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MUNICIPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

PROCESSO L/CITATÓRIO 11° 047/2015 
TOMADA DE PREÇOS 11° 008/2015 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
" lhe são conferidas por Lei e, tendo em v ista o Processo Licitatório nu 047/2015, Tomada 

de Preços n° 008/2015, que tem como objeto a Contratação de Médico para Atendimento 
PSF, conforme especificação. 

- . 

Nos Termos dos pareceres constantes, e de acordo com a Lei 8.666/93 e suas 
a lterações, Torna-se pública a Homologação c Adjudicação, do processo licitatório em 
epígrafe à empresa: 

"CLINICA MÉDICA BANDEIRA LTDA-ME, Inscrito no CNPJ sob o no 
21.057.354/0001-42, no valor total de RS-20.000,00 (Vinte Mil Reais) mensais" . 

Nova Cantu, Paraná , 02 de Julho de 2 .015. 

Rua Bahia, S/N° - ~ova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527- 128 1 - (44) 3527- 1096 (44) 3527-1 280 Fax (044) 3527- 1363 

E-mail: pmncanru@hotmai l.com ou pmncantu@ i g.com .br 



CLINICA MÉDICA BANDEIRA 

CNPJ 21.057.354/0001-42 
Av. Miguel Soccol, n° 2826 - Sala 301 - Cep. 99.250-000 

Serafina Correa RS 
Nova Cantu, Estado do Paraná, 30 de Junho de 2015. 

PROPOSTA DE PREÇOS 
Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Ref. Processo Licitatório no 047/2015 
Edital de Tomada de Preços - no 008/2015 

Apresento para apreciação de Vs. sas., a proposta de preços referente à 
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Médicos, objeto do 
Edital de Tomada de Preços n° 008/2015, conforme segue: 

ÍTEM 

Lote 
n° 01 

PRODUTO QTADE/ 
HORAS 

Contratação de Empresa 20 horas 
especializada para a Prestação de semanais 
Serviços Médicos - Serviço PSF 
Profissional de 01 Médico Clínico r-1-0_H_o-ra_s _ ___, 
Geral, para atendimento ao PSF Plantões 
Programa Saúde da Família, com semana1s 
carga horária de 20 horas semanais, 
e atendimento de 10 Horas de 
Plantões semanais no Hospital 
Municipal. 

VALOR 
UNITÁRIO 

20.000,00 

VALOR 
TOTAL 

20.000,00 
mensais 

TOTAL 20.000,00 

TOTAL GERAL - R$ -20.000,00 (Vinte Mil Reais) mensais. 
A Forma de pagamento é de 05 dias, após a emissão da nota fiscal. 
O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (Sessenta) dias, a partir da 

data do recebimento pela comissão de licitação. 

Atenciosamente, 

L~~· ",· 
CLINICA /JiÉDICA BANDEIRA L TOA 



25106/2015 Comprovante de lnscriçao e de Situaçao Cadastral - lmpressao 

~.-.. ~ 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. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

21 .057.354/0001 -42 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 

CLINICA MEDICA BANDEIRA L TOA· ME 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

CLINICA BANDEIRA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

86.30-5-03. Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

86.90-9-01 - Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 ·SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

LOGRADOURO 

AV MIGUEL SOCCOL 

CEP 

99.250-000 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

NÚMERO 

2826 

MUNICIPIO 

COMPLEMENTO 

SALA: 301; 

SERAFINA CORREA 

TELEFONE 

(46) 3224-5021 

DATA DE ABERTURA 

16/09/2014 

UF 

RS 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

16/09/2014 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL .......... 

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

Emitido no dia 25/06/2015 às 15:45:23 (data e hora de Brasília). 

I Consulta QSA I Capital Social 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

*""*•**** 
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PODER JUDIC I ÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CLI NI CA MEDI CA BANDE I RA LTDA - ME (MATRI Z E FILIAIS ) 
CNPJ: 21.057.354/0001- 42 
Certidão n°: 108882328/2015 
Expedição: 25/06/2015, às 15:48:12 
Va l idade: 21/12/2015 - 180 (cento e o i tenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Cert i fica - se que CLI NICA MED ICA BANDEI RA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) , 

inscr i to(a) no CNPJ sob o n° 21.057. 354/0001 - 42, NÃO CONSTA do Banco 
Na cional de Devedores Trabalhistas. 
Ce rtidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescent ado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
n a Reso l ução Adminis t rativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Tr a balho , de 24 de agosto de 2011. 
Os d a dos constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tr ibuna i s do Tr a balho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição . 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a t odos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceit a ção desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autent i cidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www . tst.jus.br) 
Certidão emi tida grat uitamente. 

I NFORMAÇÃO I MPORTANTE 
Do Banco Naciona l de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
i nadimplentes perante a J ustiça do Traba l ho quanto às obrigações 
es tabe lecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judicia i s trabalhistas, inc l usive no concernente aos 
reco lh imentos previdenc i á ri os, a honorários, a 
emolumen tos ou a recolhimentos determinados em lei; ou 
de execu ção de acordos firmados perante o Ministério 
Trab a l h o ou Comissão de Concil i ação Prév i a. 

Dúvi da s e suges tões : cnd t@ ts t .j us .Lr 

custas, a 
decorrentes 
Público do 



• PARANÁ 
GOVERNO DO ESTADO 

s~cret~:r\1 oa P:nend• 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 013346949-03 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 21.057.354/0001-42 
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 23/10/2015- Fornecimento Gratuito 

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

Emitido via Internet Publica (2510612015 15:47:00) 



25106/2015 https:/lwww.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?\/ARPessoaMatriz=22100656&VARPessoa=221 

Mii4l!.l,ll + !WL.Jiii;M 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 21057354/0001-42 

Razão Social: CLINICA MEDI CA BANDEIRA LTDA ME 

Endereço: AV MIGUEL SOCCOL 2826 SALA 301 I CENTRO I CACHOEIRINHA I 
RS I 99250-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art . 7, da Lei 8.036, de 11 de ma io 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: 18/06/2015 a 17/07/2015 

Certificação Número: 2015061804230296997707 

Informação obtida em 25/06/2015, às 15:44:47. 

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

https:llwww.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?\/ARPessoaMatriz=22100656&VARPessoa=22100656&VARUf=RS&VARins... 1/1 



2510612015 

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

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

Nome: CLINICA MEDICA BANDEIRA LTDA- ME 
CNPJ: 21.057.35410001-42 

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 13:53:29 do dia 23/04/2015 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 20/10/2015. 
Código de controle da certidão: 8C32.80C0.07EO.C35A 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http:/twww.receita.fazencla.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSegVia/ResultadoSegVia.asp?Origem=1&Tipo=1&NI=21057354000142&Sen.. . 1/1 
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CONTRATO SOCIÁL DE CÓNSTITUJÇ~O 

. Ana Cristina Ribeiro Bandeira, brasileira, divorciada, médica, residente e 
domiciliada na Av. Miguel Soccol, 2826, apartamento 301, Centro, Serafma Corrêa/RS, 
CEP 99250-000, inscrita no CPF sob n° 482.343.380-72, portaçiora do RG. n° 
·13.715.567-2 expedida pela SSP/PR, inscrita no CRM/PR sob n° 25241, natural de 
Alegrete/RS, _ nascida em 26 de janeiro de 1967, e Luciana Pessini, brasileira, 
divorciada, médica, residente e domiciliada na Av. Miguel Soccol, 2826, apartamento 
403, Centro,4 Serafina Corrêa/RS, CEP 99.250-000, inscrita no CPF sob na 730.925.090-
72 e portadora do RG n° 5059896083 expedida pela SSP/RS, inscrita no CRM/RS sob 
n° 38537, natural de Farroupilha/RS, nascida em 16 de março de 1974, resolvem de 
comum acordo constituírem uma sociedade empresária ljmitada, mediante as seguintes 
cláusulas e condições: '· 

' Primeira: A empresa gira sob o nome empresarial de "CLÍNICA MÉDICA BANDEIRA 
~ LTDA" e terá sede e foro em Serafina Corrêa/RS, na Avenida Miguel Soccol, 2826, sala 

301, Centro, Serafina Corrêa/RS, CEP. 99.250-000, e adotará como nome de fantasia 
"Clínica Bandeira". 

Segunda: O objeto social da empresa é a exploração de serviços médicos a serem 
prestados a pessoas jurídicas de direito público e privado, voltados a consultas e 
tratamento médico prestadas ·a · pacientes em consultórios, ambulatórios, postos ele 
assistência médica, elaboração de diagnósticos, atividades de clínica (Clínica, consultório 
e ambulatório), e atividades de acupuntura. 

Terceira: A empresa inicia suas atividades em 22 de setembro de 2014, e seu prazo de 
duração é indeterminado . . 

Quarta: O capital social da empresa é de R$4.000,00 (Quatro mil reais), dividido em 
4 .000 (Quatro mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subsc1ito 
e integralizado pelas sócias, neste ato, em moeda corrente nacional, ficando distribuído 
entre as sócias da seguinte forma: 
a) A sócia Ana Cristina Ribeiro Bandeira, participa com 2.000 quotas- valor R$2.000,00 

-7' b) A sócia Luciana Pessini, participa com 2.000 quotas- valor ..................... R$ 2.000,00 
Total do capital social .............................................................. R$ 4 .000,00 

Quinta : A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas todas 
respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

Sexta: A administração da sociedade será exercida por ambas as sócias, separadamente, 
cabendo-lhes praticar somente os atos referentes à gestão social, representar a empresa 
judicial e extrajudicialmente, ficando, vedadas, o uso do nome empresarial em negócios 
estranhos ao objeto social, bem como, de assumir obrigações peran.te terceiros, tais 
como, abonos, avais e fianças. 

Sétima: Os administradores farão jus a uma retirada mensal, a título de pró-labore, em 
valór estabelecido de comum acordo entre as sócias, independentemente de alteração 
deste instrumento particular. 

Oitava: A responsabilidade técnica pela execução dos serviços profissionais prestados 
pela empresa, de acordo com os objetivos sociais, fica sob responsabilidade ela Sra. Ana 
Cri~beiro ~1deira, que responderá pelos serviços médicos prestados. 
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o exercício social será enc~rr~a~o:no ~dia :3! ae· c~e;::embro de cada an ,...""~~~'';;.-' 
.,;r serão levantados o Balanço Patri~onial, .~ .óé~on'str~ção do Resultado do Exerct , e 

demais demonstrações e relatórios exigidos pelas normas contábeis e pela legislação, 
cabendo para as sócias, os lucros ou perdas apuradas, proporcional as quotas sociais 
que cada uma pouuir 

Parágrafo único - As sócias poderão efetuar retiradas a titulo de lucros 
antecipados, mensal, trimestral , semestral e anual. 

Décima: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, as sócias delibera
rão sobre as contas e designarão administrador{cs) quando fot· o caso. 

Décima Primeira: A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra de
pendência, :q1ediante alteração do contrato social, devidamente assinada pelas sócias da 
empresa. 

Décima Segunda: Falecendo qualquer uma das sócias, a empresa continuará suas ativi
dades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo inte
resse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação pa
trimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levanta
do. 

Décima Terceirra: Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão 
impedidos de exercerem a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de 
condenaçáo criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda 
que temporariamente, o acess9 a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suboi'I\01 concussão, peculato, ou contra a economia popular , 
contra sistema fmanceiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra 
as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. 

E, por se achar assim, justos e contratados, assinam o presente contrato social 
de constituição, em 3 (três) vias de igual teor e forma. 

Serafina Corrêa/RS, 01 de setembro de 2014. 

Ana Cristina Ribeir Bandetra 
RG. 13.715.567-2 SSP/PR 

Luciana Pessini 
RG. 5059896083 SSP/RS 

CERTIFICO O REGISTRO EM: . 16/09/2014 SOB N": 43207667948 ('\ 

Protocolo: 14/232656-5, DE 04/09/2014 e i~ 
. I ~ 
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Municip.i.o ele Serafina Correa - RS 
ESTADO DO RlO GRANDE DO SUL 

S'ECRETARJA DE [.'[NANÇAS 

CER'lTDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAJS 

CERTIDÃO ANO/N ÚM E.'RO: 20J.5n04 

DAL!O:i CONTRIBUINTES: 

NOM'E: 
C.N.P.J/CPF: 
ENDEHEÇO: 
NÚMERO: 
BAIH.RO: 
CfDi\DE:. 
ESTADO: 
C.E.P: 

CLil:-HcA MEDICA BANDEllV\ LTDl\-ME 
2.1.057.354/0001-42 
AV l\·11GUEL SOCCOL, 282G- S/\LI\ :.~(Jl 
2B26 
CENTI~O 

S EI~AFlN .'\ CORn.E,\ 
RS 
992:10000 

((:'nifiCillll.OS, lJll.l'il os devidos nus, que consultando o Cadastro de tributos 
.rvtun icipais nesta data, não foram localizados débitos relacionados ao sujeito passivo 
supr<l · refcrtdo c multas nmbientais .. ficando ressalvado o direito da fazenda Pública 
Municipal cobrar c inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas. nos termos 
do artigo ·t.t9.da Lei Federal n, 5.172 ele 25.10.1966- Código tributário NCJciunal. 

CERTIDi\0 EM!TfDI\ [!V1: 
COM VA.l.JDA DE /\TÍ:: 

2~1i04/20 15 11 :52 
12í07,:.WlS 

A autenticidade deste clocurncnto dever~ ser confinnütla em hup:i/www.seraFinacorrea.rs.gov.br 
ou din.•téJmemc na Secretmi.J Municipc1l da Fazenda. 

AV ~5 tlr Julho, 202 ·-· Cemrn - CEP: 99:!SI)-fl()l) -Sera!ini:l Corre;t- RS 
r:nnc/Fux (5·1) 344.1-11 GG- E-m;1il : il iTecad<tG.lo@5crafin<JciJtTeil .r~.gtiV.br 



, 
CLINICA MEDICA BANDEIRA LTD 

CNPJ 21 .057.354/0001 -42 
Av. Miguel Soccol, n° 2826- Sa la 301 - Cep . 99.250-000 

Serafina orrea RS 
Nova Cantu, Estado do Paraná, 30 de Junho de 2015 . 

Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Ref. Processo Licitatório no 047/2015 

Ed ital de Tomada de Preços- no 008/2015 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - Tomada de Preços n° 008/201 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. 

Atenciosamente, 

. . 
L.>..p ~"'X .'\ I 

CLINICA MÉDICA BANDEIRA L TOA 



, 
CLINICA MEDICA BANDEIRA LTD 

CNPJ 21. 057.354/0001 -42 
Av. Miguel Soccol, no 2826 - Sa la 301 - Cep. 99.250-000 

Serafin rrea RS 
Nova Cantu, Estado do Paraná, 30 de Junho de 2015. 

Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Ref. Processo Licitatório no 047/2015 
Edital de Tomada de Preços - n° 008/2015 Ref. Processo 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 
proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - Tomada de Preços - no 
008/2015 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a 
entregar os produtos ganhos por esta empresa, nos termos e nas condições do edital 
supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Atenciosamente, 

~.L~Y11 

CLINICA MEDICA BANDEIRA L TOA 



CLINICA MÉDICA BANDEIRA LT 

CNPJ 21.057.354/0001 -42 
Av. Miguel Soccol, n° 2826 - Sala 301 Cep. 99.250- 000 

Serafina RS 
Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Ref. Processo Licitatório no 047/2015 
Edital de Tomada de Preços - n° 008/2015 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 
proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - Tomada de Preços - no 
008/2015 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, não 
emprega menores 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer 
trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que acrescentou o inciso V 
ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 30 de Junho de 2015. 

~)~ill 

CLINICA 'MÉDICA BANDEIRA LTDA 



CN PJ 21 .057.354/0001 -42 
Av. Miguel Soccol, n° 2826 - Sala 301 - Cep. 99.250-000 

Serafina orrea RS 
Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Ref. Processo Licitatório no 047/2015 
Edital de Tomada de Preços- n° 008/2015 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 
proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - Tomada de Preços - n° 
008/2015 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, 
conhece todos os termos da li citação, 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. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 30 de Junho de 2015. 

~).9.1~>-<. ,,, 

CLINICA MEDICA BANDEIRA L TOA 



CLINICA MÉDICA BANDEIRA LTD 

CNPJ 21.057 .354/0001 -4 2 
Av. Miguel Soccol, n° 2826 - Sa la 301 - Cep. 99.250-000 

Ser fin orrea - RS 
DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Ref. Processo Li citatório no 047/2015 

I Edital de Tomada de Preços- n° 008/2015 

Obj eto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Médicos. 

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

Nova Cantu , Estad o do Paraná, 30 de Junho de 2015. 

}"""")~"' 
CLINICÃ 1DE SAÚDE CASEMIRO LTDA 



PREFEITURA MU:\' ICIPAL DE NOVA CAi'iTU 
ESTADO DO PARA NA 

C:'>'PJ n• 77.8~5.39~/0001-0J 
Rua R:thi:•. 8.5. CEP 87.330-000 

AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITA TO RIO n" 047/2015 
TO~ IA DA DE PREÇOS - N" 008/2015 - P:viNC 
OBJETO: Contralaçiio de Empresa para Prcstaçiio de Serviços Mcdicos-
PSF c Planlõcs, conforme especificações em edil:ll. 
ABERTURA: À partir das 09:00 (nove) Horas do dia 30 de Junho de 
2.015, na sala de •·euniões do Paço Municipal, em Nova C:mtu, Pantn:í. 
A VISO_ DE LI ClT AÇÃO- PROCESSO LICITA TÓRIO n" 048/2015 
PREGAO, na forma Presencial n" 01912015- P~INC 
OBJETO: Aquis içiio de Peças c Serviços (Ambulância- Oucalo), conforme 
especificações em edital. 
ABERTURA: À p:ll1ir dos 09:00 Horas do DIA 26 de Junho de 2.015, na 
s.tla de reuniões do Paço ~lunicil>:ll, em Nova Cantu, Par:m:i. 

A l)asta com mtciro teor do Edital, ancsos e informações poderão ser 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - I'ARANA.. junto a 
Divisão de Licit:~ç~o. no hodrío das 8:30 ãs 11·00 1-ts c tias 14 :00 âs 17·00 lls 
Telefone/Fax: (44} 35271363- 3527-128 I 

Nova Crmtu, Est:~do do Parnnil, lO de Jl1nho de 2.0 15. 

AIRTOK ANTOKIO 1\GNOLIN 
Prefeito ;\luuici •=•I 
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Oi.irio OCici.tl CNtific.JdO Olgit.tlmtnt~ 
DiárioQFJCJALParaná 

CoMirclo. lndúalrl~ ~ Scrvlco• 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE : 

AVISO De LICITA 
PREGÃO PRESENCIAL N'. 

em 10 de junho de 

DOCUMENTO CERTIFICADO 
CÓDIGO LOCALIZADOR: 

380472515 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para fut 

Documento emitido em 25/06/2015 15:35:04. 

Gêneros Alimentícios Perecíveis (carnes), pa Diário Oficial Com. lnd. e Serviços 
das Secretarias Municipais de Maringá, N° 9470 112/06/20151 PÁG. 25 

rios Roberto Pupin 
'refeito Municipal 

R$ 120,00 - 4665412015 Mumc1pal de Recursos Materiais Abasteci . 
Entrega dos Envcloocs: até as 13 ·4S ho do Para verificar a ~utenticidade desta página, basta in 
. -- · ras Cód1gq Localaador no s"e do 010 JNICÍP!O DE MAR!NGÁ- PARANÂ JUnho_ de 2015. Abertura das oroposta~ : às 14 :< , www.tmpr~nsaollc ial .pr.gov. 
do mcs de JUnho de 2015. na D1rctona de Licitações -Av. XV de Novembro 
70 1 -: Ccnt~o - 2'. and~ - Maringá-Pr. O edital completo estará disponívcÍ 
atraves do slte: www.mannga.pr.gov.br-servicos-licitacoes. 

Carlos Roberto Pupin 
Prefeito Municipal 

R$120,00- 46647/2015 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAR!NGÁ- PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N'. 169/2015-PMM 

em 10 de junho de 2015 

Ql1k\Q.: REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de 
MATERIAIS E PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, para atendimento de 
atividades da Secretaria Municipal de Saude de Maringá, por solicitação da 
Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística -
SE~T. Entrega dos Envelopes: até as 08:30 horas do dia 30 (trinta) do mês 
de Junho de 2015. Abertura das propostas: às 08:45 horas do dia 30 (trinta) do 
mês de junho de 2015, na Diretoria de Licitações - Av. XV de Novembro, 701 
-Centro- 2'. andar- Maringa-Pr. O edital completo estará disponível através 
do site: www.marinea.pr gov.br-servicos-licitaeoes. 

Carlos Roberto Pupin 
Prefeito Municipal 

R$ 120,00 - 46648/2015 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGA- PARANÂ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N'. 022/2015-PMM 

em !O de junho de 2015 

Ohjeto: Contratação de empresa especiali1.ada para execução das obras de 
REFORMA e ADEQUAÇÃO de edificação em alvenaria no Complexo de 
Apoio Parque Florestal Municipal das Palmeiras, para implantação de uma 
Biblioteca. localizada na Avenida São Judas Tadeu, n' 1429, Lote 000, Quadra 
086A, Zona 30, Jardim Vitória, nesta cidade de Maringâ - PR - Secretaria 
Municipal de Obras Publicas - SEMOP. Entrega dos Envelopes: até as 14:00 
horas do dia 02 (dois) do mês de julho de 2015. Aber1um das propostas: às 
14:00 horas do dia 02 (dois) do mês de julho de 20 15, na Diretoria de 
Licitações- Av. XV de Novembro, 70 I -Centro- 2'. andar- Maringá-Pr. O 
edital completo estará disponível através do site: www.maringa pr.gov.br
servicos-licitacoes. 

Carlos Rober1o Pupin 
Prefeito Municipal 

R$120,00- 46650/2015 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAR!NGÂ- PARANÂ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N'. 023/2015-PMM 

em 10 de junho de 2015 

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de 
implantação de infraestrutura de pavimentação asfàltica e drenagem de águas 
pluv1ais na AVENIDA DOUTOR MÁRJO CLAPIER URB!NATTI no Trecho 
entre a Rua Ametista c a Rotatória da Avenida Mandacaru, Zona 07, Gleba 
Patrimônio Maringá, nesta cidade de Maringã/Parana - Secretaria Municipal 
de Obras Públicas- SEMOP. Entrega dos Envelopes: até as 14:00 horas do dia 
03 {três) do mês de julho de 2015. Anertura das propostas: ás 14:00 horas do 
dia 03 (três) do mês de julho de 2015, na Diretoria de Licitações- Av. XV de 
Novembro, 701 - Centro - 2'. andar - Maringá-Pr. O edital completo estará 
disponível através do site: www.maringa.pr.gov.br-servicos-licitacoes. 

Carlos Roberto Pupin 
Prefeito Municipal 

R$ 120,00 - 46652/2015 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ - PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N'. 02412015-PMM 

em 10 de junho de 2015 

Objeto: contratação de empresa especializada para execução das obras de 
implantação de Galpão Pré-moldado, visando atender a USINA DE 
RECICLAGEM, 1oca1izada na Estrada 200, n' 1391, Lote 177A, Quadra 000, 
Zona 51 , nesta cidade de Maringâ - PR - Secretaria Municipal de Obras 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N'. 02512015-PMM 

em lO de junho de 2015 

Obteto: Contratação de empresa especializada para execução das obras de 
REFORMA E AMPLIAÇAO dos Sanitários c Refeitório da Usina de 
Reciclagen~, localizada na Estrada 200, n' 1391, Lote 177A, Quadra 000, Zona 
51, nesta c1dadc de Marmgá - PR -Secretaria Municipal de Obras Publicas
SEMOP. Entrega dos Envelopes: até as 14:00 horas do d1a 07 (sete) do mês de 
julho de 2015. Aber1ura das propostas: às 14:00 horas do dia 07 (sete) do mês 
de julho de 2015, na Diretoria de Licitações- Av. XV de Novembro, 701 -
Centro - 2'. andar - Maringá-Pr. O edital completo estará disponlvel através 
do si te: www marin2a.pr gov.br-servicos-licitaeoes. 

Carlos Roberto Pupin 
Prefeito Munic1pal 

I Nova Canta 

R$ 120,00 - 46656/2015 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 1\'0VA CANTU 
ESTADO DO PARANA 

Cl\'PJ n' 77.845.394/000t -03 
Ru• B•hi>, 85 -CEP 87.330-000 

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITA TÓRIO n' 04712015 
TOMADA DE PREÇOS- N' 008/2015- PMNC 
OBJETO: Contrat•çiio de Empresa paro Prestação de Serviços M<dicos -
PSF e Plantões, _conforme especificaçõts em edital. 
ABERTURA: A partir das 09:00 (nove) Horas do dia 30 de Junho de 
2.0 15, na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, l'aranó. 
AVISO DE LICITAÇAO- PROCESSO LJCITATORIO n' 04812015 
PREGÃO, na forma Presencial n' 01912015- PMNC 
OBJETO: Aquisição de Peças • Stn•íços {Ambulância- Ducato), conforme 
especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 09:00 Horas do DIA 26 de Junho de 2.015, u 
sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Para nó. 

A Pasta com tntearo teor do Edatal, anexos t anformaçU-.:s podc::rJo str 
solieilados na PREFEITURA MUNICIPN. DE NOVA CANTU - PARANÁ. junto a 
Divisao de Licitacão, no horõrio das 8 30 is 11:00 lls e dos 14:00 is 17:00 lls 
Telefone/Fax. (44 35271 363 - 3527-1281 

Nova C3ntu, Est•do do Parona. lO de Junho de 2.015 

AIRTO:'\ ANTONIO AGNOLIN 
Prefeito Munic:inal 

R$168,00- 46946/2015 

I Nova Esperança do Sudoeste 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL :"1'. 031/2015 - REGISTRO DE PREÇOS 

PROCESSO N'. 4412015 

O MUNICIP!O DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, Estado do 
Paraná, pessoa jurídica de direito publico interno, inscrito no CNPJ/MF sob n' 
95.589.289/0001 -32, com sede na Avenida Iguaçu, 750, centro, na cidade de 
Nova Esperança do Sudoeste, estado do Paraná, torna publico que no dia 
25/06/~5. às 09 :00boras, no endereço acima mencionado, realizará sessão de 
PREGAO PRESENCIAL, na natureza REGISTRO DE PREÇOS, destinado ao 
Registro de preços para contratação de empresa, sob demanda para 
fornecimento de peças/aeessórios originais do fabricante, tendo como base o 
Sistema Audatex, nas quantidades e especificações constantes do anuo I -
Termo de Refer<ntía do Edital, de licitação tipo Menor pr<ço -Por Lote. Os 
interessados em participar da presente licitação, poderão retirar o Edital na sede 
da Prefeitura Municipal, sito a Avenida Iguaçu, 750, centro, Nova Esperança do 
Sudoeste. Para na, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às li h 30m in horas e 
das 13h30min às 17h30min, informações pelo Fone/Fax: {46) 3546- 1144 ou pelo 
endereço eletrônico licitacao@novaesperancadosudoeste. pr. gov .br 

Nova Esperança do Sudoeste. Paraná em I O de junho de 2015 

Jair Stange 
Prefeito Municipal 

Dirceu Bonín 
Pregoeiro 

R$ 168,00 - 46826/2015 
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PROCESSO LICITATORIO No 047/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 008/201 5 
ABERTURA: 30/JUNI-10/2015 HORÁRIO: 09:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna pC1blico que fará realizar, às 09:00 
Horas do dia 27 de Maio do ano de 2.0 15 , na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Rua 
Bahia, 11° 85 -Centro, em Nova Cantu, Paraná, Processo Licitatório, na Modalidade de TOMADA 
PREÇOS, tipo menor preço, Global, fixo c sem reajuste. de acordo com o que determina a Lei n° 
8.666, de 2 I de j unho de I 993 e suas alterações, e as condições estabelecidas neste Edital. para 
escolha da melhor proposta do seguinte objeto: 

1 - DO OBJETO 

I. I - O presente Edital de Tomada de Preços. tem por objetivo a Contratação de Empresa 
para prestação de serviços médicos, da seguinte fo rma: 

LOTE 01: ÚNICO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 
Contratação de Empresa para Prestação de Serviços médicos, 20 Horas I PSF c I O 

OI Horas/Plantões médicos. 

2 - CONDIÇÕES 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 - IIABILIT AÇÃO 

3.1- O envelope de HABILITAÇÃO. 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 TRABALHISTAS. 



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 pC1blico ou 
part icular, 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 Ill); 

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 part ir 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 ac ima alud ida 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 abertu ra da licitação. 

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

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

4 - DA PROPOSTA 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
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, ass inada pelo seu representante legal, onde 
devera constar obrigatoriamente: 

a) assinatura do representante legal da empresa e/ou autônomo; 
b) indicação do preço unitário e total por item cotado; 



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

4.2 - Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 
especi ticações ex igidas. 

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 inc luídos todos os custos diretos ou indiretos tais 
como: despesas com im postos, embalagem, seguro de transporte (carga e descarga) até o destino 
do objeto; e/ou obrigações soc iais, un iformes, identificações pessoais, seguros, e transporte de 
pessoal até o destino do objeto, se fo r o caso. 

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

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

Proposta de Preços 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

HORÁRIO: 

5 - ABERTURA DOS E NVELOPES: 

5. 1 - A comissão de Licitação lavrará atas circunstanciadas, registrando todos os tàtos 
praticados no decorrer do processo lici tatório . 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 I -Habilitação, observarú os seguintes procedimentos: 
5.2.1 - No dia, hora e local determinado neste Edital, em sessão pública, a Comissão de 

Licitação receberá os enve lopes O I e 02, não serão recebidos documentos de Habilitação e 
Propostas após a abertura do pri meiro envelope. 

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

5.2 .3 - Nesta mesma sessão, a critério da Comissão de Licitação, poderão ser analisados os 
documentos contidos no envelope n. 01. c decidi r 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, fo lha por fo lha, pe los membros da Comissão de Licitação e em seguida passado para 
análise, pe los proponentes presentes. 



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

5.3.4 - A Comissão de Licitação é facu ltado so li citar das proponentes esc larecimentos com 
rel ação aos documentos apresentados, bem como, promover diligênc ias ou so licitar pareceres 
técnicos desti nados a esclarecer a instrução do processo. 

5.3.5 - As dúvidas que eventualmente surgirem durante as sessões públicas serão, 
resolvidas pe la 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 ed ital; 

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 j ulgamento das propostas, a Comissão de Licitação elaborará re latório 
contendo a classi fieação pela ordem crescente dos preços que será submetido à apreciação da 
autoridade superior, que homologará a dec isão da Comissão de Licitação. 

6.5 - Na hipótese de recusa da proponente me lhor classificada de confirmar sua proposta, o 
Contratante, poderá adjudicar o objeto a segunda melhor classificada, e assim sucessivamente. nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado (Artigo 64, parágrafo segundo), ou ainda 
optar pela revogação da presente licitação, no interesse da Administração Pública . 

6.6 - A apresentação de uma proposta na licitação, será considerada como evidencia de que 
a proponente: 

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

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

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

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



7.1 - Para os lotes acima, a entrega do objeto deste edital deverá ser realizado em local 
designado pela licitante através da requisição. 

7.2- O Material e/ou serviço será entregue, conforme solicitação, através de requisição. 

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

8 - DO PAGAMENTO 

8.1 - O pagamento será realizado até o 5" (quinto) dia útil, mediante apresentação da 
fatura/Nr anexa a requisição dos materiais emitida pela da secretaria requisitante . 

9 - DO VALOR 

9.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$ -240.000,00 (Duzentos c 
Quarenta Mil Reais). 

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

Dota ão Secretaria 
0702.10301.0428.2028-33.90.395099 Secretaria Munici ai de Saúde 

10- DAS PENALIDADES 

10.1 - Ao contratado total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções legais, a 
saber: 

a) Advertência; 
b) Multa admin istrativa, 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 partic ipação 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 ap licadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas ou 
penais, previstas na Lei 8.666/93. 

J 1 - IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 



Prefeitura Municipal de Nova C 
Rua Bahia n° 85 - Centro- Nova Cantu - PR.- CEP: 87330-00 

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 

11.1 - Até dois dias úteis antes da data fixada para o recebimento dos envelopes, qualquer 
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Tomada de Preços. 

11.2 - Caberá à Comissão de Licitação decidir sobre a petição no prazo de quaren ta 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 c hab ilitação. 

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

11.5 - A petição apresentada fora do prazo, e/ou sem um dos requ isitos ac11na 
especificados, não será conhecida. 

12- RECURSOS: 

12.1 - É facultado a qualquer licitante l'ormu lar observações no transcurso das sessões da 
licitação, so licitando que constem em ata dos trabalhos. 

12.2 - Das decisões da Comissão caberá recurso, por escrito. nos termos do Arti go l 09 da 
Lei 8.666/93 e Lei 8.883/94, dentro do prazo de 02 (do is) dias útei s a contar da data da divulgação 
de decisão, em única instância. ao Secretário de Administração e Negócios Jurídicos. desd~ 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 I 09 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 c 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, ass im como ace itar ou não qualquer 
interposição por parte dos participantes. 



13.4 - Somente terá direito a usar da palavra, ru bricar 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 innuir no resu ltado, nem admitidos a participarem os 
proponentes retardatários. 

13.6 - A parti cipação nesta licitação. importa ao proponente irrestrita ace itação das 
condições estabelecidas no Convite e demais da Lei n°. 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações. 

13.7 - Ocorrendo a hipótese prevista no sub-item anterior assistirá ao Município de Nova 
Cantu, o di rei to de, a seu exclusivo critério, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a adjudicação do objeto ~..:m 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 fornec imento, os eventuais acréscimos ou 
supressões, em conform idade com o Artigo 65, seus parágrafos c incisos da Lei n°. 8.666/93 e suas 
alterações. 

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

14 - DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 

14 .1 - A Divisão de Licitações prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos 
interessados nesta li citação, 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, 10 de Junho de 2015. 

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



(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 047/2015 
REF.: Edita l de TOMADA DE PREÇOS na 008/?0 15- PMNC. 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) 
-------------------- portador (a) da Cédula de identidade 
sob n° . c CPF/ MF n". , a --------------- --- -----------
participar do procedimento licitatóf"io sob o modalidade 

instaurado por este Departamento de 
Compras. 

Na qualidade de representante legal da 
empresa outorga-
se ~10 acima credenciado (a), dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição 
de recurso. 

Em de de2015. ------ --------------



(MODELO ANEXO li) 

PARA: 
PREFIUTURA MUNICIPAL OE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) Nu 047/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 008/2015 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os dev idos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade- TOMADA DE PREÇOS no 008/2015, instaurado 

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

o Poder Púb lico, em qualquer de suas esf'cras. 

Por ser expressão da verdade. lirmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carim bo c Assinatura 

Do representante legal 



(MODI•:LO ANEXO III) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 047/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 008/2015 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório. sob a modalidade - TOMADA DE PREÇOS n° 008/2015 instaurado pelo 

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

empresa, nos termos e nas condições do edita l supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade. firmamos a presente. 

(LOCAL C DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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Prefeitura Municipal de Nova C ÓLtu~ .. ---~~· 
Rua Bahia no 85 - Centro- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-00 N:>'; ·\"- ."(;/ 

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

(MODELO ANEXO IV) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 047/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 008/2015 

DECLARAÇÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- TOMADA DE PREÇOS n° 008/2015 instaurado pelo 

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

noturno, peri goso 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 C DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



(MODELO ANEXO V) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 047/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 008/2015 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidac.k de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade- TOMADA DE PREÇOS n° 008/2015 instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os termos ela licitação, bem 

como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, 

declarando ainda que preencha todos os requisitos na habi litação. 

Por ser expressão da verdade, lirmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo c Assinatu ra 

Do representante legal 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAN 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 77.845.394/0001-03 

PROCESSO LICITATÓRIO no 047/2015 

COMPRAS E/OU SERVICOS 

OBJETO: Contratação de Emuresa uara serviços Médico uara Atendimento Centro de 
Saúde e Hosuital Municiual. 

VALOR ESTIMADO - R$-20.000,00 (Vinte Mil Reais) Mensais. 
'...Yc. .., ,./ ..., c.. 

PREVISÃO I 

DATA: 27 I 05 I 2015 

PARA· o 

DIVISÃO DE TESOURARIA- PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA: 

JVo... ~Vlr~ ~ D c-.._~ c.... o C>1:">o... CÃ -=r=2_ 
\ ~ 

~ ,__, 

AUTORIZADO NAO AUTORIZADO I 

W ' Visto: ~ DATA: I I 

PARA: 

ASSESSOR JURÍDICO 
Inexigível Dispensado Concorrência Convite 

Visto: DATA: _) 

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



TRmUNA EDIÇÃO N' 9.420 .......... 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 

PEABIRU 

C.XPJ:1S.l1t.I&'DOOH 7 

~~naMCO~ll'!)I.·'E 

c:.jltl:con-TAtJ(IOEtwiAOot:!&AIENSSo\EmU.I()IIIIIIM'WJEII* RE 

CJI.OPWPI.tlCAÇ.iDIEAl05CfQ.IJS[(JU.111:1JCQ!,IJ~SNOEDITI.I. 

~U..I*Cirtallll4.ta;kli!IIJnl'parlr.MI~,.._ 

Vlllr.RSli~)J,I..,UIIII'·..;ourtD~*"IIIII 

Fnacu ...... -... .... 

O. 'llllllpiii•H 

PREFEITURA DO MUNIC~IO DE 
PEABIRU 

Ca~taa~U:\UirCiPtltlPOIJJ 

~CR:JiWÇI008.JAFI'SOJ.E'fTCSQlt05S:5 ~Tna.·r.E 

C>""'LOCAÇloiiEESll\\IWIP!AASHO'.\~e>.I<'...,SaJI>•lliSIIl#"""""PAA.I~OO< le 

FiSTAOO~IOVtttJ(~A~t.Qill:lrijDJL\J..Q!QtfPAaiAIJ.PR. 

VW.RSUCtJ)~M .. II!DibleliJ 

Pru:•tt ttalopll•»tl 

Qakllâ,_,. 

CÂMARA MUNICIPAL DE MAMSORÊ 
-~ 

-....awod runa.ol dl .... tl) · ~IO.OJMW"G·O.. ........ Mt 
cun.....oo. lllAIIliOif • Ut.~ --

CI&SI'9GA OI UCD'AC&o W'CIII'»14 

COHri.ATO~fll*/201• 

COMra~: v,r. OU,A . Ml. a-J f(' u,....,..,llo'QIIOI~ cam- ro 
ll.lo llcGIOO~~,..-~. 

_..., PROMOOAO I!.I:QUIJIIUO ICONOIACo.IVWICDtO 

O.M..-~IDMAOOITO.lOI .. 

CunocM•·--~~~-~-201t 

~CAYW ---

EDITAIS 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IJ 
PEABIRU 

ú 
(fi,PJ:1SJ1t.14MOI1·17 ~--

EXTkAlOtt.lOI'TNCI 

EX!1AlOtii!Atl!fflOk"tlt:Ut'Ua!TEioOCOWJR,I.TO M1 14 

C..lllllt:..atiW.lltii.."'OOWTEIIDIU'Dl·ME 

ClrjiMt:CCN'TAAl4tl.ottGdoot:lliMNWDCIIIl~JrO\IJCIIKlf.NI.PL 

~,~PJ. IVl.JCACIQQE.I.lO$cn;IJIISOf.letW)JCI:l'A.lSESPEC.f(.I(OESNOfOIT/IL 

Y'allr:RSliiiD,!rl~tlill .. .-... 

JII'..:U ..... _,.,. .. _ 

• ........ x~ 

PREFEITURA DO IIUNICIPIO DE 
PEABIRU 

c.-:Y.IIiFI31:lit.IIAJ 

~~te.l.lüfii9CI~~S.$lltM.·\E 

O.jii•:L~CEtSTflJT1.N:iPW to't'S,IWlt'JS!ltln5HlflliJSOI.P.W.Pbi.IZAÇ.40Q,J,?\• 

FUTAOOCAAHE!fi040~N<I(11U~KlCOWCC#OCEP.wuPR 

Yllr.IU4iiii,D01\'l*rfllll:l'r::IIU11 

"-••"•,..•• 

POaTAJUA N".,I,N li DC .......,-o D&MI. 

~·~~~""""---· 
•c;...,·~~..,..-· --.......-.. ,....ont.r ................... 

G~.....,_OI."'AMiaA.UTADOGO .........,.., __ .. -~ .... 
N\.lt~·~•Colnllllec.MIIoH~_...,.I40""' .. ~ 
.... c-.... ..... ~ .. "......,., . ..... a..... ........... , ... ~""'-,.. ....... ~ ............ ........,.,.~-cr-...-•~-....... -.o-_....., 
......_Z"!$,.....uN--'fiiiiiW"'UU .. _~~_........ • ....,_ .... 
,.. os. .. , .. .._.... .. JOU. 

ilf1 M-... -~-N_I.~~~.~~~~-,0-M~-.,-~ 
~ , .. _l•-l l~I·U1Z·C......,.,DI·Clf'l7).a.ooo __ _:::::::., ____ ·-~-- .... - - --

AWO DA COMlSSl O Pt;~E.HTI OlUCITAçlO 

lt[F.: PREGAO N'74/:ZOlt 

PROCESSO AOMINISTUTIVO N"U6/l016 

" Cotl'll\..:lo ,_,r>ent• d• Lklt:.cl o, -•~d~ pcll ,.ru~ 
n"217nots-~ele w•• ~rlb~ Mpb. to.M ""bloco e unc.a..-nto do 
Pn!cHSO M """ln ... tfllt. O ClofOCHMiet!IO khatt>rlcl- gi.Cfll •• CUj6 ~lo 
s.erl~ ~ AQIAsdQ OI CJoM~:Sn-'S PAU.Sl(AftAA.IA Ol SAUOt: NA IIIIAI.IZAÇÂO 

O( CAMPANMAS, toMo - oft1U qut o Ot0«'4111nenuo kh" õno 
<OACASSADO. 

Mll'lbort,l'ld• JULH0101l 

••-lCIO AHTONIO IAJISla 

'" ........... NC:~ 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE 
PEABIRU 

4TADf~l5lliOot:mÇOh"OJ1r»1t 

~:ll'l.C"OEJID.UYE 

~COin~T~OE~Soi.PW.Mt!STAAIIP.IUST'AA(CFQu.SPAPJ.-.xtfSCE\l[SOO 

SERY(:OOECON'JI\'OIOI. EFanllECI\IEII11Cf't.'CIJ.C>iEfWAJI.SIJStri..~~F'Clll'O.OO 

CltiTR!>OE~~CI~S~SOCW. 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE 
PEABIRU 

~tUCf<OCE.PWRJ 

""*-*~NX.ISTRii.E:at'lXIttr.w:w.~llll'·Ll 

ObJ*:~IlPIUTOS~SF~BI~U.'MJ,i1'FHT~OOCihEfõOA0Wjo() 

(1!42t'»'I:IIIOOINNÔ'OOEP.:....wawR 

v-.asii,,.II._,. •• SZ'III~ 

MUNICÍPIO DE MAMBORÊ 
=bw.t~t .. ,...uJ.""Jn...Ja-I..U = 

"-~..._&&I·'- I .. JIMW*·'» .. 4J)Na.I WI 

=====::';;;·,:;;-~"~l"l,~*n;!,=:!!~':~WM~D 

U.TAAI OOlCOtfTRATQ 

COtilltlTO AOWHISTU.TIYO tl 1114'2t ll 

PIIOCUS.OUCfTATOIIO:-IIriEllCI-..nutltl•tWII 

CONtlATAJITI: IIUICI'tO o~ ....,.aoAE ,._ .uva • OAillo p-Alia ,....., "'"' 
~-OIP'tet"'JS~o:a..Ot ......... NIIJII~·64) 
..... ~(ldw..lf'rdtu~•"o..Al.O.NaCAlClfii~SOI:ZA. 

COKllATAOO: C &J EVEH10$lTOA •iltf.AtOM!t),..Gtf~J ~n llMI•TI(ICI;I ·I I 
COMM:~~a)IIUA.W.TOGROSS0. •11 CflffltO"'i.UVd)IOe.lx~lt·~ 

Mati'Oft,1Jji"P'tdl2011 

~llloNdolltDrOII'IIIP*Ihalllrii1.,...~Prlt.-'DW~ClAUD'Ioi.EIC.I.OAI 

O<SCIUZÁ 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
........... ~.r ....... , ..... r .... -1""-·C.C1":1'7J.-.:·• 

~~~,,.,. _ _,.._,..,_, __ ,'11'1-•••· '-'"'_,.r.ow 

EOU.tl Qf /:91C)(,QCi4çAO 

0 ""h•itO Ml;;ftldllll .. """' CM\tU1 bUd:, ~~ P~r.,_i, 110 MIO 
IIIIU nt'lbulc6n q;oe J_.., t.lO COflftt'llf.l\ Jlllf' Ld '• t~;ta - •hU O 
,,.uno Ucltatik'JI "' IU/2tl6 - UJt~ol H t~ cll '"&», 
'•row ' ' "'"'lll n• •ullllf, codo,.. tlfKH1ca<.io ..o Ultd. 

tor~·5• gW!IllU • KOMliiUh do p1·ou~~ l1c1Ut0rlo f~ 
.,,,,..,, ~ f"Pf'cU: 

'"LOJI HI!l •\);JCO" 

1!1tLU • ~t'tSU D.all nan ltt'r~ phn~CC'I\$ • tOI'Istrvdn LtU • 
(.,, JAurlt• .,. a-l .. , t 1t M.JU .• t ll ... l•U, 110 Valot' clt U· 
•t.stt,• (~n""u c Nroott 1\11 • ~l"i'luus .lclls). 

J,fUON MfrQNfO~U.II 

'r-c/rH• ""',irt,.t 



,. ,,., 
\) ~'--·"" 1~1 (J, -0 '.r/ 

~ ~-
ILJ : 
~ FL. N.0.U----- r· 

Prefeitura Municipal de Nova Can~-~f-·::~~-. 
va C-n\' .. 

Rua Bahia no 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@ig.com.br 

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Para ná, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o 
Processo Li citatório nº 036/2016 - E di tal de Tomada de Pregão_, 
Forma Presencial nº 021/2016, conforme especificação no Edital . 

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

"LOTE Nº 01 - ÚNICO» 
ÍTEM 01 - Empresa: Dall Plan Terraplanagens e Construções Ltda -
EPP_, inscrita no CNPJ sob o nº 86.753.498/0001-89_, no Valor de R$-
49.500_,00 (Quarenta e Nove Mil e Quinhentos Reais). 

Nova Cantu, Paraná, 01 de Julho de 2.016. 

0:\Licitações\LICITAÇÕES 2016\PREGÃO\Licitação 021\Homologacão tomada 021.doc 



MUNICÍPIO DE NOVA CANT 
ADMINISTRAÇÃO 2013/2016 
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 (44) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@ig.com.br 

PARECER JURÍDICO 

Considerando que foram preenchidas as disposições legais da 

Lei nº 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 r esultado do Processo 

Li citatório nº 036/2016, E di tal de Pregão Forma Presencial nº 

021/2016, em conformidade com a Ata da reunião da Comissão 

Municipal de Licitação de 28 de Junho de 2.016. 

É o parecer. 

S.M. J . 

Nova Cant u, Paraná, 01 de Julho de 2.016. 

D:\Licitações\LICITAÇÕES 2016\PREGÃO\Licitação 022\PARECER JURÍDICO .doc 



MUNICÍPIO DE NOVA CANT 
Estado do Paraná 

CNPJ N. 0 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

SCI - Sistema de Controle Interno 

Relatório Administrativo n°. 014/2016. 
Processo Licitatório n°. 036/2016. 
Modalidade Edital de Edital de Pregão n°. 021/2016. 

O presente relatório trata do processo licitatório n°. 021/2016 Projetos cascalhamento. 

Ao analisar o processo percebe-se que houve o cumprimento as exigências estabelecidas 
pela lei 8.666/93. 

Assim sendo, diante da legalidade verificada, é que se manifesta pela homologação da 
licitação. 

É o parecer, s.m.j. 

Nova Cantu, 01 de junho de 2016. 

Elis M na da Silva 
Controladora Geral 

Controlador Interno 

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@ig.com.br 



Prefeitura Municipal de Nova C 
Rua BAHIA, n° 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@iq.com.br 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
REF: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2016 
EDITAL DE PREGÃOJ Forma Presencial nº 021/2016 

A Comissão Municipal de LicitaçõesJ após análise 
documentação e proposta apresentadaJ torna pública a 
processo licitatório em epígrafe à EmpresaJ conforme segue: 

e verificação da 
AdjudicaçãoJ do 

LOTE Nº 01 (ÚNICO) - ITEM UNICO 

Item Objeto Proponente Valor Unitário (R$) 
nº 
01 Projetos - Dall Plan Terraplanagens e Construções Proposta preços: 

Cascalhamento Ltda - EPP - CNPJ nº 86 .753.498/ 0001-89 R$-49.500,00 (Quarenta 
e Nove Mil e Quinhentos 

Reais ). 

Comunica outrossimJ que a comissão de licitação dará vistas ao respectivo 
processo licitatórioJ a quem se sinta prejudicadaJ para interposição de 
recurso. 

Nova CantuJ ParanáJ 29 de Junho de 2.016 . 

Comissão de Licitação: ~~ 

D:\Licitações\LICIT AÇOES 2016\PREGÃO\Licitação 021 \EDITAL DE ADJUDICAÇÃO 021.doc 



ATA DE ABERTURA DE LICITAÇAO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 036/2016 

PREGÃO, na forma presencial n° 02112016 
Às 09:00 hs (nove horas) do dia 28 de Junho de 2016, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal 

de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações e Pregão designados, com a finalidade 
de proceder a abertura dos envelopes e julgamento das propostas, da licitação acima referida o qual 
objetiva a execução de serviços de engenharia para readequação de estradas e outros, 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 I CNPJ 
DALL PLAN TERRAPLANAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP 
CNPJ n° 86.753.498/0001-89 

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 

d d fi d . - d fi . d I d d d proposta e preços, e encerra a a ase e negoc1açao e preços, 01 ec ara a vence ora as xopostas e: 

ITE COLO C 
E~RESAVENCEDORA PREÇOUNT. 

PREÇO 
M AÇÃO TOTAL 

DALL PLAN TERRAPLANAGENS E 
OI lo CONSTRUÇÕESLTDA - EPP R$-49.500,00 R$-49.500,00 

CNPJ n° 86.753.498/0001-89 
.p1 s serem o erta os os Aó fi d ances ver ats, can o asstm a c ass1 1caçao as b fi d fi - d propos as apresen a as: t t d 

ITE COLOC 
E~RESAVENCEDORA PREÇOUNT. 

PREÇO 
M AÇÃO TOTAL 

DALL PLAN TERRAPLANAGENS E 
OI lo CONSTRUÇÕESLTDA-EPP R$-49.500,00 R$-49.500,00 

CNPJ n° 86.753.498/000I-89 .. .. 
lntcwu-se então a abertura do envelope contendo a documentação de quahficação das parttctpantes, e, 
contatou-se que todas as Empresas apresentaram a documentação exigida em edital. 

Pelo fato de apresentar a melhor proposta e o menor preço, recomenda a Comissão de Licitação, 
que o objeto licitado seja ADJUDICADO aos vencedores: 
DALL PLAN TERRAPLANAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, Inscrito no CNPJ sob o no 
86.753.498/000I -89, no valor total de R$-49.500,00 (Quarenta e Nove Mil e Quinhentos Reais); 

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. 

~ ly\eJ-Lo Pregoeiro ____________ _ 

Nova Cantu, Paraná, 28 de Junho de 2.016. 

Comissão~e de Apoio: 

Participantes: 



Rua Romão Chrum, 268 - Cascavel /P 

ANEXO 111 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Cascavel - PR, 28 de Junho de 2016. 

À Comissão de Licitação de Nova Cantu - PR 

Pro c. Licitatório n° 036/2016 PREGÃO PRESENICAL N° 021/2016 

EMPRESA : DALL PLAN - TERRAPLENAGENS E CONSTRUÇÓES L TOA 
CNPJ N° 86.753.498/0001-89 
ENDEREÇO: RUA ROMÃO CHRUM N° 268 - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - CASCAVEUPR 
REPRESENTANTE : ONEIVO DALLAGNOL (assinatura do contrato) 
CPF : 074.374.559-00 RG N° 755.818/SSP-PR 
CONTA CORRENTE: 28.457-2 AGÊNCIA : 4693-0- BANCO DO BRASIL 

A empresa acima citada apresenta a seguir a sua Proposta de Preços para o Processo 
Licitatório em epígrafe, que trata da Contratação de Empresa para prestação de serviços na 
execução de Projeto de Engenharia , orçamento e memorial descritivo para execução de 
Readequação de Estradas e Cascalhamento de diversos trechos de estradas rurais do Município de 
Nova Cantu - PR, num total de 70KM de estradas . 

Item Descrição dos Serviços Valor Proposto 
Lote .01 Contratação de Empresa para prestação de R$ 49.500,00 

serviços na execução de Projeto de Engenharia, " orçamento e memorial descritivo para execução 
de Readequação de Estradas e Cascalhamento 
de diversos trechos de estradas rurais do 
Município de Nova Cantu - PR, num total de 
70KM de estradas . 

O VALOR DESTA PROPOSTA E DE R$ 49.500,00 (quarenta e nove m il e quinhentos 
reais) . 

a) Os pagamentos serão efetuados de acordo com o contid no Edital em questão . 
b) A proposta terá validade por 06 (seis) meses a partir d data de abertura das propostas . 
c) O preço proposto contempla todas as despesas ecessárias a execução do contrato, 

conforme edital de licitação .

1 Declara ainda, onhecer dos os termos do instrumento c~vocatório que rege a 
supracitada lici ção. 

ONEIV0 DALLAGNOL 
PROPRIETÁRIO 
RG N° 755.818 

CPF N° 074.374.559-00 
DALL PLAN - TERRAPLENAGENS E CONSTRUÇÓES L TOA 

CNPJ N° 86.753.498/0001 -89 

•86.753.498/0001-891 
DALL PLAN TERRAPLENAGENS 

E CONSTRUÇÕES LTDA. 
RUA ROMÃO CHRUM. 268 

S. ÃO CRISTÓVÃO. CEP 85 81 3· 130 '' I 
~ -~".rn''FI. - PARAN.!J 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

Nome: DALL PLAN TERRAPLENAGENS E CONSTRUCOES LTDA.- EPP 
CNPJ : 86.753.498/0001-89 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabil idade 
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 é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. 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 n~ 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 n~ 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 09:58:57 do dia 09/05/2016 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 05/11/2016., 
Código de controle da certidão: C575.BOC8.FB22.6C32 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

j 
j 27/06/2016 13:22 
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CAl A 
C.A. IXA ::.CONÓMlCA FECE RAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 8675349810001-89 

Razão Social: DALLAGNOL TERRAPLENAGENS E CO M DE MAT LIMP LTDA 

Nome fantasia:DALL CLEANER 
Endereço: R ROMAO CHRUM 268 I SAO CRISTOVAO I CASCAVE L I PR I 

85813-130 

A Caixa Econômica Federal , no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certi fica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em sit uação regu lar 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serv iço - FGTS . 

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

Validade: 26/ 06/ 2016 a 25/ 07/2016 I 

Certificação Número: 20160626051907 38888946 

Informação obtida em 27/06/2016, às 13:13:25. 

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

* 
J 

~ 
) 

ôD 

27/06/2016 13:13 



• PARANÁ 
GOVERNO DO ESTADO 

S.cttUitll; N '•unes. 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 014882816-69 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 86.753.498/0001-89 
Nome: DALL PLAN TERRAPLENAGENS CONSTRUCOES L TOA - EPP 

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 de1 

Válida até 25/10/2016- Fornecimento Gratuito 

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

Emilklo via lntemel Públíca (2710612016 13:14:10) 

)~ 



ESTADO DO PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 
N° 37255/2016 

A presente Certidão é VÁLIDA POR 90 (noventa) DIAS a contar da data de emissão da mesma. 

[CONTRIBUINTE] 

Código: 558702 

Nome/Razão: DALL PLAN TERRAPLENAGENS E CONTRUÇOES L TOA. - EPP 

CNPJ/CPF: 86.753.498/0001 -89 

Endereço: RUA ROMAO CHRUN, 268 

Complemento: 

Bairro: 

Cidade: 

SÃO CRISTÓVÃO 

Cascavel - PR 

[REQUERENTE] 

Código: 558702 

Nome/Razão: DALL PLAN TERRAPLENAGENS E CONTRUÇOES L TDA. - EPP 

CNPJ/CPF: 86.753.498/0001-89 

[FINALIDADE ] 

Licitação 

[INFORMAÇÕES ADICIONAIS ] 

CEP: 85.813-130 

Certificamos que até a presente data não existem débitos tributários 

Esta certidão compreende os Tributos Municipais (Imposto sobre Serviço - ISSQN, Alvará), Imobiliários 

(Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter Vivos - ITBI e 

Contribuição de Melhorias), Taxas de Serviços e outros débitos municipais. 

Com a localização acima descrita, fica ressalvado o direito da fazenda Pública Municipal de cobrar débitos 

posteriormente constativos, mesmo referente ao período nesta certidão compreendido. 

Cascavel, 27 de junho de 2016. 

~~....:..:....:._---~~ A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura: 
https://cascavel.atende.neV#!Itipo/servico/valor/31/padrao/1/load/0 
Código de Autenticidade: WGT211202-000-LUKTND-204733119 

Rua Paraná. 5000- Fone/Fax (45) 3321-2020 - CEP 85.810-011 -Cascavel - PR J 
Home-page: http://www.cascavel.pr.gov.br 

Q0) •' 



PODER JUDICIÁRIO 
J'JS'I'IÇ.:O. DO 'T'R;,BAL.HO 

Pági 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome : DALL PLAN TERRAPLENAGENS E CONSTRUCOES LTDA. - EPP (MATRIZ E 
FILIAIS) 
CNPJ : 86.753.498 /0001 -89 
Certidão no: 62259669/2016 
Expedição : 27/06/2016, às 13:19:41 
Validade: 23/12/2016 - 180 (cento e oitenta) dias , contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que DALL PLAN TERRAPLENAGENS E CONSTRUCOES LTDA. - EPP 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o no 86.753.498 /0001-89 , 

NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no a rt. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho , acrescentado pela Lei no 12.440 , de 7 de j ulho 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 s ão de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atual i zados até 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 verifi cação de s ua 
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 j urídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada e m julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclus ive no concernente aos 
r ecolhimentos previdenciários, a honorários , a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei ; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Mini sté r io Públ ico do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/C ... 
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

4-ov 
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie j nK;~-4~
RFB a sua atualização cadastral. 

e REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 
86.753.498/0001-89 01/02/1994 
MATRIZ CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAl 

DALL PLAN TERRAPLENAGENS E CONSTRUCOES LTDA.- EPP 

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) I DALL CLEAN ER 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICAPRINCIPAL 

43.13-4-00- Obras de terraplenagem 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 

42.11-1-01 -Construção de rodovias e ferrovias 
49.30-2-01 -Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 
77.32-2-01 -Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DANATUREZAJURiDICA 

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

I LOGRADOURO 
. R ROMAO CHRUM I ~ ~~~ERO 

1 
I COMPLEMENTO 

I 
I CEP 
. 85.813-130 I 

I BAIRRO/DISTRITO 
SAO CRISTOVAO I I MUNICiPIO 

CASCAVEL I [U R 

I ENDEREÇO ELETRÓNICO 

I 
I TELEFONE 
. (45) 3333-5444 I 

I :.!:!: FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) I 
I SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA I 
I DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

03/11/2005 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I SITUAÇÃO ESPECIAl ·-** 

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

Emitido no dia 27/06/2016 às 13:21:29 (data e hora de Brasília). 
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DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

À Comissão de Licitação de Nova Cantu-PR 

Ref.: Pregão Presencial n° 021/2016 

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa DALL PLAN - TERRAPLENAGENS E 
CONSTRUÇÕES LTDA , CNPJ N° 86.753.498/0001-89,cumpre os requisitos legais para a 
qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar 
n° 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3° , estando apta a usufruir o tratamento 
favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto n° 6.204 de 05/09/2007 . 

Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4° 
do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a 
regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de 
regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame . 

Cascavel - PR, 28 de Junho de 2016. 

ONEIVO DALLAGNOL 
PROPRIETÀRIO 
RG N° 755.818 

CPF N° 074.374.559-00 
DALL PLAN - TERRAPLENAGENS E CONSTRUÇÕES L TOA 

CNPJ N° 86.753.498/0001 -89 

186.753.498/0001-891 
DALL PLAN TERRAPLENAGENS 

E CONSTRUÇÕES L TOA. 
RUA ROMÃO CHRUM. 268 D-

3 SÃO CRISTÓVÃO - CEP 85.813-130 . I 
'CASCAVEL - PARANA 

':1"'..:1'." 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE: , .... . ··: -~··· 

DALLAGNOL - TERRAPLENAGENS E COIVÍÊRCtQDE 
'r-!.:.. .: .. 

MATERIAIS DE LIMPEZA L TDA.- EPP ,;.;{.- ·t~ .•.• ,,•:f ~:· · 
I ( -. -.... ,;' ·' - \, 

C~PJ - 86 753 498 I 0001 - 89 _ i i: ;d-::'"'::~J,[ i \ 
DECIMA SEGUNDA AL TERAÇAO DE CONTRA li~ ·~~-O~~~~~f· ) / 1 

Motivos: 
- Alteração no objeto social; 
- Aumento no capital da sociedade; 
- Alteração no nome empresarial e; 
- Consolidação do Contrato Social. 

\ , ( ''··, ·' ,..,_ / 
.... · .. -; -~·-.. .. .... ~-' ~' / 
'-~::: t:':~\\:-o;::t, .~ .. ~: ~ 

ONEIVO DALLAGNOL - Brasileiro, casado pelo regime de 
comunhão universal de bens, empresário, residente e 
domiciliado na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, na Rua 
Londrina, no 2445, Country - CEP 85.812-050, portador da 
Cédula Identidade Civil RG no 755.818-SSP-PR e CPF no 
074.374.559-00 e; 

RENATA CELIA CHIARINI DALLAGNOL - Brasileira, casada 
pelo regime de comunhão universal de bens, empresária, 
residente e domiciliada na cidade de Cascavel, Estado do 
Paraná, na Rua Londrina, no 2445, Country- CEP 85.812-050; 
portadora da Cédula Identidade Civil RG no 2.244.361 -SSP-PR 
e CPF n° 408.970.109-06. 

Únicos sócios componentes da sociedade empresária 
limitada, que gira sob o nome de DALLAGNOL -
TERRAPLENAGENS E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA 
L TOA. - EPP, com sede e foro na cidade de Cascavel, Estado 
do Paraná, na Rua Romão Chrum, n° 268, Bairro São 
Cristovão, CEP 85.813-130, com seu contrato social 
devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do 
Paraná, sob n° 412.0304336.1, por despacho em sessão de 
21 .02.1994 e última sob no 20143777327, em sessão de 
23.06.2014; resolvem de comum acordo pelo presente 
instrumento particular de alteração de contrato social, 
alterar as seguintes condições cláusulas e condições:. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O capital social no valor de R$420.000,00 
(quatrocentos e vinte mil reais), totalmente integralizado da forma 
prevista, fica elevado para o valor de R$1.000.000,00 (hum milhão de 
reais), sendo um aumento de R$580.000,00 (quinhentos e oitenta mil 
reais), o qual será integralizado da seguinte forma: 

a - O sócio ONEIVO DALLAGNOL, que possui 403.200 (quatrocentas e três 
mil e duzentas) quotas, no valor de R$403.200,00 (quatrocentos e três mil 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE: • -:, ·,\::·.···i:i y> ... 
DALLAGNOL - TERRAPLENAGENS E CG>1VJERCJÓ~bE 

; '';o, 11 : 1: 1~ .1 \ · .. - , ~ j 

MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.- EPP 1 t /~<;::::~:·1 ·~~ 1 
CNPJ - 86 753 498/ 0001 - 89 \. 'I ···:.'' ·.: .. , ,i:t • 

DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SO.CI\A~·:\}·: 
e duzentos reais), passa a possuir 960.000 (novecent'a~~t"J~Ji~s~hj_ta·· mil) 
quotas, no valor de R$960.000,00 (novecentos e sessenta m1~'reâ1S), sendo 
um aumento de R$556.800,00 (quinhentos e cinquenta e seis mil e 
oitocentos reais), por este instrumento, o sócio, se compromete a 
integralizar junto a sociedade em moeda corrente nacional, mediante 
depósito na conta-corrente da empresa até o dia 30 de junho de 2016. 

b - A sócia RENATA CELIA CHIARINI DALLAGNOL, que possui 16.800 
(dezesseis mil e oitocentas) quotas, no valor de R$16.800,00 (dezesseis mil 
e oitocentos reais), passa a possuir 40.000 (quarenta mil) quotas, no valor 
de R$40.000,00 (quarenta mil reais), sendo um aumento de R$23.200,00 
(vinte e três mil e duzentos reais), que integraliza neste ato, j unto a 
sociedade, mediante moeda corrente nacional. 

CLÁUSULA SEGUNDA - Em decorrência da presente alteração, o capita l 
social no valor de R$1.000.000,00 (hum milhão de reais) totalmente 
subscrito e realizado na forma prevista neste ato e, dividido em 420.000 
(quatrocentos e vinte mil) de quotas, de R$1 ,00 (hum real) cada uma e, 
que fica assim distribuído entre os seus sócios quotistas: 

SÓCIOS % QUOTAS CAPITAL R$ 

ONEIVO DALLAGNOL 96,00 960.000 960.000,00 

RENATA CELIA CHIARINI DALLAGNOL 4,00 40.000 40.000,00 

TOTAIS 100,00 1.000.000 1.000.000,00 

CLÁUSULA TERCEIRA - Exclui-se do objeto social, o comércio de materiais 
de limpeza, de higiene, de descartáveis e alimentos, a prestação dos 
serviços de instalação e assistência técnica em dosadores para máquinas de 
lavar roupas, louças e diluidores de produtos de limpeza. 

Parágrafo único - Doravante o objeto social é a Prestação dos serviços de 
terraplenagem, pavimentação, readequação e cascalhamento de estradas 
rurais, construção de pontes, . bueiros, transportes rodoviário de cargas e a 
locação de bens móveis. 

CLÁUSULA QUARTA- Por unanimidade dos sócios, a sociedade empresári a 
limitada, passa girar sob o nome de DALL PLAN TERRAPLENAGENS E 
CONSTRUÇÕES L TOA. - EPP., assumindo o passivo e o ativo da empresa 
sucedida. 
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CLÁUSULA QUINTA - Permanecem inalteradas as demais ·dá'd~Úlas ' e 
condições vigentes, que não colidirem com o presente instrumento. 

CLÁUSULA SEXTA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO · Á vista da 
modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o Art. 
2.031, da Lei no 10.40612002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, 
atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a 
partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo 
que, adequado às disposições da referida Lei n° 10.406/2002, aplicáveis a 
este t i po societário , passa a ter a seguinte redação: 
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ONEIVO DALLAGNOL - Brasileiro, casado pelo regime de 
comunhão universal de bens, empresário, residente e 
domiciliado na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, na Rua 
Londrina, n° 2445, Country - CEP 85.812-050, portador da 
Cédula Identidade Civil RG no 755 .818-SSP-PR e CPF no 
074.374.559-00 e; 

RENATA CELIA CHIARINI DALLAGNOL - Brasileira, casada 
pelo regime de comunhão universal de bens, empresária, 
residente e domiciliada na cidade de Cascavel, Estado do 
Paraná, na Rua Londrina, n° 2445, Country - CEP 85.812 -050; 
portadora da Cédula Identidade Civil RG no 2.244.361 -SSP-PR 
e CPF no 408. 970.109-06; 

Únicos sócios componentes da sociedade empresária 
limi tada, que gira sob o nome de DALL PLAN 
TERRAPLENAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP, com sede 
e foro na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, na Rua 
Romão Chrum, n· 268 - Bairro São Cristóvão, CEP 85.813-
130, com seu contrato social devidamente arquivado na 
Junta Comercial do Estado do Paraná, sob n° 412.0304336.1, 
por despacho em sessão de 21.02.1994 e última alteração 
sob no 20143777327, em sessão de 23.06.2014; resolvem de 
comum acordo pelo presente instrumento particular de 
alteração de contrato social, alterar as seguintes condições 
e proceder à CONSOLIDACÃO de conformidade com a Lei 
8934/94 e alterações introduzidas pela Lei no 10.406, de 1 O 
de janeiro de 2002, no que for aplicável a este tipo de 
sociedade, mediante as cláusulas a seguir: 

<~;!.., 2o Ofícto de Registro Civt! 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOc'IEDADE: 
DALLAGNOL- TERRAPLENAGENS E COMERCJ.O'DE 
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CNPJ - 86 753 498 I 0001 - 89 /-v ~;z~~~tor- \~J\ 
DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SO~IJ\·~. L ~l~i;~:;jrt ) 
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CLAUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresat·içil ''CJê-'~ DALL 
PLAN TERRAPLENAGENS E CONSTRUÇÕES L TDA. - EPP e \'éii,ii\ .Qéde't'na 
cidade de Cascavel, Estado do Paraná, na Rua Romão Chrum, ·no 268 -
Bairro São Cristovão- CEP 85.813-130. 

CLÁUSULA SEGUNDA - Seu objeto social é a Prestação dos serviços de 
terraplenagem, pavimentação, readequação e cascalhamento de estradas 
rurais, construção de pontes, buei ros, transportes rodoviário de cargas e a 
locação de bens móveis. 

CLÁUSULA TERCEIRA- O capital social é de R$1 .000.000,00 [um milhão de 
reais] dividido em 1.000.000 [um milhão] quotas, de R$1 ,00 [hum real] 
cada uma delas, subscritas e parcialmente integralizadas, restando a 
integralizar até 30 de junho de 2016, a quantia de R$556.800,00 em moeda 
corrente do País, sendo assim, o capital social ficou distribuído aos seus 
sócios da seguinte forma: 

SÓCIOS % QUOTAS CAPITAL R$ 

ONEIVO DALLAGNOL 96,00 960.000 960.000,00 

RENATA CELIA CHIARINI DALLAGNOL 4,00 40.000 40.000,00 

TOTAIS 100,00 1.000.000 1.000.000,00 

CLÁUSULA QUARTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas 
ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem 
fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de 
preferência para a sua aquisição. 

Parágrafo único - Os sócios que representem mais da metade do capital da 
sociedade, quando entenderem que um ou mais sócios estão pondo em 
risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável 
gravidade, por falta grave no cumprimento de suas obrigações ou, ainda 
por incapacidade superveniente, poderão excluí-lo[s] da sociedade 
mediante alteração de contrato social, apurando-se seus haveres de 
conformidade com a situação patrimonial da sociedade a data da 
reso lução, verificada em balanço especialmente levantado para esta 
finalidade. 
A quota liquidada será paga de acordo com as condições financeiras e 
econômicas da sociedade, na mesma proporção, levando em conta ainda o 
binômio capacidade necessidade. 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE: .., 

DALLAGNOL- TERRAPLENAGENS E COMERCIO~:ôÉ'·-·:,:~:;;. 
MATERIAIS DE LIMPEZA L TOA. - EPP '-.~:;:> ··: . .- .. -" . ~"' ··<.~:--'" 
CNPJ - 86 753 498 I 0001 - 89 I i (:(:~~~.:~ ';i ) 
DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL \ ;\ 1-::·f. i!{ ; 
CLÁUSULA QUINTA - A responsabilidade dos sócios é restritéÍ\a~,,_valÕf" 'de_....<:" 
suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integràtt~a~.cz.Ccí?.t"· · · 
capital social. ...,. ______ _ 

CLÁUSULA SEXTA - O sócio que desejar vender as suas quotas de capital 
deverá comunicar sua intenção por escrito aos demais soc1os, 
discriminando o preço, prazo e forma de pagamento, para que estes 
exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer 
dentro do prazo de sessenta dias, contados do recebimento da notificação. 
Decorrido este prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as 
quotas poderão ser livremente transacionadas com terceiros desde que se 
trate de pessoas idôneas. 

As condições de pagamento pelas quotas alienadas deverão ser 
estabelecidas de acordo com as condições f inanceiras e econômicas da 
sociedade, na mesma proporção, levando em conta o binômio capacidade 
necessidade, podendo ainda, desde que não provoque solução de 
continuidade à empresa, reduzir o capital da mesma, levando para si bens 
que completem seu quinhão, na proporção entre Ativo e Passivo. 

CLÁUSULA SÉTIMA - A sociedade iniciou suas atividades em 01 de 
fevereiro de 1994 e, seu prazo de duração é por tempo indeterminado . 

CLÁUSULA OITAVA - A administração da sociedade cabe em conjunto ou 
separadamente aos sócios ONEIVO DALLAGNOL, vedado, no entanto, o uso 
do nome empresarial em negócios estranhos ao interesse social ou assumir 
obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, 
facultada a retirada mensal, a título de pró-Labore, em valor compatível 
com a situação da empresa. 

CLÁUSULA NONA - O balanço geral será levantado em 31 de dezembro de 
cada ano, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou 
perdas apuradas. 

CLÁUSULA DÉCIMA - Fica eleito o foro da Comarca de Cascavel, Estado do 
Paraná, para dirimir possíveis duvidas decorrentes do presente 
instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Falecendo ou sendo interditado qualquer 
dos sócios, a sociedade continuará com seus herdeiros ou sucessores. Não 
sendo possíveis ou inexistindo interesse, apurar-se-ão os haveres em 
balanço geral, que se levantará, conforme entendimento vigente. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Os sócios administradores decl~r~·m;-:·sob á~ 
penas da lei , que não incorrem nas proibições previstas em lei, para 
exercer a administração da sociedade. 

CLÁUSULA DECMA TERCEIRA - Os sócios declaram que esta sociedade não 
possui Conselho Fiscal. 

E, por estarem assim justos e contratados, lavram e assinam na 
presença de duas testemunhas, o presente instrumento em três vias , de 
igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e 
sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos. 

J 
Cascavel, PR 'i2bro ~ 2~14 

Oneivo Dallagnol/ 
/ 

Testemunhas: 

' Antonio Carlos 
CI-RG 4.314.21 

CPF 502.219.909 
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ONEIVO DALLAGNOL - Brasileiro, casado pelo regime de 
comunhão universal de bens, empresário, residente e 
domiciliado na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, na Rua 
Londrina, no 2445, Country - CEP 85.812-050, portador da 
Cédula Identidade Civil RG no 755.818-SSP-PR e CPF no 
074.374.559-00 e; 

RENATA CEUA CHIARINI DALLAGNOl - Brasileira, casada 
pelo regime de comunhão universal de bens, empresária, 
residente e domiciliada na cidade de Cascavel, Estado do 
Paraná, na Rua Londrina, n° 2445, Country - CEP 85.812-050; 
portadora da Cédula Identidade Civil RG no 2.244.361-SSP-PR 
e CPF no 408.970.109-06. 

Únicos sócios componentes da sociedade empresária 
limitada, que gira sob o nome de DALL PLAN 
TERRAPLENAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP, com sede 
e foro na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, na Rua 
Romão Chrum, no 268, Bairro São Cristovão, CEP 85.813-130, 
com seu contrato social devidamente arquivado na Junta 
Comercial do Estado do Paraná, sob n° 412.0304336. 1, por 
despacho em sessão de 21.02.1994 e última sob no 
20147393582, em sessão de 19.12.2014; resolvem de comum 
acordo pelo presente instrumento particular de alteração de 
contrato social, alterar as seguintes condições cláusulas e 
condições:. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Por meio desta, fica rerratificado o parágrafo único 
da cláusula terceira, da Décima Segunda Alteração de Contrato Social , 
firmado em 11.12. 2014 e registrado na Junta Comercial do Paraná, sob 
n.20147393582, em sessão do dia 19.12.2014, onde o objeto social, passa 
ser: 

Ord. Descrição da atividade CNAE 

A - A prestação de serviços de terraplenagem para construção 4313-4/00 
civi l. 

B - A pavimentação, readequação e cascalhamento de estradas 4211-1/01 



DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAl ft ~~w-~:jJrs 
e rodovias, construção de pontes, bueiros e construção \ \ r'J~DJ.'~,;~(it 

' -·~-;... ... if<" 
civil. \ ' -~ 

,_<:>!~~. ; 

Transportes rodoviário de cargas. 493h~?.'ió-f '. 

f / 

~~/ 
c -
D- A locação de máquinas e equipamentos para construção e 7732-2/01 

para demolição e serviços de terraplenagem sem operador. 

E - A locação de máquinas e equipamentos para construção e 4313-4/00 
para demolição e serviços de terraplenagem com operador. 

CLÁUSULA SEGUNDA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas e 
condições vigentes, que não colidirem com o presente instrumento. 

E, por estarem assim justos e contratados, lavram e assinam na 
presença de duas testemunhas, o presente instrumento em três vias, de 
igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e 
sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos. .. 

Cascavel, PR., 12 de/Fevereiro de 2015/ 

Testemunhas: 

tlL~/ 
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LIVRO DIÁRIO 

NÚMERO DE ORDEM: 15 

TERMO DE ABERTURA 

CONT~M O PRESENTE LIVRO 52 FOLHAS TIPOGRAFICAMENTE NUMERADAS, COMPONDO O 
LIVRO DIÁRIO NÚMERO 15 DAS OPERAÇÕES COMPREENDIDAS NO PERIODO DE 01/01 /2015 
A 31/12/2015 DA EMPRESA DALL PLAN TERRAPLENAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA.-EPP, 
SITUADA À RUA ROMAO CHRUM,268, NA CIDADE DE CASCAVEL DO ESTADO PR, COM SEU 
CONTRATO SOCIAL ARQUIVADO NA(O) JUNTA COMERCIAL, SOB O NÚMERO 41203043361 
EM 21/02/1994, INSCRITA NO CNPJ SOB NÚMERO 86.753.498/0001 -89. 

CASCAVEL-PR, 01/01/2015 

ONEIVO DALLAGNOL · 

Sócio( a) Administrador( a) 
074.374.559-00 

,,• ' • 
' ' 1'•\, : ·.-,· · :' •' 

. ·. ·· ~· ·. · .. JUNTÂ COMERCI.<Ú.:DO PARANA . 

JEREMIAS ROCHA DOS SANTOS 

Técnico( a) Contábil- PR-024689/0-0 
371.137 .399-20 

· ' .. :: j ;.>\.f.GEN!=IA,REGIONAL: D. E CASCAVEL ., . 

. ·' Termo de Autenticação 16/04381 
~. ~ ,Q pr~s9nte. Hvrolfich3.''por mlm exaininaCo·e conrerrõõdd:~9~ •• ~a;c:~h•~:-s~~·.:f~W,6f~~~·~~ 

legislação em vigor.em seus termos de abertura e e'r 
ÇASCAVEL ;i ,. ' , ' '. ' 
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Filtro: Dezembro de 2015 

CAIXA 

. ~//.U.·.v":~.?f~~,~9:~~.~À~.\~~.'(~~R'é~cAPITÁis'·ir:il:e'RNÓ;:,:·. !·.:.:. ;: :_.,: ~.· .. 
BCO.DO BRASIL APLIC. OUROCAP 

:c-Y(F ·~:·~;.61(~s_~~~~~~sls:g~:i~~c~o ,_:::_ .:·2·.:._~:= :~.;::\ ·:. :: ·; ;~; .'~.). · .... :t · ... ~ ~ · · 
CREDITOS 

CONTRIB.PREVIDENCIARIAS A RECUPERAR 

ri·:r~~k~~:~;;~--:>:?~:~~~;~~~:~~~y~~~~-~::~I-:_: !· __ ·:· ,' :·( ' .. · .. ·~--~;;(. 
. ,,: ... ,, :. 

OUTRAS 

SEGURO EQUIPAMENTOS A VENCER 

. :: {.;~~;;::· ~~~~~~~q:~~f.~E-~~i~L~~~~·~N,~·ER·/}:,'_ '.: ~,~;:::·_;L·: .. },:.::,·· -~<~:·-· . ·. -
NAO CIRCULANTE 

;·.:.· 

Dez-2015 Dez-2014 

1.313,39 10.526,13 

'?~~:~:i?(''. ~ ~~;_,;~:-~:;l·::~t~:;·~ ~;,::;~~~~\{.~~.?:' f~-:~~i~-~J~~~~~j-·f~~i~~~-8 -
7.000,00 4.000,00 

. ,. ·_4: ~~~3:s ~·~iu~::~~;,y:::,~iJ.~s::3s 
7.183,83 11.751,35 

: '.:~;~ ;~~ ~\ :~;: :.:t-~·~ :.~~\;~~L~;~!::.:~~~-:·!:. !~1 à 3 ,_8_~;-~ .. :-ii:~'~:;J:~·;::~~:· -.~t-:.9_:.3.~3,0 5 I 
7.183,83 9.353,05 

900,83 990,31 
I · , ,:· l' •· ·.'~ • -,:1 ;·~ : : 

'· 0,00 '-'·· .. ~i'.: ·"·'·'<''"\ 43,77 

560.380,43 628.951,80 

1.339,1 6 

1.339,16 

559.041 ,27 627.612,64 

.. :;:;:::i=·-:~w: -:-~ :~~~::s;::~:~:t~:~,; -~ ~:~!.:.~~:;L:~--~:i~;-.1~_; ?~s : 01_9~-~ ~::si-: -. :.!;} -t~ :r.L:·,~ss~.:o.1·9; 1a . 
ESCAVADEIRA HIDRAULICA 315DL ERPILLAR SERIE CAT0315DHCJN02796 400.000,00 400.000,00 

. p~ C~RR·E'GÁC;~·j·R)_{ :·~- -~. . ~ ' ' ~- . '\ ·,· ;.'-: ·;·\· '.· ... · .. ·.' .:·.· .. :L::.·.·.:::·_ ..•. :.:.·<. 
< , ~-- ,•. ·' ,.j_,;~ I ~ ',•ú_,,.,_, ,, ,.._. j ,/. · . · 

RETROESCAVADEIRA, MODELO 4160, MARCA CARTEPILLAR COM MOTOR 116.600,00 116.600,00 

·:---.-.-:.~- -~- ::~·/-~~-i~i~~~:t~~:qs~~ i-~-~~~~~ ~.S:~~ 1 ~o:~s:< ~:-~~::_.-- t_ -',..- _,.-,·-~ :· ~ ~- ~~-:·-~:-~t: ;:~{t??~I~:.;~L~?~~i:·\[~~-:(~C~I~~---::}l:-~~~~~3s~ 1-s~~~~-~-~~-s~t.~~f: ~::}S3-~~:~ 92•38 

MONTANA CONQUEST 2009/2010 BEGE ARTIO 35.390,00 35.390,00 

_.., :~-- --~-- ? : -\.~-~~ c~~f~~~~ ~~~-~~~~:~~C~~ÁWG:g·31 ~ ... ~~~: ~ ~:f.~,::.:·::_~>: ~--:~~--~-~~~:~~~-~:~~:[:~:~~:~:-~}{~:~~:~4~ -~~Íf;i2~~~ ;~~.~~~-~ à:~?.~~-9? ~l-:S~<I .. :\~~ ~-~~21a·.Ooo :oo 
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OBRIGACOES DE CURTO PRAZO 313.847,72- 540.258,76-
~!ff:"·;'~~,~';"~.ll'"''''~<:r~,llí!">-'l~:C,l:!"~if.!õ,r,llll'í!l;õ:!J;i>!tiP.P.I'I.\!ii-il'~'il'""''.cJ!.>lJ ';'l'il""'·~i'2l'-'>'.iifo>'i'~·P·i.';tl)'tflit' ~ · í!!i'!lfi.)r.e:r.IJ;l'{,1j·(~~~W!ffM:~B~I•,.ió>i5:F:!\í~l;~~~~~ 
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FORNECEDORES 208,00- 622,43-

t0~~11ti~3.~i~.~l~~ifu:~~J1~~~it~~~j\~;~@.~;~w~~i~P~~tii~~~~~.wl~~~~~lfff~~~I'@~W.~~~~ 
ORGANIZAÇÃO CONTABIL IGUAÇU S/S 0,00 373,00-

t~4:.:~: i~:;;~~?:;· ~[.~9i.§:~~~~·~~:ft9t.:::~~.L~:~·~:;.~. ~ :;.·_·~.:~~-·~~·. J~~ l .• ·~:. ·~.~~·:·~~~i" ·~~~: .. ;~~:~~~~-:~i. ~:~·::':~:-~~~::~:~~IT1bl1~5i~S~1:~~;~-~~i~:&~~;·:·~~~~~~t;:~fi;~~~&~~ 
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 309.695,97- 535.048,05-

Optim us Labs - Sistem as 



-----------

Dez-2014 

31 ,57 

(-)CAPITAL A INTEGRALIZAR 199.480,20 680.035,84 

·à~I1~~~1~~~~~~iC§!;i~{tfir)X~!ffSH;;,:·:;.i;_\''.2J;~:~:~~;;:t}~ :; :~:.]r:i;:::d.2si21~~iHJ~f::~EiitS~~h~~~~â~:~~~:i!:~J..\r.l:h6ô4,s7.ii 
RESERVAS DE CAPITAL 

Sócio( a) Administrador( a) 

074.374.559-00 

Optlmus Labs -Sistemas 

2.604,97-

"REMIAS ROCHA DOS~ 
Técnico( a) Contábil- PR-024689/0-0 
371.137.399-20 

2.604,97-



LIVRO DIÁRIO 

NÚMERO DE ORDEM: 15 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

CONTÉM O PRESENTE LIVRO 52 FOLHAS TIPOGRAFICAMENTE NUMERADAS, COMPONDO O 
LIVRO DIÁRIO NÚMERO 15 DAS OPERAÇÕES COMPREENDIDAS NO PERIODO DE 01 /01/2015 
A 31/12/2015 DA EMPRESA DALL PLAN TERRAPLENAGENS E .CONSTRUÇÕES L TDA.-EPP 
SITUADA À RUA ROMAO CHRUM,268, NA CIDADE DE CASCAVEL DO ESTADO PR; COM SEU 
CONTRATO SOCIAL ARQUIVADO NA(O) JUNTA COMERCIAL, SOB O NÚMERO 41203043361 
EM 21 /02/1994, INSCRITA NO CNPJ SOB NÚMERO 86.753.498/0001 -89. 

CASCAVEL-PR, 31/12/2015 

Sócio{ a) Administrador{ a) 
074.374.559-00 

Optlmus Labs -Sistemas 

Técnlco{a) Contábil - PR-024689/0-0 
371.137.399-20 



GOVERNO MUNICIPAL DE CASCAVEL 
SECRETARIA DE FINANÇAS 

DEPARTAMENTO DE RECEITA 

AL VARA DE LICENÇA No : 235/1994 CADASTRO N°: 

RAZAO SOCIAL: DALL PLAN TERRAPLENAGENS E CONSTRUÇOES LTDA. - EPP 

NOME DE FANTASIA: DALL 1Cl:'EANER· : 
.. 

CPF/CNPJ: 86.753.498/0001- 89 I PROTOCOLO: 22850/2015 I FONE: 3333-5444 

ENDEREÇO: RUA ROMAO CHRUN ·: : 268 
·'· 

QUADRA: 0 0101 LOTE:O 0 3~ LOTEAMENTO: , SAO CRISTOVAO LOTEM:i I IMOBILIARICJ:201850010 

ATIVIDADE PRINCIPAL:A PRESTAÇAO D.E · SEVIÇOS DE TERRAPLENAGEM PARA CONSTRUÇAO 

CIVIL, A PAVIMENTAÇAO, READEQUAÇAO E CASCALHAMENTO DE ESTRADAS E 

RODOVIAIS, BUEIROS, PAVIMENTAÇAO DE ' PONTES E ***CONTINUA NO VERSO *** 
· .. 

OBSERVAÇÃO: RENOVAR ANUALMENTE DE CERTIFICADO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS. 
PROIBIDA A ATIVIDADE DE TRANSPORTE RODOVIARIO. ATENDER LEIS 4708/07 
DE CARGA. DAR DESTINAÇAO CORRETA AOS RESIDUOS GERADOS. 

ATENDER NBR 9050/04 - ACESSI~ILIDADE; NAO OBSTRUIR PASSEIO PUBLICO. 

INICIO DAS ATIVIDADES: 
01/02/1994 

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 
3 

g 
7 

TIPO ATIVIDADE: 
Prest~çã.o .de Serviço 

INFORMAÇÕES C.B.: 
NIB. 439800 

LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO, INDUSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, FORNECIDO EM 

CUMPRJMENTO AO QUE DISPOE O CODIGO TRJBUTARJO MUNICIPAL. LEI COMPLEMENTAR N" 01/2001, PARA A SUA LOCALIZAÇÃO 
NO ENOBREÇO ACIMA. 

Conlador: JEREMIAS ROCHA DOS SANTOS I CRC n": 024689/0-0 

N" de Empregados: 2 P. de Serviço: 20,00 Comércio: 0,00 

,Jheiro: 0,00 Depósilo: 0,00 Pálio: 0,00 

Área lnduslria: 0,00 IMPORTANTE: 

Data Expedição: O 6 /O 7 {e 2 O 15 ;Çf 
Em caso de encerramento, mudança 

. . ~inde< , de endereço, para/ização ou qualquer 

?atnoa 1M atii/O , .,.·· outra alJeração, procurar com urgência. 

p..gente_ -8 ~· --~···'.' a divisão de Alvará para as 
Ma\IIC. t' . • · ... 

providências legais cabíveis evitando, 
CLED I MARA NUNES GUSTAVO YlÍk.IO/BROETTO em conseqüêncill, problemas futuros. 

' . / 

/ ' EMITIDO POR (Matr): GUSTAVO YUKIO BROETTO FISCAL (Macr): 8093 
I ,,. 

O presente Alvará de Licença deverá ser af=do em lugar visível, conforme art. 268, parágrafo 2• da Lei Municipal 01 /2001. 

E 

-------



CERTIDÃO SIMPLIFICADA Páqiná: 001/ 001 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercia l e são vigentes 
na data da sua expedição. · 

orne 
DALL PLAN TERRAPLENAGENS E CONSTRUÇÕES L TOA . • EPP 

Natureza Jurídica: 

CNPJ 

Endereço r:nrnr•l .. t·n 

RUARO 

Data de Arquivamento do Data de Inicio 

idade, UF, CEP) 
85.813-130 

Ato Constitutivo de Atividade 

21/02/1994 01/02/1994 

Objeto Social 
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, A PAVIMENTAÇÃO, READEQUAÇÃO E 
CASCALHAMENTO DE ESTRADAS E RODOVIAS, CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E CONSTRUÇÃO CIVIL, 
TRANSPORTES RODOVIÁRIO DE CARGAS E A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO E 
PARA DEMOLIÇÃO E SERVI DE TERRAPLENAGEM SEM OPERADOR E COM OPERADOR. 

Capital: R$ 1.000.000,00 

(UM MILHAO DE REAIS) 

Capital Integralizado: R$ 443.200,00 
(QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES MIL E DUZENTOS 
REAIS) 

Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte 

(Lei n• 123/2006) 

Empresa de pequeno porte 

Prazo de Duração 

Indeterminado 

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Adm inistrador/Término do Mandato 
Nome/CPF ou CNPJ Participacão no capital (RS) Espécie de Sócio Administrador 

ONEIVO DALLAGNOL 
07 4.3 7 4.559-00 

RENATA CELIA CHIARINI DALLAGNOL 

408.970.109-06 

Último Arquivamento 

960.000,00 SOCIO Administrador 

40.000,00 SOCIO 

\ ' 

J' • 
f.'' ,; ' 

I 
)' 

Data: 26102/2015 

Ato: ALTERAÇÃO 

Evento (s): RE·RATIFICACAO 

Número: 20151334498 

Situação 
REGISTRO ATIVO ',, 

~--------------------~ 

16/327305-7 

lllllllllllllllllllllllllllllllllll llllll 

CASCAVEL- PR, 05 de maio de 2016 

~· 
LIBERTAO BOGUS 

SECRETARIA GERAL 

Status 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx ;. 



DALL PLAN TERRAPLENAGENS E CONSTRUÇÕES L TO EeP 
CNPJ N° 86.753.498/0001 -89 o..FL. . --

FONE: (45) 3222- 8484 Rua Romão Chrum, 268 - Cascavel 1 

ANEXO 11 

CREDENCIAMENTO 

Cascavel - PR, 27 de Junho de 2016 

À Comissão de Licitação de MQI:eira Sales- PR -Ref.: Pregão Presencial n° 21 /2016 

Através da presente, credenciamos o Sr. JEAN DA COSTA MACHADO, portador da Cédula de 
Identidade n° 7.394.995-5/PR e CPF n° 985.616.009-00, a participar da Licitação instaurada pelos 
órgãos do Município de Nova Carifu, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL NV021/2016, na 
qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar - se em nome da 
empresa DALL PLAN - TERRAPLENAGENS E CONSTRUÇÕES L TOA, inscrita no CNPJ n° 
86.753.498/0001-89, com sede à Rua Romão Chrum n° 268, Bairro São Cristóvão, município de 
Cascavel, Estado do Paraná, neste ato representada pelo sócio gerente, o Sr. ONEIVO 
DALLAGNOL, portador do RG n° 755.818-SSP/PR e do CPF n° 074.374.559-00, brasileiro, casado, 
empresário, residente e domiciliado na Rua Londrina, 2445, Bairro Country, município de Cascavel , 
Estado do Paraná, conferindo - lhe poderes amplos para atuar em todas as fases do procedimento 
licitatório, inclusive para receber intimações e, eventualmente, desistir de recursos, formular 
propostas/lances verbais, recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao certame . 

Atenciosamente, 

/ 

ONEIVO DA GNOL 
PROPF}t T À RIO 
RG .~ 755.818 

CPF N° 074.374.559-00 
DALL PLAN - TERRAPLENAGENS E CONSTRUÇÕES L TOA 

CNPJ N° 86.753.498/0001-89 

f§6 7 53.498/0001-891 
DALL PLAN TERRAPLENAGENS 

E CONSTRUÇÕES LTDA. ~ 
RUA ROMÃO CHRUM. 268 

g SÀOCRISTÓVÃO-CEP85.813-130 ••• I 
esCAVEL - PARA~ ) 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE: 
ii I ' :: . ~ +, . ~ 1> j'.<•. 

DALLAGNOL- TERRAPLENAGENS E COMERbiO DE 
MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.- EPP /:.;~~-·· .,:.:> ·:): ·'.. 
CNPJ - 86 753 498 I 0001 - 89 : { .{;:r-/: ·,~;);: 'j \ 

DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRA~~t~d~~H.~:} ) .!! 

\. o'', ,..._ / 
.._~:;~~\::. · ~~"7~~-~· -· ~ <:JV 

~---~ ••. ,:-. 1.~ ~:-: .. - -r" 
Motivos: 
- Alteração no objeto social; 
- Aumento no capital da sociedade; 
- Alteração no nome empresarial e; 
- Consolidação do Contrato Social. 

ONEIVO DALLAGNOL - Brasileiro, casado pelo regime de 
comunhão universal de bens, empresário, residente e 
domiciliado na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, na Rua 
Londrina, no 2445, Country - CEP 85.812-050, portador da 
Cédula Identidade Civil RG no 755.818-SSP-PR e CPF n° 
074.374.559-00 e; 

RENATA CELIA CHIARINI DALLAGNOL - Brasileira, casada 
pelo regime de comunhão universal de bens, empresária, 
residente e domiciliada na cidade de Cascavel , Estado do 
Paraná, na Rua Londrina, no 2445, Country - CEP 85 .812-050; 
portadora da Cédula Identidade Civil RG no 2.244.361-SSP-PR 
e CPF n° 408.970.109-06. 

Únicos sócios componentes da sociedade empresária 
limitada, que gira sob o nome de DALLAGNOL -
TERRAPLENAGENS E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA 
L TDA. - EPP, com sede e foro na cidade de Cascavel, Estado 
do Paraná, na Rua Romão Chrum, no 268, Bai rro São 
Cristovão, CEP 85.813 ~ 130, com seu contrato social 
devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do 
Paraná, sob n° 412.0304336 .1, por despacho em sessão de 
21.02.1994 e última sob n° 20143777327, em sessão de 
23 .06.2014; resolvem de comum acordo pelo presente 
instrumento particular de alteração de contrato social , 
alterar as seguintes condições cláusulas e condições:. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O capital social no valor de R$420.000, 00 
(quatrocentos e vinte mil reais) , totalmente integralizado da forma 
prevista, fica elevado para o valor de R$1.000.000,00 (hum milhão de 
reais),· sendo um aumento de R$580.000,00 (quinhentos e oi tenta mil 
reais), o qual será integralizado da seguinte forma: 

a - O sócio ONEIVO DALLAGNOL, que possui 403.200 (quatrocentas e t rês 
mil e duzentas) quotas, no valor de R$403.200,00 (quatrocentos e três mil 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE: .-:. . ··<· -~:S·.t:~~ .. · 
DALLAGNOL - TERRAPLENAGENS E COJVIERCIO't>E 

. ~~ ·" . ~~ - ·'\·1\ :- ... , . .:. 

MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.- EPP i { ,i: __ , ... -::5::1~ :· 1 
CNPJ - 86 753 498 f 0001 -89 I 1

.1 !·i' J . \ \:i .'. , 

DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO \sà.CI::~{k';~_j.·-J , ,~ . 
e duzentos reais) , passa a possuir 960.000 (novecent~~Ef:.-~i~s~r,f~-· mil) 
quotas, no valor de R$960.000,00 (novecentos e sessenta rrn ~·rea·is), sendo 
um aumento de R$556.800,00 (quinhentos e cinquen ta e seis mil e 
oitocentos reais), por este instrumento, o sócio, se compromete a 
integralizar junto a sociedade em moeda corrente nacional, mediante 
depósito na conta-corrente da empresa até o dia 30 de junho de 2016. 

b - A sócia RENATA CELIA CHIARINI DALLAGNOL, que possuí 16.800 
(dezesseis mil e oitocentas) quotas, no valor de R$16.800,00 (dezesseis mil 
e oitocentos reais), passa a possuir 40.000 (quarenta mil) quotas, no valor 
de R$40.000,00 (quarenta mil reais), sendo um aumento de R$23 .200,00 
(vinte e três mil e duzentos reais), que integraliza neste ato, junto a 
sociedade, mediante moeda corrente nacional. 

CLÁUSULA SEGUNDA - Em decorrência da presente alteração, o capital 
social no valor de R$1.000.000,00 (hum milhão de reais) totalmente 
subscrito e realizado na forma prevista neste ato e, dividido em 420.000 
(quatrocentos e vinte mil) de quotas, de R$1 ,00 (hum real) cada uma e, 
que fica assim distribuído entre os seus sócios quotistas: · 

SÓCIOS % QUOTAS CAPITAL R$ 

ONEIVO DALLAGNOL 96,00 960.000 960.000,00 

RENATA CELIA CHIARINI DALLAGNOL 4,00 40.000 40.000,00 

TOTAIS 100,00 1.000.000 1.000. 000,00 

CLÁUSULA TERCEIRA - Excluí -se do objeto social, o comércio de materiai s 
de limpeza, de higiene, de de.scartáveís e alimentos, a prestação dos 
serviços de instalação e assistência técnica em dosadores para máquinas de 
lavar roupas, louças e diluidores de produtos de limpeza. 

Parágrafo único - Doravante o objeto social é a Prestação dos serviços de 
terraplenagem, pavimentação, readequação e cascalhamento de estradas 
rurais, construção de pontes, bueiros, transportes rodoviário de cargas e a 
locação de bens móveis. 

CLÁUSULA QUARTA - Por unanimidade dos sócios, a sociedade empresária 
limitada, passa girar sob o nome de DALL PLAN TERRAPLENAGENS E 
CONSTRUÇÕES L TDA. - EPP., assumindo o passivo e o ativo da empresa 
sucedida. 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE: .... ,, .... , 
._;.·f ':, - ..:: \"; . 

DALLAGNOL- TERRAPLENAGENS E COMERCIO DE ~':;t>_ 
.J --·~. • ..... - \ ;. - \ 

MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. - EPP , : . .' .t~y;~.~:;~. '~ 1 
Cf:JPJ - 86 753 498 I 0001 - 89 _ I ·~ ~ü/; f.! )! 
DECIMA SEGUNDA ALTERAÇAO DE CONTRATO SOCJ.Ab. ~·:~./t:(' / 

\ 2:.> .. :~~~· - <>~-' 
CLÁUSULA QUINTA - Permanecem inalteradas as demais CtàcisOlas ·e 
condições vigentes, que não colidirem com o presente instrumento. 

CLÁUSULA SEXTA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO - Á vista da 
modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o Art. 
2.031 , da Lei no 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, 
atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a 
partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo 
que, adequado às disposições da referida Lei no 10.406/2002, aplicáveis a 
este tipo societário, passa a ter a seguinte redação: 
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ONEIVO DALLAGNOL - Brasileiro, casado pelo regime de 
comunhão universal de bens, empresário, residente e 
domiciliado na cidade de Cascavel , Estado do Paraná, na Rua 
Londrina, no 2445, Country - CEP 85.812-050, portador da 
Cédula Identidade Civil RG no 755. 818-SSP-PR e CPF no 
074.374.559-00 e; 

RENATA CELIA CHIARINI DALLAGNOL - Brasileira, casada 
pelo regime de comunhão universal de bens, empresária, 
residente e domiciliada na cidade de Cascavel, Estado do 
Paraná, na Rua Londrina, no 2445, Country- CEP 85.812-050; 
portadora da Cédula Identidade Civil RG no 2.244. 361-SSP-PR 
e CPF n° 408.970.109-06; 

Únicos sócios componentes da sociedade empresária 
limitada, que gira sob o nome de DALL PLAN 
TERRAPLENAGENS E CONSTRUÇÕES L TDA. - EPP, com sede 
e foro na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, na Rua 
Romão Chrum, n· 268 - Bairro São Cristóvão, CEP 85.813-
130, com seu contrato social devidamente arquivado na 
Junta Comercial do Estado do Paraná, sob no 412.0304336.1, 
por despacho em sessão de 21.02.1994 e última alteração 
sob no 20143777327, em sessão de 23.06.2014; reso lvem de 
comum acordo pelo presente instrumento particular de 
alteração de contrato social, alterar as seguintes condições 
e proceder à CONSOLIDACÃO de conformidade com a Lei 
8934/94 e alterações introduzidas pela Lei no 10.406, de 10 
de janeiro de 2002, no que for aplicável a este t ipo de 
sociedade, mediante as cláusulas a seguir: 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE: '.-~·· :-:·:;.'J·,·.\·-·:/-

DALLAGNOL- TERRAPLENAGENS E COMERCJ.O"iD.E.,. 
• "I 'I~· ) ... .... 1 ... ,, • 

MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. - EPP i r~~>--r ---~·~?t-·\ 
CNPJ- 86 753 498/0001 -89 /=~,; '<:JiZfiY~r "t·'\ 
DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SO~I~L ~~~!;fítl ~ : 

\ \ "~ ,,.. lt'! b J 
CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empr~s~t-ia~l,if/~~Aii 
PLAN TERRAPLENAGENS E CONSTRUÇÕES L TDA. - EPP e ._tétni\seae't'na 
cidade de Cascavel, Estado do Paraná, na Rua Romão Chrum, no 268 -
Bairro São Cristovão- CEP 85 .813-130. 

CLÁUSULA SEGUNDA - Seu objeto social é a Prestação dos serviços de 
terraplenagem, pavimentação, readequação e cascalhamento de estradas 
rurais, construção de pontes, bueiros, transportes rodoviário de cargas e a 
locação de bens móveis. 

CLÁUSULA TERCEIRA- O capital social é de R$1.000.000,00 [um milhão de 
reais] dividido em 1.000.000 [um milhão] quotas, de R$1 ,00 [hum real] 
cada uma delas, subscritas e parcialmente integralizadas, restando a 
integralizar até 30 de junho de 2016, a quantia de R$556.800,00 em moeda 
corrente do País, sendo assim, o capital social ficou distribuído aos seus 
sócios da seguinte forma: 

SÓCIOS % QUOTAS CAPITAL R$ 

ONEIVO DALLAGNOL 96,00 960.000 960.000,00 

RENATA CELIA CHIARINI DALLAGNOL 4,00 40.000 40.000,00 

TOTAIS 100,00 1.000.000 1.000.000,00 

CLÁUSULA QUARTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas 
ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro soc1o, a quem 
fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de 
preferência para a sua aquisição. 

Parágrafo único - Os sócios que representem mais da metade do capital da 
sociedade, quando entenderem que um ou mais sócios estão pondo em 
risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável 
gravidade, por falta grave no cumprimento de suas obrigações ou, ainda 
por incapacidade superveniente, · poderão excluí-lo[s] da sociedade 
mediante alteração de contrato social, apurando-se seus haveres de 
conformidade com a situação patrimonial da sociedade a data da 
resolução, verificada em balanço especialmente levantado para esta 
finalidade. 
A quota liquidada será paga de acordo com as condições financeiras e 
econômicas da sociedade, na mesma proporção, levando em conta ainda o 
binômio capacidade necessidade. 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE: . . . . .. :~--, 
DALLAGNOL- TERRAPLENAGENS E COMERCrO:~oe:· '-.;.::;, 

... ( ·; .· · .. , ·.., ... ' 
MATERIAIS DE LIMPEZA L TOA. - EPP ·-:/ --;.;>f'·~-!" \· -

/ , , _1' .. •-~ ..... I '! 
CNPJ - 86 753 498 I 0001 - 89 , r ,';~ 1 ->:' · 1 ~~· 1: 1 

DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIA'L \ \l<t·};-.r 
CLÁUSULA QUINTA - A responsabilidade dos sócios é restrit~,a~,,yalbf''él~,<' 
suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integràll.g:q~.C(T:d?,r: - · 
capital social. -..._. __ : .. --

CLÁUSULA SEXTA - O sócio que desejar vender as suas quotas de capital 
deverá comunicar sua intenção por escrito aos demais soc1os, 
discriminando o preço, prazo e forma de pagamento, para que estes 
exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer 
dentro do prazo de sessenta dias, contados do recebimento da notificação. 
Decorrido este prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as 
quotas poderão ser livremente transacionadas com terceiros desde que se 
t rate de pessoas idôneas. 

As condições de pagamento pelas quotas alienadas deverão ser 
estabelecidas de acordo com as condições financeiras e econômicas da 
sociedade, na mesma proporção, levando em conta o binômio capacidade 
necessidade, podendo ainda, desde que não provoque solução de 
continuidade à empresa, reduzir o capital da mesma, levando para si bens 
que completem seu quinhão, na proporção entre Ativo e Passivo. 

CLÁUSULA SÉTIMA - A sociedade iniciou suas atividades em 0 1 de 
fevereiro de 1994 e, seu prazo de duração é por tempo indeterminado. 

CLÁUSULA OITAVA - A administração da sociedade cabe em conjunto ou 
separadamente aos sócios ONEIVO DALLAGNOL, vedado, no entanto, o uso 
do nome empresarial em negócios estranhos ao interesse social ou assumi r 
obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de t erceiros, 
facult ada a ret irada mensal, a título de pró-Labore, em valor compatível 
com a situação da empresa. 

CLÁUSULA NONA - O balanço geral será levantado em 31 de dezembro de 
cada ano, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou 
perdas apuradas. 

CLÁUSULA DÉCIMA - Fica eleito o f oro da Comarca de Cascavel , Estado do 
Paraná, para dirimir possíveis duvidas decorrentes do presente 
instrumento . 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Falecendo ou sendo interditado qualquer 
dos sócios, a sociedade continuará com seus herdeiros ou sucessores. Não 
sendo possíveis ou inexistindo interesse, apurar-se-ão os haveres em 
balanço geral, que se levantará, conforme entendimento vigente. 
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AL TERAÇAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE: - ··""-::, ::_-, 
\ (' ' ''I. I' .. -.... • ~" 

DALLAGNOL- TERRAPLENAGENS E COMER,~JO'DE~=~~~\ 
MATERIAIS DE LIMPEZA L TDA. - EPP t .. / '<, ·· . i·:~:.,. '}.~\ 

I .-... : .. ,, I 

Ct:JPJ- 86 753 498/ 0001 - 89 - ::, ~;:·:I : .... -·i;:: \: \ 
DECIMA SEGUNDA AL TERAÇAO DE CONTRATO SOclf.L '\;.:;·;:~~ ,._{'·' ) 

• • . J." 

' , 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Os sócios administradores declara-m;· ·sob ·~s 
penas da lei, que não incorrem nas proibições previstas em lei, para 
exercer a administração da sociedade. 

CLÁUSULA DECMA TERCEIRA - Os sócios declaram que esta sociedade não 
possui Conselho Fiscal. 

E, por estarem assim justos e contratados, lavram e assinam na 
presença de duas testemunhas, o presente instrumento em três vias, de 
igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e 
sucessores legais a cumpri -lo em todos os seus termos. 

Cascavel, PR., 11 de Deze bro de 2014. 

Oneivo Dallagnol/ 

Testemunhas: 
\ r\ 

Jeremias · otha Iaos Santos 
CI-RG 2.1 9.b9-8t0-SSP-PR 
CPF 371.137.399-20 

~I 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIIEDADE: !f..t;) '? .. ::.;..::.\~''(!.\ 

DALL PLAN TERRAPLIENAGENS E CONSlrRUÇÕ~~~~i:.·:~~c-:.-,-., 
L TOA EPP /_•·>~ .~ --~/.·' 

• - /~.;.;··' '•<····l..t·f:i' .~·· -.::,:~-\, 
CNPJ - 86 753 498 I 0001 - 89 J i ,.:;···jif:'';': \ 'i 
DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO DIE CONTRATO SOC~A~ ti ~;~s~:w ) j 

''\ ~, ····~~~:(?/~ ,/ . 
Motivo: \C,~·-... · ~ _,...(:: .. / 
- Rerratificação da cláusula terceira. ,,:-:.~';;":i;;;~:~:~-: .. :· .. ··· 

ONEIVO DALLAGNOL - Brasileiro, casado pelo regime de 
comunhão universal de bens, empresário, residente e 
domiciliado na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, na Rua 
Londrina, no 2445, Country - CEP 85.812-050, portador da 
Cédula Identidade Civil RG no 755.818-SSP-PR e CPF no 
074.374.559-00 e; 

RENATA CELIA CHIARINI DALLAGNOL - Brasileira, casada 
pelo regime de comunhão universal de bens, empresária, 
residente e domiciliada na cidade de Cascavel, Estado do 
Paraná, na Rua Londrina, n° 2445, Country - CEP 85.812-050; 
portadora da Cédula Identidade Civil RG no 2.244. 361-SSP-PR 
e CPF no 408.970.109-06. 

Únicos sócios componentes da sociedade empresária 
limitada, que gira sob o nome de DALL PLAN 
TERRAPLENAGENS E CONSTRUÇÕES L TOA. - EPP, com sede 
e foro na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, na Rua 
Romão Chrum, no 268, Bairro São Cristovão, CEP 85.813-130, 
com seu contrato social devidamente arquivado na Junta 
Comercial do Estado do Paraná, sob n° 412.0304336.1, por 
despacho em sessão de 21.02.1994 e última sob no 
20147393582, em sessão de 19.12.2014; resolvem de comum 
acordo pelo presente instrumento particular de alteração de 
contrato social, alterar as seguintes condições cláusulas e 
condições:. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Por meio desta, fica rerratificado o parágrafo único 
da cláusula terceira, da Décima Segunda Alteração de Contrato Social, 
firmado em 11.12.2014 e registrado na Junta Comercial do Paraná, sob 
n.20147393582, em sessão do dia 19.12.2014, onde o objeto social , passa 
ser: 

Ord. Descrição da atividade CNAE 

A - A prestação de serviços de terraplenagem para const1·ução 4313-4/00 
civil. 

B- A pavimentação, readequação e cascalhamento de estradas 4211 -1/01 
--
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DECIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCiA~ l ~·:; ~~ 
e rodovias, construção de pontes, bueiros e construção \ \ '''1~::( (j'. .~';' 

civil. \ -~~:'·~~~,~~: ; 
c - Transportes rodoviário de cargas. 4930':ZJ Q-1 · . 

D - A locação de máquinas e equipamentos para construção e 7732-2 /01 
para demolição e serviços de terraplenagem sem operador. 

E - A locação de máquinas e equipamentos para construção e 4313-4/ 00 
para demolição e serviços de terraplenagem com operador. 

CLÁUSULA SEGU NDA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas e 
condições vigentes, que não colidirem com o presente instrumento. 

E, por esta rem assim justos e contratados, lavram e assinam na 
presença de duas testemunhas, o presente instrumento em três vias, de 
igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e 
sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos. .. 

cascavel, PR., 12 de-Fevreiro de 2~ • 

Testemunhas: 

Jeremias R- c a·cr ,s·santos 
CI -RG 2.129.098-0-SSP-PR 
CPF 371.137.399-20 
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DALLPLANTERRAPLENAGENSECONSTRUÇOESLTDA 

ANEXO I 

DECLARAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

A Comissão de Licitação de Nova Cantu - PR 

Ref.: Pregão Presencial n° 21/2016 

PROPONENTE: DALL PLAN - TERRAPLENAGENS E CONSTRUÇÕES L TDA 
CNPJ : 86.753.498/0001-89 
ENDEREÇO: RUA ROMÃO CHRUM N° 268- BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - CASCAVELIPR 

DECLARAMOS sob as penas da Lei, para fins de participação no procedimento licitatório 
Pregão n° 021/2016, que : 
I - O Proponente atende plenamente aos requisitos necessários à Habilitação, possuindo toda a 
documentação comprobatória exigida no convocatório . 
11 -Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a HABILITAÇÃO , no presente processo 
licitatório, bem como, de que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores 

111 - Não utilizamos de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a 
realização de trabalho noturno, perigosos ou insalubres, bem como não utilizamos, para qualquer 
trabalho, mão de obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (conforme inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93) . 
IV- O Proponente obedecerá o prazo de contratação, quando convocado, nos termos constantes no 
quadro geral do capítulo I deste Edital, que terá efeito para todos os fins estabelecidos neste certame, 
inclusive para aplicação de penalidades, caso o proponente não cumpra rigorosamente as datas 
neles estabeelcidas . 
V - O Proponente não foi declarado inidôneo para licitar com a Administração Pública de qualquer 
Esfera do Poder, em todo Território Nacional . 

Cascavel- PR, 28 de Junho de 201~ 

ONEIVO DAL AGNOL 
PROPRtETÁRIO 
RG N° 755.818 

CPF N° 074.374.559-00 
DALL PLAN - TERRAPLENAGENS E CONSTRUÇÕES L TOA 

CNPJ N° 86.753.498/0001 -89 

186.753.498/0001-891 
DALL PLAN TERRAPLENAGENS 

E CONSTRUÇÕES LTDA. \ l.-,. 

RUA ROMÃO CHRUM. 268 ~ 
] SÃ.OCRISTÓVÃO-CEP85.813-130 •. ~I 
i. CASC'.6VE- - PqRA~ 

f w 



PROCESSO LICITATORIO no 036/2016 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 021/2016 
ABERTURA: 28/JUNH0/2016 HORÁRIO: 09:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, através de sua Comissão 
Permanente de Licitações, com a devida autorização expedida pelo Prefeito Municipal, convida 
Vossa Senhoria a participar do presente procedimento licitatório, que se regerá pela Lei Federal 
no. 10.520/02, Lei Federal no 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas alterações, demais 
legislações aplicáveis e ao seguinte: 

Quadro Geral 
I MODALIDADE 11 Pregão no 021/2016 
I TIPO 11 Global 
\JULGAMENTO menor ~re~o 
I ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO No ato da abertura 
I DATA DA ABERTURA 28/Junho/2016 

I HORA DA ABERTURA 09:00 Horas 

I LOCAL DA ABERTURA PREFEITURA MUN. DE NOVA CANTU - RUA 
BAHIA, 85 CEP: 87.330-000 

I VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO 11 R$-50.000,00 {Cinguenta Mil Reais} I CONDIÇÕES DE PAGAMENTO I Após entrega dos itens, emissão da nota fiscal , 
dos itens medição/fiscalização e aprovação 

emitidos. 
I PRAZO DE CONTRATAÇÃO li 24 horas a ~artir da convoca~ão 

OBJETO - Contração de empresa para prestação de serviços 
na execução de Projeto de Engenharia, orçamento e 
memorial descritivo para execução de Readequação 
de estradas e cascalhamento de diversos trechos de 
estradas rurais do Município de Nova Cantu - Pr. 
(projetos num total de 70 Km. De estradas} 

CERTIDOES NEGATIVAS DE 1. INSS- FEDERAL -Prova de Regularidade 
DÉBITOS/IRREGULARIDADES para com a Fazenda Federal, conjunta com 
OBRIGATÓRIAS Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN), na jurisdição fiscal do 
estabelecimento licitante da pessoa jurídica 

2. FGTS -
3. RECEITA ESTADUAL 
4. MUNICIPAL (DA SEDE DO LICITANTE) 
5. CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS _ 

TRABALHISTAS. 
6. CADASTRO NACIONAL DE PESSOA 

JURIDICA 

CONDIÇOES ESPECIAIS 1. ComQrovante do número de conta 
bancária no nome da emQresa Envelope 
de habilitação 

2. POR CONTA DA CONTRATADA: 
• TODOS OS CUSTOS COM TRANSPORTE 

DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES. 

I 

I 

I 



2- DO OBJETO E DA QUALIDADE 
2.1 - Compreende o objeto da presente licitação, a Aquisição de Caminhão e Tanque Isotérmico, 
d . t f a segum es orma: 
ITEM QTDADE ESPECIFICAÇÃO 
01 01 - Contração de empresa para prestação de serviços na execução de Projeto 

(Global) de Engenharia, orçamento e memorial descritivo para execução de 
Readequação de estradas e cascalhamento de diversos trechos de estradas 
rurais do Município de Nova Cantu - Pr. (projetos num total de 70 Km. De 
estradas) 

2.2- A PRESENTE LICITAÇÃO NÃO OBRIGA O MUNICÍPIO DE NOVA CANTU A ADQUIRIR 
TODOS OS ÍTENS OU QUANTIDADES INDICADAS. A CONTRATAÇÃO OCORRERÁ DE 
ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO 
2.3 - Independentemente da especificação deste Edital, os produtos ou serviços a ser 
adquirido pelo Município deverão ser de ótima qualidade, universalmente reconhecido. Se a 
qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações exigidas no edital do 
Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa do produto apresentado será devolvida ao 
fornecedor, para substituição no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente 
da aplicação das sanções cabíveis. 

2.4. Será desclassificada a proposta de produto ou serviço cuja qualidade seja 
questionável, mesmo que a referida proposta for vencedora no preço e cumprir os demais 
requisitos do Edital, uma vez que a qualidade é requisito que será avaliado tanto quanto o 
valor. 
2.5. A desclassificação por insuficiência de qualidade poderá ocorrer: 

I - Na própria seção pública, se manifesto o descumprimento do item 'qualidade 
total' 
11 -Até 24 horas após o término da seção pública, se a equipe técnica do Município 
concluir fundamentadamente que o produto não possui excelente qualidade, ocasião 
em que será analisada a proposta subseqüente, até a proclamação do vencedor. 
111 - Após 30 dias da execução do contrato, no caso de serviço que não atender ao 
quesito qualidade. 

2.6. O Pregoeiro poderá requisitar a qualquer momento amostras, catálogos ou similares, 
que descrimine o produto, para fundamentar sua decisão. 

3 - DA APRESENTAÇÃO 

3.1. No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, o Pregoeiro e a sua Equipe de 
Apoio inicialmente, receberá(ão) os envelopes contendo as "Propostas" e os "Documentos 
exigidos para a Habilitação", em envelopes distintos, fechados e lacrados, contendo na parte 
externa, além do nome da empresa, a seguinte identificação: 

ENVELOPE N°. 01 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
Departamento de Compras e Licitações 
PREGÃO PRESENCIAL n. 21/2016 
Envelope 01 - PROPOSTA 
Licitante: RAZÃO SOCIAL 
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Prefeitura Municipal de Nova c g:rltü:g ..... ~ 
Rua Bahia n° 85- Centro- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-00 -%··-tJ~- ... ·~ :;__-· 

I CNPJ n. 
Endereço: 
Telefone: 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 L-.:) r: ..,.,l • ~' 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br .a.,<. 

ENVELOPE N°. 02 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
Departamento de Compras e Licitações 
PREGÃO PRESENCIAL n. 21/2016 
Envelope 02- HABILITAÇÃO 
Licitante: RAZÃO SOCIAL 
CNPJ n. 
Endereço: 
Telefone: 

4 ·CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

4.1. Serão admitidos a participar desta Licitação os que estejam legalmente estabelecidos na 
forma da Lei, para os fins do objeto pleiteado, sendo vedada a qualquer pessoa física ou jurídica 
a representação, na presente Licitação, de mais de uma empresa. 

4.2. Será admitida, em todas as etapas da Licitação, a presença de somente um representante 
de cada proponente. 

4.3. proponente deverá apresentar, inicialmente e em separado dos envelopes. documento 
com a indicação do representante credenciado, com poderes para formular ofertas e lances de 
preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da empresa 
proponente, devendo o credenciado encontrar-se presente no momento da apresentação 
das credenciais, sob pena de não ter a empresa o direito de participar do certame, uma vez que 
trata-se de Pregão Presencial. 

4.4. O credenciamento far-se-á através do documento constante do Anexo 11 deste edital ou 
Procuração que comprove os necessários poderes para formular ofertas, lances e praticar todos 
os demais atos pertinentes ao certame, em nome da licitante. 

4.5. Mesmo sendo sócio, proprietário, credenciado, dirigente ou assemelhado da empresa 
proponente, o participante deverá apresentar a cópia autenticada do respectivo Estatuto ou 
Contrato Social ou o Contrato Social Consolidado, no qual estejam expressos seus poderes 
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e documento de 
identificação com foto. 

4.6. Os documentos solicitados nos itens acima deverão ser originais, ou, se a proponente 
preferir apresentá-los em fotocópia autenticada. 

4. 7. As fotocopias poderão ser autenticadas anteriormente ou no momento da abertura pela 
Comissão, desde que o proponente apresente a via original ou ja autenticada para conferência. 

4.8. Somente poderão se manifestar no transcorrer das reuniões. os representantes das 
proponentes. desde que devidamente credenciados. 
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4.9. Não será admttlda nesta Licitação a parttcipação de empresas que estejam reuntdas em 
consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias, entre si, ou ainda, qualquer que seja 
sua forma de constituição, e estrangeiras que não funcionem no país. 

4.1 O.Deverão estar fora dos envelopes: 

I - quando o representante da empresa não for socio ou proprietario: 

a) O credenciamento, atraves do documento constante do anexo 11 deste edital , assinado pelo 
proprietario, socio ou procurador, ou procuração autenticada, que comprove os necessarios 
poderes para formular ofertas, lances e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em 
nome da licitante; 

paragrafo unico: em caso de entidades regidas por estatuto, copia autenticada da ata de posse, 
que comprove tal poder; 

b) Copia autenticada do respectivo estatudo ou contrato social, no qual constem, os nomes dos 
socios ou proprietario que assinou o credenciamento e ou emitiu a procuração; 

c) A proponente deverá apresentar inicialmente e em separado dos envelopes. a Declaração 
para Habilitação e Declaração de Fato Superveniente ANEXO I, dando ciência de que a 
empresa licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação e de que para a empresa 
licitante inexiste fatos impeditivos para a sua habilitação exigidos na Cláusula Quinta deste Edital , 
conforme Anexo I. 

d) Documento de identificação com foto do credenciado, caso não possua seu nome cadastrado 
no sistema do município; 

11 - quando o representante da empresa for socio, proprietario ou Presidente de entidade. 

a) Copia autenticada do respectivo estatudo (acompanhada da copia autenticada da ata de 
posse que comprove tal poder) ou contrato social, no qual constem, os nomes dos socios ou 
proprietario; 

b) A proponente deverá apresentar inicialmente e em separado dos envelopes. a Declaração 
para Habilitação e Declaração de Fato Superveniente ANEXO I, dando ciência de que a 
empresa licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação e de que para a empresa 
licitante inexiste fatos impeditivos para a sua habilitação exigidos na Cláusula Quinta deste Edital, 
conforme Anexo I. 

c) Documento de identificação com foto do socio, proprietario ou presidente de entidade, caso 
não possua seu nome cadastrado no sistema do município; 

Paragrafo unico: Caso algum documento solicitado para o credenciamento, estiver por erro, 
contido dentro de um dos envelopes, o pregoeiro baseado nas normas da licitação que serão 
sempre enterpretadas em favor da ampliação da disputa, solicitará, na presença dos demais 
participantes do certame, a abertura do envelope e a retirada do mesmo. 

5 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 
O Envelope n• 01 deverá conter: 



1 proposta elaborada em papel, similar ou conforme anexo IV ou impressa 
do arquivo digital, contendo apenas duas casas decimais, endereço 
completo, número de fax, se houver, redigida em idioma nacional, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada pelo representante legal da 
empresa. 

I 2 I 

O número e modalidade da presente licitação. 

I 3 I 

Descrição e características dos itens, que deverão corresponder ao 
exigido neste Edital, contendo a marca e, o seu fabricante quando for o 
caso. 

I 4 I 

Indicação da unidade do bem ofertado bem como seus valores unitário e 
total, expressos em moeda corrente no país. 

5.1. As propostas das licitantes deverão considerar como local de entrega do objeto (quando for 
produto) ou prestação do serviço desta licitação aquele indicado no quadro geral do Capítulo I 
deste Edital. 

5.2. O Prazo de validade da proposta, Independente de menção expressa ou não, não poderá 
ser inferior a 06 (SEIS) meses contados da data da homologação do presente expediente, 
independente de menção expressa na proposta, salvo se esta ocorrer em prazo superior a 30 
dias após a abertura das propostas, o que poderá ser reduzido equivalentemente. 

5.3. Independente de menção expressa, no ato da apresentação da proposta presume-se que 
no valor da proposta está compreendido todos os custos e tributos de qualquer natureza 
incidentes sobre o objeto a ser fornecido, bem como, o custo de transporte, inclusive carga e 
descarga, correndo tal operação, única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da 
empresa vencedora, encargos e impostos pertinentes à execução/entrega do objeto. A omissão 
de qualquer despesa necessária à perfeita entrega do objeto será interpretada como não 
existente ou já incluída no preço, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a abertura das 
propostas. 

5.4. O preço proposto será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito 
de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto. 

5.5. A apresentação de proposta de preço implica na plena aceitação, por parte da proponente, 
das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

5.6. A licitante somente poderá retirar sua proposta, mediante requerimento escrito à Comissão, 
antes da abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pela Comissão. 

5.7. Não serão consideradas as propostas cujas condições estejam em desacordo com solicitado 
no edital. 



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

5.8. O argu1vo d1gital será dispensado nas hc1tacões cu1o número de itens não ultrapasse a 1 O 
(dez) itens. Nos casos de licitação por lote. serão considerados o número de itens constante em 
cada lote e não o número de lotes. Solicitar arquivo digital no email: pmncantu@iq.com.br. 

6 - DA HABILITAÇÃO 
O Enve ope no 02 devera conter: 

1 • 
• 

• 

• 

• 

Registro Comercial, no caso de empresa individual. 
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social ou o Contrato Social 
Consolidado em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores -
"última ata de eleição" (desde que não apresentado para 
credenciamento). 
Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício. 
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir. 
Em caso de Cooperativa, arquivamento na Junta Comercial, das atas 
das assembléias que tenham aprovado ou alterado o estatuto em 
vigor. 

Certidões negativas descriminada no quadro geral [L] 
IJI~c=o=n=d=:=iç=õ==e=s=e=sp=e=c=i=a==is=co=n=st=a=n=te=s=n=o=q=u=a=d=:=r=o=g=e=r=a=::l=d:::::o=p=re=s=e=n=t=e=e=d=:=it=a=l =( q=u=a=n=d=o==::; 

~exigido). 

6.1. Ao Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no curso da 
Licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhe prazo para 
atendimento. 

6.2. A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital, implicará inabilitação da licitante, 
sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da 
documentação exigida para a habilitação. 

6.3. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

6.5. Os documentos necessários à Habilitação deverão ser, preferencialmente, apresentados 
conforme a seqüência acima mencionada, e poderão ser apresentados em original, ou, se 
preferir, deverão ser apresentados por qualquer processo de cópia autenticada em cartório ou 
pela Comissão no ato da abertura, ou publicação em órgão da imprensa oficial. Os documentos 
que forem apresentados em original não serão devolvidos, e passarão a fazer parte integrante 
deste processo licitatório. 

6.6. Quando se tratar de cópia de documento obtido através da Internet, este não precisa ser 
autenticado, uma vez que terá sua validade confirmada pelo Pregoeiro e equipe de apoio. 



~ - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

7.1. Os envelopes contendo a "Proposta de Preços" e os "Documentos de Habilitação", deverão 
ser entregues no momento da abertura da sessão do Pregão, na sala de reuniões do Paço 
Municipal "Martin Krupek", situado na Rua Bahia, n° 85, Centro, CEP 87.330-000 na cidade de 
Nova Cantu/PR, no dia e hora designado no quadro geral deste edital. 

7.2. Após a data e horário estabelecidos para o recebimento dos envelopes ora mencionados, 
nenhum outro será aceito e tampouco serão permitidos adendos ou acréscimos aos mesmos. 

7.3. Os recursos decorrentes deste processo licitatório serão recebidos, analisados e julgados de 
acordo com a legislação vigente. 

7.4. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF. 

7.5. Ao apresentar proposta a proponente se obriga aos termos do presente Edital. 

8 - DA SESSÃO DE ABERTURA DO PREGÃO 

8.1. No dia, horário e local indicados no quadro geral deste Edital, o Pregoeiro e a Equipe de 
Apoio reunir-se-ão em sala própria, na presença dos representantes de cada proponente 
participante, procedendo como adiante indicado. 

8.2. No horário estabelecido neste edital, o Pregoeiro declarará aberta a sessão para realização 
do pregão, quando então dará início aos trabalhos anunciando o recebimento dos 
credenciamentos, nos termos do item 5 do presente edital, e a identificação dos representantes 
das licitantes e dos envelopes contendo a(s) proposta(s) e documentação dos participantes. 

8.2.1. Analisados os credenciamentos apresentados, o Pregoeiro anunciará aos presentes as 
condições dos documentos, os poderes e os limites de participação de cada licitante, 
encerrando-se, neste momento, o recebimento de credenciamentos e envelopes contendo 
proposta e documentação; 

8.2.1. A não comprovação de que o interessado ou seu representante legal possui poderes 
específicos para atuar no certame, impedirá a licitante de ofertar lances verbais, lavrando-se em 
ata o ocorrido. 

8.3. O Pregoeiro e a Equipe de Apoio rubricarão e submeterão a rubrica de todas as proponentes 
os documentos contidos no certame. O Pregoeiro procederá a verificação do conteúdo do 
envelope n.0 01, em conformidade com as exigências contidas neste Edital. 

8.3.1. Na sequencia, o Pregoeiro dará início a abertura dos envelopes contendo as propostas dos 
participantes. Não havendo o mínimo de 3 (três) propostas classificadas para a apresentação de 
lances, nos termos do art. 4°, VIl da Lei 10.520/2002 (até 10% do valor da menor proposta), o 
Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, que tenham atendido as condições 
do Edital , até o máximo de 3 (três), para que seus credenciados possam também ofertar lances 
verbais, conforme art. 4°, IX da Lei 10.520/2002. 

8.3.2. Classificadas e ordenadas as propostas, o Pregoeiro dará início à disputa entre as 
licitantes, por meio de lances verbais e em voz alta, de forma sucessiva, de valores distintos e 



decrescentes, a partir do credenciado pela licitante que apresentou o maior valor dentre as 
classificadas e as demais licitantes, registrando os lances ofertados e reordenando-os. 

8.3.3. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à 
licitante, na ordem decrescente de preços. 

8.3.4. Fica a encargo do Pregoeiro a fixação de parâmetros mínimos de valores sobre os lances 
verbais, podendo, inclusive, alterá-los no curso da sessão (estipulação de valores mínimos entre 
um lance e outro). 

8.3.4.1. O pregoeiro poderá fixar tempo máximo para que as licitantes calculem e ofereçam 
novos lances. 

8.3.4.2. A ocorrência de oferta de lance com vista ao empate implicará na classificação 
preferencial da proponente que ofertou o menor valor anteriormente, na sua vez de oferta. 

8.3.4.2.1 . O empate poderá ser registrado apenas para efeito de desistência da proponente 
vencedora, fato esse que, se ocorrer, classificará o segundo menor valor ofertado (neste caso o 
próprio empate). 

8.3.5. Dos lances ofertados não caberá retratação. 

8.3.6. A proponente que desistir de apresentar lance verbal quando convocado pelo Pregoeiro, 
será excluída da etapa de lances verbais, mantendo-se o último preço apresentado pela mesma, 
para efeito de ordenação das propostas. 

8.3.7. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta 
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, podendo o Pregoeiro negociar 
diretamente com a proponente para que seja obtido melhor preço. 

8.3.8. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro 
examinará a aceitabilidade da proposta da primeira classificada por item, lote ou global (conforme 
o caso), quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 

8.3.8.1. Será desclassificada a proponente que: 

a) deixar de atender a alguma exigência constante deste Edital; 

b) apresentar oferta de vantagem não prevista no Edital ou vantagem baseada nas propostas 
dos demais proponentes; 

c) apresentar preços manifestamente inexeqüíveis (artigo 4°, inciso VIl da Lei 1 0.520/2002). 

8.3.8.2. Para fins de aferição de inexeqüibilidade das propostas, o Pregoeiro determinará que a 
licitante deverá fazer prova de que possui condições de cumprir o objeto do Edital, através da 
planilha pormenorizada com a devida comprovação (documentos, notas fiscais, recibos, etc ... ) 
que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado, na forma do artigo 48, inciso 11, da 
Lei n° 8. 666/93 e suas alterações. 
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8.3.9. Sendo aceitável a proposta de menor preço por item, lote ou global (conforme o caso), 
será aberto o envelope contendo a Documentação de Habilitação da licitante vencedora, para 
confirmação das suas condições habilitatórias, com base nas exigências constantes neste Edital. 

8.4. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a proponente 
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto definido neste Edital e seus Anexos. 

8.5. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o 
Pregoeiro examinará a oferta de menor valor subseqüente, verificando a aceitabilidade e 
procedendo à habilitação da proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, 
até a apuração de uma proposta e habilitação que atendam a todas as exigências, sendo a 
respectiva licitante declarada vencedora e à ela adjudicado o objeto definido neste Edital e seus 
Anexos. 

8.6. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro declarará a vencedora, 
proporcionando à seguir, a oportunidade às licitantes para que se manifestem acerca da intenção 
de interpor recurso, esclarecendo que a falta desta manifestação, imediata e motivada, importará 
na decadência do direito de recurso por parte das licitantes, registrando na Ata da Sessão, a 
síntese dos motivos para a futura impetração de recurso, bem como o registro de que todos as 
demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, se manifestar sobre as razões do recurso no 
prazo de 03 (três) dias consecutivos, após o término do prazo do recorrente para juntada de 
memoriais - razões de recursos do recorrente - art 4° XVIII (03 dias consecutivos) , 
proporcionando-se a todos, vista imediata do processo no Departamento de Compras. 

8.7. A ausência da proponente ou sua saída antes do término da Sessão Pública caracterizar-se
á renúncia ao direito de recorrer. 

8.8. Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio 
e a(s) licitante(s) presente(s). 

8.9. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para a 
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 

8.1 O. Não considerar-se-á qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos. 

9 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS RECURSOS 

9.1. Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório do presente Pregão, aplicando-se 
neles subsidiariamente as disposições contidas na Lei 8.666/93. 

9.1 .1. Em se tratando de licitante, o prazo para impugnação é de até 02 (dois) dias úteis antes da 
data fixada para recebimento das propostas. 

9.2. Ao final da sessão, a proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá 
fazê-lo, manifestando sua intenção com registro da síntese dos motivos, obrigando-se a juntar 
memoriais no prazo de 03 (três) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar 
contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 



recorrente. As razões e as contra razões de recurso deverão ser enviados aos cuidados do 
Pregoeiro. 

9.3. A falta de manifestação imediata e motivada na sessão do Pregão, bem como a não entrega 
das razões de recurso importará na preclusão do direito de recurso. 

9.4. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando 
não justificada a intenção de interpor o recurso pela proponente. 

9.5. Não serão reconhecidas as impugnações e recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 
responder pela proponente. 

9.6. Os recursos e contra-razões de recurso, bem como impugnação do Edital , deverão ser 
dirigidos ao Pregoeiro e protocolados junto ao Setor de Protocolo, localizado na sede da 
Prefeitura Municipal, em dias úteis, no horário de expediente, a qual deverá receber, examinar e 
submetê-lo à Autoridade competente que decidirá sobre a pertinência. 

9.7. É vedada à licitante a utilização de recurso ou impugnação como expediente protelatório ou 
que vise a tumultuar o procedimento da Licitação. Identificado tal comportamento poderá o 
Pregoeiro, ou se for o caso, a Autoridade Superior, arquivar sumariamente os expedientes. 

9.8. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do término do 
prazo para apresentação de contra-razões. 

9.9. O acolhimento do recurso, importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

9.10. O resultado do julgamento do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de 
avisos da Prefeitura Municipal e comunicado a todas as licitantes via fax ou e-mail. 

10- DOS ESCLARECIMENTOS SUPLEMENTARES 

As interessadas poderão obter eventuais esclarecimentos sobre a presente licitação, desde que 
solicitado, por escrito, ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, até 03 dias úteis 
antes da abertura do certame. 

11- DO PAGAMENTO 

11.1. Os pagamentos serão efetuados após entrega dos itens. emissão da nota fiscal. medição e 
aceitação do item entregue efetuadas pela Caixa Econômica Federal através da GIGOV/Maringá 
ou fiscal devidamente autorizado/credenciado, liberação dos recursos pelo órgão competente -
Ministério/CEF. mediante crédito em conta bancária, na forma descrita no quadro geral do 
capítulo I do presente Edital. 

11.2. A Empresa vencedora deverá fornecer ao Departamento de Tesouraria. o número de conta 
bancária no nome da empresa a ser realizado o pagamento. 
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11.3. A Nota Fiscal deverâ conter a identificação do Banco, número da Agência e da Conta 
BANCARIA NO NOME DA EMPRESA Concorrente, para que seja possibilitado ao 
Contratante efetuar o depósito bancário do valor devido 

11.4. O recurso necessário à presente contratação, acha-se classificado na dotação 
orçamentária que se segue: 

Dotação Utilizada 

Código Dotação Descrição 

0602.26782.0534-2025-33903905 Secretaria Municipal de Infra Estrutura 

0302.04122.0021 -2006-33903905 

12 - DA REVISÃO E DA READEQUAÇÃO DE PREÇOS 

12.1. O preço registrado poderá ser objeto de revisão ou readequação, de acordo com o 
disposto na alínea "d", do inciso 11, do artigo 65, da Lei Federal n° 8.666/93, mediante solicitação, 
desde que acompanhada de documentos que comprovem, convincentemente, a procedência do 
pedido. 

12.2. O Município de Nova Cantu poderá, a qualquer tempo, rever os preços registrados, 

reduzindo-os em conformidade com pesquisa de mercado, ou quando alterações 

conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado. 

13 - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO 

As disposições referentes à prazo e local de entrega (no caso de produtos) ou da execução do 
serviço são as constantes do quadro geral, no capítulo 1 do presente Edital. 

13.1 - Os materiais solicitados serão em conformidade com a necessidade e deverão ser 
entregues na Central de compras do Municipio de Nova Cantu (ou local deteterminado), 
situado na Rua Bahia. n° 85. telefone (44) 3527-1280, através da ordem de compra emitidas 
pelo Departamento de Compras e Licitações, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis. 
após a solicitacão. 

14 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

O objeto será recebido pela Comissão ou Autoridade Competente, conforme dispuser a 
Legislação vigente. 

15 - DAS PENALIDADES 

15.1. As penalidades são as elencadas no artigo 81 e seguintes do Capítulo IV, da Lei Federal n° 
8.666/93. 
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15.2. Caberá aplicação da pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a 
Administração, a seu critério, pelo período de até 02 (dois) anos, na recusa da adjudicatária em 
assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data de 
publicação da convocação no D.O.M., além da multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor total 
da proposta. 

15.3. Caberá multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor da nota de empenho na recusa da 
adjudicatária em retirá-la, em assinar o contrato, em elaborar o cronograma dentro do prazo de 
03(três) dias úteis, contados da data de publicação da convocação, ficando a critério da 
Administração a aplicação concomitante da pena de suspensão temporária do direito de licitar e 
contratar pelo período de até 02 (dois) anos. 

15.4. Caberá multa de 0,5%(meio por cento) por dia de atraso na entrega, desde que a 
justificativa eventualmente apresentada não seja aceita pela Administração, incidente sobre o 
valor da quantidade que deixou de ser entregue. 

15.5. Caberá multa de 10% (dez por cento) por inexecução parcial do ajuste: 

a) calculada sobre o valor da parcela inexecutada, quando a entrega dos produtos ocorrer em 
desconformidade com o exigido neste Edital e seus Anexos, independente de sua troca pela 
contratada, que será aceita uma única vez, no prazo máximo de OS(cinco) dias úteis, a contar da 
data da Intimação, sem qualquer ônus para a Municipalidade. 

b) quando o tipo de embalagem, rotulagem ou conteúdo líquido do produto estiver em desacordo 
com o solicitado, independente de sua troca, que será aceita uma única vez, no prazo 05 (cinco) 
dias úteis, a contar da data da Intimação, sem qualquer ônus para a Municipalidade. 

c) Calculada a partir do 16° dia de atraso na entrega. 

15.6. Caberá multa de 20%(vinte por cento) por inexecução total do ajuste, calculada sobre o 
valor do contrato ou da Nota de Empenho. 

15.7. A Administração poderá rescindir de imediato o(s) contrato(s), caso a contratada venha a 
reincidir nas infrações elencadas nos subitens anteriores, sem prejuízo de outras sanções 
administrativas aplicáveis à espécie e previstas nos incisos 111 e IV do artigo 87 da Lei Federal n° 
8.666/93, além da multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor do fornecimento objetivado. 

15.8. No caso de troca ou reposição do produto, na forma estabelecida nos subitens anteriores, 
a Contratada assumirá a responsabilidade pelos custos da análise e, também, da armazenagem, 
os quais incluem: transporte, carga, descarga, estocagem e movimentação, relativos ao período 
em exame, que deverão ser pagos pelo fornecedor. Neste caso, o órgão competente comunicará 
à Secretaria de Finanças para que não seja efetuado o respectivo pagamento da mercadoria à 
Contratada, até que seja atestado o novo recebimento. 

15.9. As multas são independentes entre si e a apl icação de uma não exclui a de outras, sendo 
descontadas do pagamento devido ou cobradas administrativamente ou judicialmente. 

15.10. As licitantes ficam sujeitas às penas previstas na Seção 111 do Capítulo IV, da Lei Federal 
n° 8.666/93. 



15.11. As multas poderão ser descontadas do pagamento devido ou por meio da retenção de 
créditos decorrentes do contrato até os limites do valor apurado. 

16 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1. Quando todos as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias 
úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas das 
causas que ensejaram a sua inabilitação ou desclassificação. 

16.2. Das decisões relativas à presente licitação caberão os recursos previstos no artigo 109 da 
Lei Federal n° 8.666/93. 

16.2.1. Considera-se enquadrado no inciso 11, do artigo 88, da Lei Federal n° 8.666/93, a 
empresa que ingressar com recurso meramente protelatório, com intuito de retardar o 
procedimento licitatório, ficando sujeita à pena de suspensão temporária do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos. 

16.2.2. Os recursos eventualmente interpostos pelas proponentes deverão ser endereçados ao 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL e entregues no Protocolo do Paço 
Municipal. 

16.2.3. Os pedidos de vistas ao processo pelas licitantes deverão ser formulados por escrito e 
endereçados ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL, e somente serão 
permitidas quando houver decisão da CPL proferida e devidamente publicada no D.O.M., ou na 
hipótese em que houver interposição de recursos pelas licitantes, após a sua comunicação às 
demais, mediante publicação no D.O.M. 

16.2.3.1. Fora desses casos, em que os processos licitatórios estarão sendo anal isados ou 
diligenciados pela CPL, não será autorizada vistas dos autos às licitantes, evitando-se, assim, 
prejuízo ao andamento das tarefas do Órgão Colegiado. 

17 -NOTAS IMPORTANTES 

17.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 
Administração ou publicação em órgão da Imprensa Oficial. 

17.2. Será inabilitada a proponente que não apresentar os documentos de acordo com as 
exigências deste Edital e seus Anexos. 

17.3. A constatação, a qualquer tempo, de adulteração ou falsificação dos documentos 
apresentados, ensejará, após regular processo administrativo, a adoção imediata da aplicação 
da pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 
período de até 02(dois) anos, independente das demais sanções previstas em Lei. 



17.4. As penalidades admm1strativas também serão aplicadas às empresas licitantes ou 
contratadas, na hipótese de chegar ao conhecimento desta Secretaria a apresentação de 
documentos adulterados ou falsos perante outros Órgãos ou Entidades Públicas. 

17.5. Os documentos exigidos, sempre que possível, deverão ser apresentados de forma 
ordenada em conformidade com o edital. 

17.6. Considerar-se-á domicílio ou sede da licitante o lugar onde esta mantém seu 
estabelecimento matriz. 

17.7. Os prazos previstos neste Edital serão contados conforme 110, da Lei Federal n° 8.666/93. 

17.8. À Autoridade competente é reservado o direito de revogar ou anular esta licitação, nos 
termos do artigo 49 da Lei Federal n° 8.666/93. 

17 .9. As licitantes devem ter pleno conhecimento dos elementos constantes do presente Edital e 
seus Anexos, não podendo alegar, posteriormente, qualquer desconhecimento quanto às 
condições estabelecidas, como elementos impeditivos ao perfeito cumprimento do contrato. 

17.1 O. A participação nesta licitação implicará na aceitação integral e irretratável dos termos 
deste Edital e seus Anexos, bem como na observância dos regulamentos administrativos e 
demais normas aplicáveis. 

17 .11. Compete aos interessados fazer minucioso exame dos elementos do presente Edital e 
seus Anexos de modo a poderem, em tempo e, por escrito, apresentar todas as dúvidas 
existentes para os devidos esclarecimentos, em até 05(cinco) dias úteis anteriores à data 
prevista para a abertura dos envelopes, para análise e esclarecimentos por parte do Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação. 

17.12. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO: 

I - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus 
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante 
todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 

vantagem com o objetivo de influenciar a ação do servidor público no processo de licitação 
ou na execução de contrato; 

b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o 
processo de licitação ou de execução de contrato; 

c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, 
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando 
estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 

d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às 
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório 
ou efetuar a execução do contrato; 

e) "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo 
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de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste edital; (ii) atos 
cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro 
multilateral promover inspeção. 

11 - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou 
pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, 
para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o 
envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, 
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de 
um contrato financiado pelo organismo. 

III - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a 
contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em 
parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou 
reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros 
relacionados à licitação e à execução do contrato. 

17.13. As partes elegem o Foro da Comarca de Campina da Lagoa, Paraná, para dirimir 
quaisquer dúvidas decorrentes desta licitação e do cumprimento dos eventuais contratos, com 
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

17.14. Erros ou omissões meramente formais não serão consideradas para desclassificação dos 
concorrentes. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente edital 
que será publicado na forma da lei. 

Nova Cantu, Paraná, 13 de Junho de 2016. 

Comissão de Licitações 
---r r.'\' aÀ. A r .1 .~ 
~Qôe~r=o · 
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CNPJ N.• 77.845.394/0001 -03- Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363 C..,n, 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

ANEXO I 

Modelo de Declaração para Habilitação 

PROPONENTE: __________________________________________ __ 

CNPJ : ~--------------------------------------------------
ENDEREÇO: __________________________________________ ___ 

DECLARAMOS sob as penas da Lei, para fins de participação no 
procedimento licitatório Pregão n° 21/2016, que: 
I - O Proponente atende plenamente aos requisitos necessários à Habilitação, possuindo toda a 
documentação comprobatória exigida no convocatório. 
11- Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a HABILITAÇÃO, no presente processo 
licitatório, bem como, de que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 
111 - Não utilizamos de mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a 
realização de trabalho noturno, perigosos ou insalubres, bem como não utilizamos, para qualquer 
trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição 
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. (conforme inciso V do art. 27 da Lei n.0 8.666/93). 
IV- O Proponente obedecerá o prazo de contratação, quando convocado, nos termos constantes 
no quadro geral do capítulo I deste Edital, que terá efeito para todos os fins estabelecidos neste 
certame, inclusive para aplicação de penalidades, caso o proponente não cumpra rigorosamente 
as datas neles estabelecidas. 
V - O Proponente não foi declarado inidônio para licitar com a Administração Pública de qualquer 
Esfera do Poder, em todo Território Nacional. 

Por ser a expressão máxima da verdade, firmo o presente. 

_________ ____ de ______ de 2016. 

Nome e número da identidade e do CPF do(a) declarante. 
(Representante Legal) 

Carimbo com CNPJ 



ANEXO 11 

Modelo de Credenciamento 

Através da presente, credenciamos o(a) 

Sr.(a) _________________________ _ 

portador( a) da Cédula de Identidade 

------------- e CPF sob n° _____________ , a 

participar da Licitação instaurada pelos orgaos do Município de Nova Cantu, na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL N~ 021/2016, na qualidade de REPRESENTANTE 

LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome de 

inscrita sob o 

CNPJ/CPF n° _________________ _ conferindo-lhe(s) 

poderes amplos para atuar em todas as fases do procedimento licitatório, inclusive para 

receber intimações e, eventualmente, desistir de recursos, formular propostas/lances 

verbais, recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

________ , em __ de. ___ de 2016. 

Carimbo e assinatura do credenciante. 
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Prefeitura Municipal de Nova C tflt ---~~~~~~ 
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CNPJ N.• 77.845.394/0001 -03 - Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 ~ 

Proc. Licitatório n.0
: 036/2016 

EMPRESA: 

C.N.P.J. N.0
: 

ENDEREÇO: 

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

ANEXO 111 

MODELO DE PROPOSTA 

PREGÃO PRESENCIAL n.0
: 021/2016 

REPRESENTANTE: ( para assinatura do contrato) 

CPF E RG: 

CONTA CORRENTE: AGtNCIA: _____ BANCO: ___ _ 

A Empresa acima citada apresenta a seguir a sua proposta de Preços para o 
Processo Licitatório em epígrafe , que trata da Aquisição de Peças e serviços em Trator Ford 
7630. 

Item Q1Q Unid. Descrição Marca Preço Preço 
Unitário Total 

R1. R1 
1 

TOTAL 
Obs: Quando a proposta for por lote, colocar o valor total do lote. 

Os pagamentos serão efetuados de acordo com o contido no Edital em questão. 

A proposta terá validade por 06 (seis) meses a partir da data de abertura das propostas. 

O preço proposto contempla todas as despesas necessárias a execução do contrato, conforme 

edital de licitação. 

Declara ainda, conhecedor de todos os termos do instrumento convocatório que rege a 

supracitada licitação. 

Local e Data 

nome e Assinatura Representante legal - Carimbo 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PREÇOS MÁXIMOS POR ÍTEM I REFERÊNCIA 

PROCESSO LICITA TÓRIO No 036/2016 
EDITAL DE PREGÃO N° 02112016 

LOTE 01- ÚNICO. 

ITEM QTDADE ESPECIFICAÇÃO R$-
01 01 - Contração de empresa para prestação de serviços na execução de 50.000,00 

(global) Projeto de Engenharia, orçamento e memorial descritivo para 
execução de Readequação de estradas e cascalhamento de diversos 
trechos de estradas rurais do Município de Nova Cantu - Pr. (projetos 
num total de 70 Km. De estradas) 



AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITA TÓRIO N" 036/2016 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 021/2016 
ABERTURA: 28/JUNH0/2016 HORÁRIO: 09:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, através de sua Comissão Permanente 
de Licitações, com a devida autorização expedida pelo Prefeito Municipal, convida Vossa Senhoria a 
participar do seguinte procedimento licitatório: 

I MODALIDADE 11 Pregão n• 021/2016 I 

I TIPO 11 Global I 
I JULGAMENTO li menor preço I 
I ENTREGA DA DOCUMENTAÇAO 11 No ato da abertura I 

DATA DA ABERTURA 11 28/Junho/2016 I 
HORA DA ABERTURA I 09:00 Horas I 
LOCAL DA ABERTURA PREFEITURA MUN. DE NOVA CANTU - RUA BAHIA, 85 

CEP: 87.330-000 
LOCAL DA ABERTURA PREFEITURA MUN. DE NOVA CANTU - RUA BAHIA, 85 

CEP: 87.330-000 

VALOR MAXIMO DA LI ClT AÇAO R$-50.000,00 (Cinguenta Mil Reais) I 

I Após entrega dos itens, emissão da nota fiscal , 
l~::==::::::::::=::::=====:::==::;:=.==:===.:=~========i medição/fiscalização e aprovação dos itens emitidos. 

PRAZO DE CONTRATAÇAO 11 24 horas a partir da convocação I 

CONDIÇOES DE PAGAMENTO 

~~~========~========~ OBJETO - Contração de empresa para prestação de serviços na 
execução de Projeto de Engenharia, orçamento e 
memorial descritivo para execução de Readequação de 
estradas e cascalhamento de diversos trechos de 
estradas rurais do Município de Nova Cantu - Pr. 
(projetos num total de 70 Km. De estradas) 

~c===='ER::::T:I:==D::::;;O;:;;E;::S;=:N;::::E::;:G::;:A:::=;T:I;:;::cV;:;:A:::;:S;=:D::;E========: 7. INSS- FEDERAL -Prova de Regularidade para 
DÉBITOS/IRREGULARIDADES com a Fazenda Federal, conjunta com Procuradoria 
OBRIGATÓRIAS Geral da Fazenda Nacional (PGFN), na jurisdição 

fiscal do estabelecimento licitante da pessoa 
jurídica 

CONDIÇOES ESPECIAIS 

8. FGTS 
9. RECEITA ESTADUAL 
10. MUNICIPAL (DA SEDE DO LICITANTE) 
11. CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS 

TRABALHISTAS. 
12. CADASTRO NACIONAL DE PESSOA 

JURIDICA 
3. Comprovante do número de conta bancária no 

nome da empresa Envelope de habilitação 
4. POR CONTA DA CONTRATADA: 

• TODOS OS CUSTOS COM TRANSPORTE DOS 
PRODUTOS A SEREM ENTREGUES. 

*o valor máximo refere-se ao total de 1tens que se pretende o preço, e não do contrato a ser efetivamente 
realizado 

Nova Cantu, Paraná, 13 de Junho de 2016. 
Comissão de Licitações 

Pregoeiro 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ n• 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-000 
##ATO A VISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO UCIT A TÓRIO n• 
03612016 
PREGÃO, na forma Presencial n• 021/2016 - PMNC 
##TEX OBJETO: Execução de Projetos para Cascalharnento de 
Estradas, conforme especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 09:00 Horas do Dia 28 de Junho de 2.016, 
na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 
A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderão ser 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANÁ, junto a Divisão de Licitação, no horário das 9:00 ás I I :00 
Hs. e das 14:00 ás 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271363- 3527-
1281- Iicitacao@novacantu.pr.gov.br. 
## Nova Cantu, Estado do Paraná, 13 de Junho de 2.0 16. 
## AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
## Prefeito Municipal 

RESPON~Á ~~ .:":!... ___ ~1~.-tS------
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA 

EXTRATO DE CO!\TRATO 

CONCOR.RtNCIA PÚBLICA N." 007/1016 
OBJETO: Contrataç:;lo de empresa especializada para revitalização de 
calç::~.das e roiAS Gcessfveis de diversas ruas cb cidnde. com recursos 
oriundos do contn.to de rcp:a.s.sc n• 819896/2015 - MCJDADES/CAI
XA, confonne projetos, plmnilhas. memorial descritivo e cronogra
ma. 
CONTRATANTE: MUNICiPIO DE GUARAPUAVA. 
CONTRATO N." 23812016 
CONTRATADA: DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMEN
TOS LIDA. 
VALOR TOTAL: RS l.308.196,81 (um milhão. trezentos e oito mil, 
cento e novent:l e seis rnis e oitenua e wn centa\·os) 
VIGtNCIA: 12 (doze) meses. 
Guanpuava. lO de junho de 2016. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ 

AVISO DE c'g~~g~~~~ON~ :~;~~!CAÇÃO 

Tomo público o rcsultcdo do julg3mento do Processo Ad
ministrotivo n• 6012016- CONCOR!W'ICIA PÚBLICA N" 03/2016, 
referente i contrataç3o de empresa pa.rn a duplicação da Avenida 
lbrahim Prudente d~ Silva. com fundamento no Parecer Jurfd.ico 
30812~ 16- PGM de 0210612016. no disposto no inciso VI. do art. 43, 
da Lc1 Fcdcr.al n• 8.666/93, HOMOLOGO o procedimento licitatório 
supracitado, incluindo o ato de ADJUDICAÇÃO da empresa: KRB 
CONSTRUTORA DE OBRAS LIDA, vencedora dos lotes OI c 02, 
com o v:t.lor máximo toto.l de RS 4.681.073.81. 

lbiporã, 13 de junho de 2016. 
JOSÉ MARIA FERREIRA 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE !RATI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

EspCcic:: Quarto Termo Aditivo do Contrato n• 01612015. Tomada de 
Preço n• 03512014-PMJ. Con112tada: Construtora Tangar:i Ltda. CNPJ 
n" 04.345.89310001.68. Objeto: Contrataçio de empreu p!1Ti1 exe
cuç:io rcçapc no Bairro Alto da Glória, em atendimento ao Contnro 
de Repasse n• 01016.375-89/2014/Ministmo d>.s Cidades/Caixa. Do 
preço c reajuste: Fica suprimida i importincia de RS 734,94, equi. 
valent.e ao percentual de 0,1304% do valor contr.atual original de 
R$563.529,35 (quinhentos e sessenta e 1rês mil quinhentos e vinte e 
nove reais e trinta e c:in<::o centavos) que :~.gol'3 p3Ssa pal'3 RS 
562.794,41 (quinhentos c sessenta c dois mil setecentos e noventa e 
qu:.lrO re::'lis e qu:uenta c um centavos). Fundamento Legal: Lei 
8666193. Data e assin:'ltura.s. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA 

_ AVISO DE LICITAÇÃO 
PRECAO PRESENCIAL N' PCISMCP - 10212016 

. Comuni~amos aos interessados que se encontra aberta a li· 
ellaç!o a segu•r. PREGAO PRESENCIAL N". PG/SMGP -
O 102/2016 • Aquisiç1o de roupuia, vestuários, calçados e cnchis e 
acessórios para cnc::há.s. O Edital poderá ser obtido através do site 
'1\WWI.londrina.pr.gov.br. Quaisquer informações neecss:ârias pelo te
lefone (43) 3372-4477 c (43) 3372-4476 ou ainda pelo c-mail: li
cita@londrina..pr.gov.br. 

Londrina, 13 de junho de 201 6 . 
ROGÉRIO CARLOS DIAS 

Secretário Municipal de Gestão PUblica 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRJCA 
DA COLINA 

EXTRATO DE CONTRATO 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO ADMINISTRA
TIVO N"2S/2016 
TOMADA DE PREÇO N"00212016 
PROCESSO DE COMPRA 3412016 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOVA AMÉRICA DA COLI
NA, inscrito no CNPJ/MF sob n• 75.827.20410001..08 com sede â Av. 
Parani, 276, nesta cidade, aqui representado por seu Prefeito, nesrc: 

~~~ó~E~~sÓs~0c~~T~o~~i~~srt~~If,SJ<&t~t 
MEIDA & CIA LIDA ME, CNPJ N" 01.704.29410001-03, inseriçio 
estadU>I n"90711105-99, estabelecida i QUADRA OI do LOTE 23, 
Vila Rur:tl AJua do Pocinho, CEP 86.250..000 na cidade Nova. Sanu 
Barban, Estado de Pal'3ni OBJETO: Constitui objeto do presente 
contrato a execução de obra de construç3.~ de uma QUADRA PO
LIESPORTIVA COBERTA E COM VESTIARIOS em imóvel situado 
na Avenida ParanA, J!n•~ mediante fomec:imcnto de materiais, mão de 
obra esp<:c::iatizada, equ1pamentos, acessórios e infraestrutura neces-

~~xN~g~~UÔ~1~ESE~Õ~~~Õc~~o~g~~~ÇtQ 
• FNDE, com fomec:imento de materiais, mão..de-obra especializada, 

Diário Oficial da União- Seção 3 

equipamentos, acessórios e infrtlestrutun n«:essária i execução dos 
lr.lbalhos, con(orme projeto básico, pl:milha(s) orçamenlãria(s), me
morial descritivo, erono"r.tma flsico-financciro c demais anexos que 
integram o Edital da Tomada de Preços n• OU2016 VALOR: 
RS5 11.282,4S VIGtNCIA: De 12 MESES FORO:ASSAI - PARANÁ 
DATA DA ASSINATURA: 02106/2016 PREFEITO ERNESTO ALE
XANDRE BASSO. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N' 212016 

Processo Licit3t6rio ~ 04212016/lnex.igibilidadc 
OBJETO: Credenciamento de pessoa jurídica para Aquisição de Cas
calho "in Mrura", conforme especificaçõe' em edital. 
CREDENCIAMENTO: 1 plr1ir da publicaçio em diário ofidal até a 
data de 30 de Junho de 2.016. 

A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações 
poderão ser solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU • PARANÁ, junto a. Divâslo de Licitaç-lo, no horário das 
9:00 às 11:00 Hs e do.s 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 
3S271363 - 3527-1281 - pmneantu@ia.eom.br. 

Nova Canru-PR. 13 de junho de 2016. 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

Prefeito 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N" 2112016 

PROCESSO LICITATÓRIO n• 036/2016 
PREGÃO, na fonna Pt<sencial n• 02 112016- PMNC 
OBJETO: Execuçilo de Projetos para Cnscalha.mento de Estrud.as, 
conforme especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 09:00 Horas do Dia 28 de Junho de 2.016. 
nu sala de reuniões do Paço Municip;~l, em Nova Cantu, P:1.ro:má. 

A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos c informações 
poderão ser solicitndos na PREFEITU'RA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU • PARANÁ, junto a Divisão de Licit:ação, no horário das 
9:00 !s 11:00 Hs. e dllS 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 
35271363 • 3527al281 - licitacao@novaeantu.pr.gov.br. 

PREGÃO PRESENCIAL N" 2212016 

PROCESSO LICITATÓRIO n• 03712016 
PREGÃO. na fonn~ Presc:nci:al n• 022/2016. PMNC 
OBJETO: Aquisiç.iio de Pcç:~~s para Pi Carrcgadc:in, conforme es
pcdficações em editAl. 
ABERTURA: À partir das 09:30 Horas do Dia 28 de Junho de 2.016. 

na Silla d~ r;:'~~o~o i~~:i~o~:~ct;t~~~~~~x~:"~·i:r=!Ções 
poderio ser solicit3dos na PREFEITURA MUNICIPAL DE KOVA 
CANTU • PARANÁ, junto a Divisão de Licitação. no horário das 
9:00 às 11:00 Ns. e das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 
3S271363- 3S27-1281 - lieitaeao@novaeanru.pr.gov.br. 

PREGÃO PRESENCIAL N" 2312016 

PROCESSO LICITATÓRIO n• 038/2016 
PREGÃO, na forma Prc.seneial n• 02312016 • PMNC 
OBJETO: Aquisiç3o de Generos Alimentlcios e M:ucrinis de Lim
peu, conforme especificações em edital. 
ABERTURA: A partir das 13:00 Horas do Dia 28 de Junho de 2.016, 
na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, P:uan5. 
A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderio ser 
sol icitados na PREFEITU'RA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANÁ, jun10 :a Oivis~o de Licitação, no horirio das 9:00 âs 11:00 
Hs. e da.s 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271363 - 3527-
1281 a licitacao@novucanru.pr.~ov.br. 

PRECÃO PRESENCIAL N" 2412016 

PROCESSO LICITATÓRIO n• 039/2016 
PREGÃO. na. rormn Presenciill n• 024/2016 - PMNC 
OBJETO: Aquisição de Mat..:riais de Construção, conforme espe· 
cificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 10:30 Horas do Dia 28 de Junho de 2.0 16, 
na saio de reuni6es do Paço Municip:l.l, em Nova Cantu, P:ua.n3. 
A Pasta com inteiro teor do Edit.:tl, a.ncxos e in(ormaçõcs poder-lo ser 
soliei .. dos na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANÁ, junto 3 DivisAo de Lieitaç!o, no hor:irio d.u. 9:00 :is 11:00 
Hs. e das 14:00 às 17:00 11s. Telefone/Fax: (44) 3527 1363 - 3527-
1281 • licitacao@no,·ac::antu.pr.gov.br. 

PREGÃO PRESENCIAL N" 2512016 

PROCESSO LICITATÓRIO n• 04012016 
PREGÃO, na fonna Presencial n• 02S/2016- PMNC 
OBJETO: Aquis iç5o de Peç:u/Serviços • Caminhão Entulho. con
fonne espccifiC3ÇÕCS em edital. 
ABERTURA: À partir das 15:00 Horos do Di• 28 de Junho de 2.016. 
na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, P31"3ná. 
A Puta com inteiro teor do Edit:al, anexos e informações poderio ser 
solieitodos na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANÁ, junto a Divisão de Licitação, no honirio das 9:00 às 11:00 
Hs. e das 14:00 u 17:00 Hs. Telefone!Fnx: (44) 3S271363 - 3527-
1281 ·licitacao@novacanru.pr.gov.br. 

N' 113, quarta-feira, 15 de junho de 2016 

PRECÃO PRESENCIAL N" 2612016 

PROCESSO LICITATÓRIO n' 04112016 
PREGÃO, na fonna Presencial n• 026/2016 • PMNC 
OBJETO: Aquisição de Peças/Serviços. Ônibus Yolks 15190 con-
forme especificações em edital. ' 
ABERTURA: À p>rtir da.< I 5:30 Horu do Di o 28 de Junho de 2.0 16. 
na s;~la de reun iõe~ do P:I.ÇO Municipal. em Nova ~ntu, Par<1ná. 
A PMLa com inteiro teor do Edital, :~nexos e informações poderio ser 
solicitados n• PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANÁ. junto a Divisão de Licitação, no horário das 9:00 às 11:00 
Hs. e das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/Fu: (44) 35271363- 3527-
1281 • licitaeao@novacantu.pr.gov.br. 

Nova Cantu-PR. 13 de junho de 2.016. 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICfPAL DE ORTIGUEIRA 

EXTRATOS DE CONTRATOS 

CONTRATANTE: MUNICfPIO DE ORTIGUEIRA. CONTRATA
DA: ARTEMÓVEIS SOLUÇ0ES E COMERCIO DE MÓVEIS LT
DA-ME. Contr.tto 038/16. Pn:g:lo Elctr~nico n• 001116. Processo 
Adminisrrarivo n• 032/16. Objeto: Aquisição de Conj unto berço, Ca
deira p:~.ra c::ri:mç:u S o 6 onos . conjunto alunos 03 , gana:om com 
m:~.nopl ilS e o giru·gira ~rros.~e l , conforme Termo de Compromisso 
n• 201400657 FNDE ~111 a.tendimeoto do Centro de Educação In
fantil CEMEI Creches. Douo de Assin:ltun: 10/05/2016. Vigência: 12 
meses VGior Total: RS 11.575,8&. 
CONTRATANTE: MUNICIPtO DE ORTIGUEIRA. CONTRATA
DA: COMERCIAL SANTOS DUMONT LTDA-ME. Conlr3to 
039/16 . Pregilo Eletrônico n~ 001116. Processo Adminiscrntivo n" 
033/16. Objeto Aquis ição de 11parelho de a.r condicionado , oparelho 
DVD , codciros alto. de alimcntoção de crionças , televisão LCD 32 • 
TV , conforme Termo de Compromisso n° 201400657 FNDE para 

atendimento do Centro de Educo.ção Infantil CEME.I Creches .. Dou 
de Assinatura: l0!0Sl2016. Vigênciil: 12 meses Va lor Total: RS 
7.851,80. 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA. CONTRATA
DA: DUCA MOVEIS LTDA EPP. Conrr>to 040/16. Pn:gõo Ele
trônico n~ 001/16. Processo Administrativo n• 034/16. Objeto: Aqui· 
sição de roupeiro de 11ço . arquivo dcslizantc ,cadeiras fixas com 
braços, ca.deii'3.S girntória.s com b~ços c), conjunto coletivo lam:mho 
OI • conjunto colchonete p:lr:t repouso , conjunto J.luno tamanha 03 , 
conjunto professor ,fogio 4 bocas , mesa de trabalho • mes:~ de 
refeição , monobloco , quadro de avisos , muni de feltro , quadro 
branco . sofá em ma.teriall:'lvÃvel , mesa.s paru crill.nÇas de 2 a 4 anos 
. conforme Termo de Compromisso n• 201400657 FNDE p3r:t 3tC:n· 
dimento do Centro de Educaçi o Infantil CEMEI Creches. 
•. Data de Assinarun~: 10105/2016. Vi&éncia: 12 meses Valor Total: 
RS 24.368,76. 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA. CONTRATA
DA: GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP. 
Contr:lto 041116. Prer3o Elelrônico n• 001/16. Processo Adminis· 
truti\'o n• 035/16. Objeto: Aquisiç5o batedeira planetiria ,bebedouro 
elétrico , c::asinha de boneca • foel.o indusrrial , ninei hldico , con
forme Termo de Compromisso n° 201400657 FNDE p:ua atendi
mento do Centro de E.ducaçlio fnf:tntil CEMEI Creches ". D::u.a de 
Assinatun: l0/0512016. Vigência: 12 meses V:~.lor Tot:.l: RS 
12.457,70. 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ORTJGUE!RA. CONTRATA
DA: JADER G.M.P COMERCIO-ME. Contrato 042/16. Pregüo Ele
trônico n• 001116. Processo Administrotivo n• 036/16. Objeto: Aqui· 
sição de placas de tatamc em EVA , secadora de roupas 10 lq;s e 
ventilador de teto , conforme Termo de Compromisso n° 201400657 
FNDE p:ara atendimento do Centro de Educação lnf~n til CEMEI 
Creches. 03ta de Assin:uuro: 10/0512016. Vi~ência.: 12 meses Valor 
Total: RS 3.054,00. 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA. CONTRATA
DA: ESTAÇÃO M.M COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
EPP . Contruto 043/ 16. Pregão Eletrônico n• 00 1/16. Proc:esso Ad~ 
ministr:uivo n• 037116. Objeto: Aquisiçio de centri(ugoa de frut.a..s 
800w • conforme Termo de Compromisso n• 201400657 FNDE para 
atendimento do Centro de Eduea.çlio Infantil CEMEI Creches. " .Data 
de Auinatur:l: I0/05f2016. Vigéncia: 12 meses Valor Tob.l: RS 
5SO.OO. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA. CONTRATADA 
VINICIUS AMARAL ROLANDIA- ME . Contrato 044/16. Pregão 
Eletrõnico n• 001116. Proctsso Administr.uivo n• 038116. Objeto: 
Aqui$iç-J.o de :r.rmirio roupeiro em IÇO , c:adcira. fi:u. cmpilhavcl e 
liquidificador semi industrial 2 hs , eonfonne Tcnno de Compromisso 
n• 201400657 FNDE pan. ~atendimeoto do Centro de Educa.çio [n. 
fantil CEMEI Creches .. Dilta de Assinatur.a: 1010512016. Vigência: 
12 meses Valor Total: RS. 1.936,00. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA. CONTRATADA 
ZELDA BOZOLLA DE ALMEIDA-ME . Contrato 045/16. Pt<gõo 
Eletrônico n• 001116. Proc::esso Administr.llivo n° 039/16. Objeto 
Aquisiçüo de espremedor de fn.~tas cltri~ e liquidificlldor industrial 
, conforme Termo de Compromisso n• 201400657 FNDE para alen· 
dimenro do Centro de Educ:t.ç:io lnf:antil CEMEI Creches. ". Dat:1 de 
Assin:atur:1: 10/0512016. Vigência: 12 meses V:~.Jor Total: RS 
1.033,00. 

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.,gov~. 
pelo eódigo 00032016061S00220 

Documento assin<Jdo digitalmente conforme MP n' 2.200a2 de 24/0812001, que instirui 3 

Infraestrururo de Chaves Públicas Brasilcin - ICP·Brosi l. 
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I Morretes DOCUMENTO CERTIFICADO 

CÓDIGO LOCALIZADOR: 
380032716 

I 

EXTRATO DE 11• TERMO ADITIVO CON. 
PREGÃO N° 012/2013 HOMOLO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUN 
CONTRATADA: Empresa BLASCZYK LI 
LTDA. EPP, CNPJ N• 04.914.825/0001-7 

Documento emitido em 16106/2016 09:33:10. 

Diário Oficial Com. lnd. e Serviços 
N° 9720 116/06/20161 PÁG. 27 

CONTRA TO N• 092/2013, referente ao Pl Para verificar a autenticidade desta f!ágina, basta in 

b, t" d c - . Cód•9C!. Local•zador no s#e do D/0 . 
o 1e 1~0 e ontrataçao de Pessoa Jurld1c; WWW.Imprensaoricia!:P.r.~ov. 
de Limpeza, Manutenção e Conservação de Ruas e Logradouros · -- - - - r-· -· -5:30 (quinze e Trinta) Horas do dia 28 de 
Públicos, com fornecimento de Equipamentos e Ferramentas, pelo Junho de 2.016, na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, 

período de 01 (um) mês, em atendimento a Secretaria de Meio t-P7a~r;;:a;;:n;;-'-~;-;-;;:;;;;:-=:;;:--====::-:-=====-::-::-:=-:c:-.,----l 
Ambiente. VIGENCIA: 15/07/2016. BASE LEGAL: LEI N• 8.666/93, EM AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITAT RIO n' 042/2016 
SEU ARTIGO 57 INCISO 11 E ARTIGO 65; DATA DO FIRMAMENTO: Edital de Inexigibilidade/Credenciamento- N' 002/2016- PMNC 
15/06/2016 ASSINADO POR HELDER TEÓFILO DOS SANTOS OBJETO: Aquisição de Cascalho "In Natura" (Produtores Rurais 
PREFEITO MUNICIPAL E JOÃO MIGUEL G. BLASCZVK PELA Municipais), conforme especificações em edital. 
EMPRESA BLASCZYK LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. EPP. ABERTURA: Àté as 09:00 (nove) Horas do dia 30 de Junho de 2.016, na 

sala de reuniões do Pa o Munici ai, em Nova Cantu, Paraná. 

53230/2016 

Nossa Senhora das Graças 

AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N2 

15/2016 TIPO- MENOR PREÇO GLOBAL A Comissão Permanente de 

Licitação, da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS 

GRAÇAS, torna público, para conhecimento dos interessados, que 

fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, conforme 

abaixo especificado: Objeto: Contratação de pessoa jurídica para 

prestação de serviços de Massoterapia aos usuários do sistema único 

de saúde do Município de Nossa Senhora Graças, Estado do Paraná. 

Valor Máximo mensal: R$ 1.350,00 (Hum Mil e Trezentos e 

Cinquenta Reais);Valor Máximo Total : R$ 8.100,00 ( Oito Mil e Cem 

Reais).Período de vigência: até 31/12/2016; Abertura: 29/06/2016; 

Horário: 10h00min. Recebimento dos Envelopes contendo os 

documentos de habilitação e propostas de preço: Até o dia 29 de 

Junho de 2016, até ás 09h00min, na Sala de Reuniões das Licitações, 

sito a Praça Deputado Nilson Batista Ribas, n2 131 - Nossa Senhora 

das Graças, Paraná. Os interessados deverão retirar pessoalmente o 

edital e demais informações, que se encontram a disposição no Setor 

de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS 

GRAÇAS. O Edital será entregue de forma impressa. Nossa Senhora 

das Graças- Pr, 15 de Junho de 2016. João Pineli Pedroso - Prefeito 

Municipal; Maria Lucia Acioli Marques- Pregoeira. 

53360/2016 

A Pasta com inteiro 1eor do Edital, anexos e informações ~delio ser 
solicilados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -PARANÁ, junto a 
Divisão de Licita ão, no horário das 8:30 à.• II:OO lls c das 14:00 às 17:00 lls. 
Telefone/Fax: (44) 35271363-3527-1281 

Email: licita ão novacantu. r. ov.br 

Prefeito Munici ai 

I Nova Londrina 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA 
EDITAL RESUMIDO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS- MENOR PREÇO N'.004/2016 

O I - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS 

53043/2016 

02 --Contratação de empresa especializada na Construção Civil 
CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL DO 
PROGRAMA PAC 11 - OGU - META 02 (Programa de 
Urbanlzaçlio, Regularlzaçlio e lntegraçlio de Assentamentos 
Precários), no munlclplo de Nova Londrina, conforme condições 
fixadas no edital c seus anexos. 

03- DA ABERTURA DOS ENVELOPES e LOCAL DE ENTREGA: 
As propostaS e documentos necessários à habilitação preliminar dos proponentes, 
deverão ser entregues na sede da Prefeitura Municipal de Nova Londrina, Estado 
do Paraná, na Praça da matriz, n'.26 1, no dia 05 de JULHO de 2016 às 09:30 
horário designado para abertura da licitação. 

I Nova Cantu 

04 - As empresas interessadas, poderão obter cópia integral deste Edital à panir 
do dia 20 de JULHO de 2016, no Dcpanamento de Administração da Prefeitura 
Municipal de Nova Londrina, sito à Praça da Matriz, 261 ou através do e-mail: 
janajna@novalondrina.pr.gov br 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ n' 77.845.39410001-03 
Rua Bahia, 85- CEP 87.330-000 

AVISO_ DE LICITAÇAO - PROCESSO LICITATORIO n' 036/2016 
PREGAO, na forma Presencial - N' 021/2016- PMNC 
OBJETO: Contratação de empresa para Execução de Projetos de 
Cascalhamento~ conforme especificações em edital. 
ABERTURA: A partir das 09:00 (nove) Horas do dia 28 de Junho de 
2.016, na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 
A VISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATORIO n' 037/2016 
PREGÃO, na forma Presencial - N' 022/2016- PMNC 
OBJETO: Aquisição de Peças para Pá Carregadeira Doosan, conforme 
especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 09:30 (nove hora e trinta minutos) Horas do 
dia 28 de Junho de 2.016, oa sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova 
Cantu, Paraná 
A VISO DE LICIT AÇAO- PROCESSO LI CITATóRIO n' 038/2016 
PREGÃO, na forma Presencial - N' 023/2016- PMNC 
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos de Limpeza, 
conforme especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 13:00 (treze) Horas do dia 28 de Junho de 
2.016, na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 
A VISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITA TÓRIO n' 039/2016 
PREGÃO, na forma Presencial - N' 024/2016 - PMNC 
OBJETO: Aquisição de Materiais de Construção, conforme especlfiCJ~ções 
em edital. 
ABERTURA: À partir das 10:30 (dez horas e trinta minutos) Horas do dia 
28 de Junho de 2.016, na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA, ESTADO 
DO PARANÁ, EM 14 DE JULHO DE 2016. 

DORNELIS JOSÉ CHIODELLI 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA DO MUNIC!l'JO DE NOVA LONDRINA 

EDITAL RESUMIDO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS- MENOR PREÇO N'. 005/2016 

OI - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS 

52895/2016 

02- Contratação de empresa especializada na Construção Civil para 
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COMUNITÁRIA- META OS- PAC n, 
no município de Nova Londrina, conforme condições fixadas no edital e seus 
anexos. 

03 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES e LOCAL DE ENTREGA: 

As propostas e documentos necessários à habilitação preliminar dos proponentes, 
deverão ser entregues na sede da Prefeitura Municipal de Nova Londrina, Estado 
do Paraná, na Praça da matriz, n•. 261, no dia 05 de JULHO de 2016 às 10:30 
horário designado para abertura da licitação. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANT(!F" '1!-·---1: 
ESTADODOPARANÁ \ r-

CNPJ 77.845.394/0001-03 -1&~~- ----~~-· 
PROCESSO LI CITATÓRIO no 036/2016 e~ Cante~· 

COMPRAS E/OU SERVICOS 

OBJETO: Contração de empresa para prestação de serviços na execução de Projeto de 
Engenharia, orçamento e memorial descritivo para execução de Readequação de 
estradas e cascalhamento de diversos trechos de estradas rurais do Município de Nova 
Cantu- Pr. (projetos num total de 70 Km. De estradas). 
VALOR ESTIMADO - R$-50.000,00 (Cinguenta Mil Reais); 

PARA: 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - PREVISÃO I 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:"" . ~ ~ 

- .~~~· c J & ·x .... .....) tr- •~~ . ~..) ~ ~--_,~ ~ 

Dotação: !1 {) ..... ) 
1;.. 2 / ~I j ,Jl otJ tJJ - ó2otJ6- .J J :.S.!J o 
Fonte: 

-Visto: DATA: 10 I 06 I 2016 

PARA· . 
DIVISÃO DE TESOURARIA- PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA: 

~ D~ {~r-..,..,_~ ~ooe....~ .. "' 
.._, 

AUTORIZADO NAO AUTORIZADO j 

Visto~ DATA: I I 

PARA: 
ASSESSOR JURÍDICO 

Inexigível Dispensado Convite 

Visto: DATA: (,0 I (h b j rQ 

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