
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUSST. TRIBUTÁRIO CNPJ 

l 90658263-53 l 19.872.178/0001-50 

DESTINATÁRIO REMETENTE 
NOME/RAZÃO SOCIAL 

PREFEITURA 1V1UI~I CIPAL ii!OVA CAII!TU 

T FONE/FAX 

(44) 3527-1281 

I BAIRRO/DISTRITO 

1 
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ENDEREÇO 

f RUA Br.HIA-85 
MUNICIPIO 
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FATURA 

Protocolo de Autonzação de Uso 

14•j 15011478267'! 

UF 

PR 

30/07/20•!5 11:09:48 
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I~ ------------------------------~~ 
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FRETE POR CONTA 
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. ---~· 

' UF INSCRIÇÃO ESTADUAL 

1 PR j 90558263-53 
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o 
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Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Rua Bahia D

0 85 - Centro - Nova Canto - PR. - CEP: 87330-000 

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

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

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório n° 064/2014 -Edital 
de Tomada de Preços n° 009/2014, conforme especificação no Edital. 

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

"LOTE No 01 - ÚNICO'' 
ÍTEM 01 -Empresa: J W JUNIOR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
ME, inscrita no CNPJ sob o no 19.872.178/0001-50, no Valor de R$-119.386,50 
(Cento e Dezenove Mil, Trezentos e Oitenta e Seis Reais e Cinquenta 
Centavos). 

Nova Cantu, Paraná, 27 de Novembro de 2.014. 



Prefeitura Municipal de Nova C~t~ 
Rua BAHIA, n° 85- Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 I ,~ 

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 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

REF: PROCESSO LICITA TÓRIO N° 064/2014 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 009/2014 

A Comissão Municipal de Licitações, após análise e verificação da documentação e 
proposta apresentada, torna pública a Adjudicação, do processo licitatório em epígrafe à: 

EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
J W JUNIOR MATERIAIS Item Unico - Lote Unico no valor Total de R$-119.386,50 
PARA COSNTRUÇÕES - (Cento e Dezenove Mil, Trezentos e Oitenta e Seis Reais e 
ME Cinquenta Centavos); 
CNPJ 19.872.178/0001-50 

Comunica outrossim, que a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a 
quem se sinta prejudicada, para interposição de recurso. 

Nova Cantu, Paraná, 20 de Novembro de 2.014. 

Comissão de Licitações: 



Prefeitura Municipal de Nova C,,~~~~ 
Rua Bahia, 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 -=-t.;.. ... ·-.,. / 

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

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇAO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 064/2014 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS no 009/2014 
Às 14:00 hs (quatorze) horas do dia 20 de Novembro de 2014, na Sala de Reuniões da 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações e Pregão 
designados pela Portaria no 001 e 002/2014, com a finalidade de proceder a abertura dos 
envelopes e julgamento das propostas, da licitação acima referida o qual objetiva a Contratação 
de Empresa para Execução de Construção de O 1 Barracão com cobertura em estrutura metálica e 
Cancha Esportiva anexa, em conformidade com as disposições contidas no Edital, o Presidente 
abriu a sessão pública, efetuando o credenciamento e recebimento dos envelopes, que teve como 

artici ante a em resa: 
EMPRESA I CNP J 

J W JUNIOR- MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES - ME 
CNPJ 19.872.178/0001-50 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que apenas uma empresa compareceu para 
participar do certame, e, apresentou os envelopes de n° O I e 02. Iniciou-se então a abertura do 
envelo e O 1 contendo a ro osta de re os, sendo da se uinte forma: 
EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
J W JUNIOR - MATERIAIS PARA Lote Único - item 01 no valor total de 
CONSTRUÇÕES -ME R$-119.386,50 (Cento e Dezenove Mil, 
CNPJ 19.872.178/0001-50 Trezentos e Oitenta e Seis Reais e 

Cin uenta Centavos ; 
Os participantes renunciam expressamente o direito à recurso, concordando integralmente 

coni as decisões exaradas pela Comissão, abdicando seu direito de recurso em relação a qualquer 
documento, ato ou forma de procedimento. 

Pelo fato de apresentar a melhor proposta e o menor preço, recomenda a Comissão de 
Licitação, que o objeto licitado seja ADJUDICADO ao vencedor: 
LOTE ÚNICO - ITEM 01, no Valor Total de R$-119.386,50 (Cento e Dezenove Mil, 
Trezentos e Oitenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos) a empresa: J W JUNIOR -
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES- ME, Inscrito no CNPJ sob o no 19.872.178/0001-50. 

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

Nova Cantu, Paraná, 20 de Novembro de 2.014. 

Comissão de Licitação Comissão de Licitação 

Comissão de Licitação 



À 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu - PR 
Comissão Permanente de Licitação 
Modalidade: Tomada de Preços n° 009/2014 
Proponente: J W JUNIOR- MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME 
CNPJ: 19.872.178/0001-50 
Endereço: !?~ Marechal Rondon, 78, Centro 
CAFELÂNDât::_ PR- CEP 85.415-000 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 20 de Novembro de 2014. 

PROPOSTA DE PRECOS 

Apresento para apreciação de Vs. sas. , a proposta de preços referente à Construção de 01 Barracão, 
com cobertura em Estrutura Metálica e Cancha Esportiva anexa, objeto do Edital de Tomada de Preços- n° 
009/2014, conforme segue: 

LOTE n° 01-
ITEM 

01 
DESCRI AO 

Construção de 01 Barracão, cobertura em estrutura 
metálica, com Cancha Es ortiva - 526,95 M2

• 

UNlTARIO TOTAL 
119.386,50 R$-119.386,50 

O Valor total do ítem é de R$-119.386,50 (Cento e Dezenove Mil, Trezentos e Oitenta e Seis 
Reais e Cinquenta Centavos). 

O pagamento é de até 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. 

J w JUNIOR- MAD \.· PARA CONSTRUÇÃO ME 
CNPJ: I~~~178/0001-50 

JORMES WE"ftENMANN JUNIOR 
CPF: 086.869.709-58 

RG: 8.982. 715-9 
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Contribuinte, 

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

REPÚBLICA FEDERATIVA BO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

19.872.178/0001-50 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 

Jw JUNIOR- MATERIAIS PARA CONSTRUCOES- ME 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA} 

JJ ·MATERIAIS PARA CONSTRUCOES 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

47.44-0-.99- Comércio varejista de m ateriais de construção em geral 

CóDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 

41.20-4-00 ·Construção de edifícios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

213·5- EMPRESARIO (INDIVIDUAL) 

LOGRADOURO 

R MARECHAL RONDON 

CEP 

85.415-000 
BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 

NÚMERO 

78 

MUNICIPIO 

CAFELANDIA 

COMPLEMENTO 

DATA DE ABERTURA 

12/03/2014 

UF 

PR 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

12/03/2014 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL ··-

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

Emitido no dia 16/10/2014 às 10:27:17 (data e hora de Brasília). 

I Voltarl 
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 1987217810001-50 

Razão Social: J W JUNIOR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES ME 

Nome Fantasia: JJ MATERIAIS PARA CONSTRUCOES 

Endereço: RUA MARECHAL RONDON 78 I CENTRO I CAFELANDIA I PR / 85415-000 

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

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

Validade: 17/11/2014 a 16/12/2014 

Certificação Número: 2014111710420689246096 

Informação obtida em 19/11/2014, às 11:23:26 . 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está cond icionada à verificação de 
autenticidade no site da Caixa : www.caixa.gov.br 
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S~crotarla d• Micro o P~qu~na Empresa da Presidência d• Ropúbllco 
Socro1ttrla de RaclonaHzaçao o Simplificação 

'\; ~ Departamento de Registro Empcesarlal o I ntegração 

k~ ;~~;:: · ·~~·.:·F .. '::~~ ·:1t· .:··.&~ ... ) . :·.~ ;, ~ ~:r~· ·· 
REQUERIMENTO DE EMPR~ 

I 

! 

.s ;, 

~) NUMERO DE IOENTIFICAÇÀO DO REGISTRO DE EMPRESA • NIRE DA SEDE 
ijj: 4110758364-3 

NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referenle a filla, - .-

~f:·~iWfEõE~~~~~~~~~~~~--------------------------1---------------------------------~. ;:; ' I NOME DO EMPRES RIO (completo sem abreviaturas) 
itt JORMES WEIZENMANN JUNIOR 
~-:, fr .. :tNA~C~IO~N~A~LTrtD~A~D~E----------------------------------------------~~ES~T~A~D~O~C~IV7.1~L -------------------------
k'' BRASILEIRA SOLTEIRO 
t:~.rsõ.e:;xii'o>------------rcRc::EG;;-t;;::M;;:E-;:o;oE'<a;;:E;;::N;;;S-;(s::c~c=as::a::;d:;o)~------------------....l-----------------------------------
!(}• M I'V'I F D 
~·1~~~~~;;1~===---~--------------------------------------~~~-------------------------------t", FILHO DE (pai) (m~e) 
t; · JORMES WEIZENMANN CIRLENE GRONEFELD WEIZENMANN 1\· . 
f' ',''l";;NiAASSCCiiiiO~O:i'Eõi;Mii(~da~ta;-:d;;;e:-;n;;:a~sc:;;;lm;;;;e:;;nti;;o\) ------litnDõ':eNiJ-TTito;:;-AAio'\iE~(;;:;n;:;;um;;:e;;:ro;;;)----------------l.-;z;:=:e:=::-------------~:-;::-----,-;:c"'P""F"'"<n'"'u""m-or""o):-----------------1 ·-Í 
l··: 22/06/1995 8.982.715-9 086.869.709-58 . j 
'. 
•: ·' EMANCIPADO POR (forma de omanclpaç~o somente no caso de menor) 

' ' '!. 
u.,t tn;:;;;;<;;;;-i'AriM:oii"N';o.;:;niiiõ,;:;::;:;-:;::-:~.---------------------------------------.:._-------------------------..==~-------~ j· :1 DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, ele.) 

~;·~ RUA MARECHAL RONDON 

M> COMPLEMENTO 

r~: APTO 01 

t~;· MUNIC PiO 

\ ' CAFELANDIA 

BAIRRO I DISTRITO 

CENTRO 
CEP 

85415000 

~ declara , sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e 
~~· requer à Junta Comercial do Estado do Paraná: 
~· : ATO DESCRIÇÃO DO ATO 

f-'!: 002 AL TERACAO 
EVENTO DESCRIÇÃO 00 EVENTO 
021 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

' I 

! ~: ~E~V~E~N=TO~O~E~S~C~RI~Ç7Á=O~D~O~E~V=E~NT~O~----------------------------------~E~V~E~N=ro~D~E~S~C=R~IÇ7Ã=O~D~O~E~V~E~N=To=-----------------------------------1 
c 
~; : NOME EMPRESARIAL 

1::· J W JUNIOR - MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES - ME 
!''. ~-==-::;=-:-.--,-.,---------------------r.-o=::=:----__, 
~ LOGRADOURO (rua. av, ele.) 

r:i .. RUA MARECHAL RONOON 
\ rC~O~M7.P~L~E~M""EN~T~O~-------------------------------------------r.~~~~~~--------------------------~----,-;:C~E~P----------1 

MUNICIPIO 

CAFELANDIA 

MÓDULO INTEGRADOR: PR1201400171904 

8541 5000 

CORREIO ELETRONICO (E·MAIL) 

FISCAL 1 @ESCRITORIOCONSUL TEC.CO 



'I 

Secretaria dêJ Micro e Poqucna Emprosa da Prosldéncla da Ropúbllca 
Socrotarla do RiJclonallzaçào o Simpllflca.ção 
Oepurtamonto de Registro Empresarial o Integração 

( :'1 ;: }~)i~·~\ ::r-\~.' \.;_-~::~ .. ~·~;y,:r ··.-· ~.~· · ' .. -:·: . : . : . : .~.: · .,.-- · , :·· :·:;, 
)'0. NUMERO DE IDENTIFICAÇAO DO REGISTHO DE EMPRESA. NIRE DA SEDE 

REQUERIMENTC 
: .... .. ,. ·':· ~::.; : .. ~)" ·:;~, .. _·" .. , 

NIRE DI\ FILIAL (preencher somente so 

l~.-•. ~ , ... 
(;lhNJ<o~M~E~ovo~E~M~P~R~ESÕ.À~Rwto'f~co~m~p~le~to~s=em~ab~re~v~lo7tu=r~=l~-----------------------1----------------------
!'·:,. JOR.MES WEIZENMANN JUNIOR 

l7;: NACIONALIDADE 

[ ' BRASILEIRA 

I'~' SEXO REGIME DE BENS (se casodo) 

~ M ~F D 
['<r.- FILHO DE (pai) 

ESTADO CIVIL 

SOLTEIRO 

(mao) 

[:i~ JORMES WEIZENMANN 

~; ·' NASCIDO EM (data do oascimento) IDENTIDADE (número) Cf'F (número) 

CIRLENE GRONEFELD WEIZENMANN 

rgâo Emi5sor 

·:: 22/06/í 995 8.982. 715-9 086.869.709-58 
VI.'· ~~D'iü'i(:;o;:;;;r;;;::;;;:;-;;-;;-:;::;:::-;:;;;:;:;;:::::::::=-=-=:::::-:;::-=::=------_L-.:...._ _____ ___L __ L_ _______ ----J 
~ ,' ;.: EMANCIPADO POR {forma do cmar'lcipação somcn1e no caso de· menor) 

r · 
r~ DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua. av, etc.) 

tr• RUA MARECHAL RONDON 

u ~=;;-;;;==-----------------------------------------~~=-"""'==------------------------_L----r==-=----------1 Íili · COMPLEMENTO BAIRRO I DISTRITO CEP 

lír5 APTO 01 CENTRO 85415000 
j}, I-;M~U-;;N:;;:tc=Pt:;:;O-------------------------------------------L-------------------------------------:=--_1.._---------J 
t... CAFELANDIA 

~.' · declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro reg istro de empresario, e 
t:í • requer à Junta'Comercial do Estado do Paraná: 
[· ATO DESCRIÇAO DO ATO 

J : 080 lNSCRICAO 
i .. ' -
l ·: EVENTO DESCRIÇAO DO EVENTO 
~;": 
a (' 

f;'. NOME EMPRESARIAL 

!' · J W JUNIOR - MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES 

f ::i LOGRADOURO (rua, •v. ele.) 

· ~( RUA MARECHAL RONDON 

I·.: COM?LEME~TO 

EVENTO DESCRIÇ O DO EVENTO 

EVENTO DESCRIÇÃO 00 EVENTO 

CEP 

85415000 
~ . ~--~~--------------------------------------------~---~PII~IS~-------r.C~O~R~R~E~IO~E~L~ET~R~Ó~N~IC~O~(~E~-M~A~IL7)-------L----------~ 

VALOR DO CAPITAL· R$ 

30.000,00 

DEFERIDO. 

VALOR DO CAPITAL (por oxtonso) 

TRINTA MIL REAIS 

PUBliQUE-SE E ARQUIVE-SE. 

•l/rJ: y:.v Ú ·~ ~>~., : -'.. ;:;,:., 
RAFAELLYMARASCHT CAZZETA 

1-';G S.579.03S-f, 

MÓDULO INTEGRADOR: PR1201400046463 _fJ 

BRASIL FISCAL 1@ESCRITORIOCONSUL TEC.COM.BR 

•t•l:•l!&t!•lM3i!í!M!I 
DO PARANÁ 

lll llll lllll!l lllt l ll lll lllllllllllllllllll 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: J W JUNIOR - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES - ME (MATRIZ E 
FILIAIS) 
CNPJ: 19.872.178/0001-50 
Certidão no: 57508448 /2014 
Expedição: 13/08 /2014, às 11:55 :32 
Validade: 08/02/2015 - 180 (cento e oitenta ) dias, contados da dat a 
de sua expedição. 

Certifica-se que J W JUNIOR - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES - ME (MATRIZ E 
FILIAIS) , inscrito (a ) no CNPJ sob o no 19.872 .178/0001- 50 , NÃO CONSTA 
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art . 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei no 12.440, de 7 de julho de 2011 , e 
na Resolução Administrativa no 14 70/ 2 011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois } dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a e mpresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos , agências ou fil iais . 
A aceitação desta certidão condiciona - se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Tr abalho na 
Internet (http : //www. tst.jus .br } 
Certidão emitida gratuitamente . 

. INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedore s Traba lhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
.acordos j udic ia i s trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos' previdenciários, a honorár ios , a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Minis tério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúvidas e su]escõ: s: .::r.d t ·,.cst. jus. br 



13/8/2014 
Consulta à Certidão Negativa de Débito 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do 
Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS· RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS 

N° 205732014-88888178 
Nome: J W JUNIOR - MATERIAIS PARA 
CONSTRUCOES - ME 
CNPJ: 19.872.178/0001-50 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e 
inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do 
sujeito passi\.0 acima identificado que vierem a ser 
qpuradas, é certificado que não constam pendências em 

-,~_,eu nome relat ivas a contribuições administradas pela 
Secr~tai-ia da Receita Federal do Brasil (RFB) e a 

· inscrições em Dívida Ativa da União (DAU). 

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

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

averbação de obra de construção civil no Registro de 
·'--rmóveis; 

- redução de capital social, transferência de controle de 
cotas ·de sociedade limitada e cisão parcial ou 
transformação de entidade ou de sociedade sociedade 
empresária simples; 
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme 
definido pelo art.931 da Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro 
de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou 
sociedade empresária ou simples . 

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta 
PGFN/RFB n° _01, de 20 de janeiro de 2010. 

Emitida em 31/07/2014. 
Válida até 27/01/2015. 

,..... - ~: .-1 ::: - --- :.L:-'- ---"· .:.r. - ·--- ·-"'-

·! 



16/10/2014 

Razão Social 

Certidão Negali"'<l 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
CAFELÂNDIA 

C.N.P.J: 78.121.878/0001-72 
Rua Vereador Luiz Picolli, N° 229- Centro- CEP.: 85.4 

000 
Portal: httpJ/www.cafelandia.pr.gov.br- E-Mail: 

prefeito@cafelandia.pr.gov.br 

Certidão Negativa 
N° 2581/2014 

J W JUNIOR-MATERWS PARA CONS1RUCAO-ME 

Nome de Fantasia JJ-MATERWS PARA CONSTRUCOES 

CPF I CNPJ 

Controle 

· Localização 

Complemento 

Bairro 

Cidade 

19.872.178/0001-50 

27961 

RUA: MARECHAL RONDON , No 78 

SALA OI 

CAFELANDIACENTRO 

CAFELANDIA - PR 

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo 
à empresa descrita acima. 
Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar débitos constatados 
posteriormente mesmo referente ao 
período compreendido nesta Certidão. 

Cafelândia/PR, 25 
de Setembro de 
2014. 

Certidão emitida às 08:22:48 do dia 25/09/2014. 

Certidão válida até: 25/10/2014/ 

Código de autenticação da certidão: XJ24J:X:X7TTJ5X28A2B8 

htto://online.cafel andia.or .Q ov.br:8080/STM WebldalcertidaoEmpresa 



13/8/2014 

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

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

Nome: J W JUNIOR- MATERIAIS PARA CONSTRUCOES- ME 
CNPJ: 19.872.178/0001-50 

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 
PE?ndências em seu nome, relativas a tributos 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, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas fil iais, refere-se exclus ivamente à 
situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições 
previdenciárias e as contribuições devidas, por lei , a terceiros , inclusive as inscritas em Dívida Ativa do 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica. 

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 11:49:03 do dia 13/08/2014 <hora e data de Bras ília> . 
Válida até 09/02/2015. 
Código de controle da certidão: BE68.B210.8E33.3863 

. Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

''---" 

1/1 



13/812014 

'-...._.,· 

Certidão Negativa de Débitos Tributários e de UMoa Allva c:::.tauva• 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazend 

Coordenação da Receita do Estac.. 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 12186507-39 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 19.872.178/0001-50 

Nome: J W JUNIOR- MATERIAIS PARA CONSTRUCOES- ME 

f •• 

RessaiVc3do 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 requerente, nesta data. 

Obs: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza 
tributária e não tributá7ia, b 

1m como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Finalidade: Licitaçã 

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

Esta Certidão tem validade até 11/12/2014- Fornecimento Gratuito 

@ 
PARANÁ 
~ 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda. 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão N• 12186507-39 

Emitida Eletronicamente via Internet 
13/08/2014 ·11:50:51 

Dados transmi tidos de fonna segura 
Tecnologia CELEPAR 

·~ 
r -::1~ 

httn..,·//WoMN.arinternet.pr.gov.br/outros/_d_negativa2.asp?eUser=&eCPF=&eCNPJ=19.872.17810001-50&eCadicms=&eNumlmage=HSEA68&eFinafld'a1Iê .. 



À 
- ·-·. Prefeitura Municipal de Nova Cantu - PR 

Comissão Permanente de Licitação 
Modalidade: Tomada de Preços n° 009/ 2014 
Proponente: J W JUNIOR - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME 
CNPJ: 19.872.178/0001-50 
Endereço: Rua Marechal Rondon, 78, Centro 
CAFELÂNDIA - PR - CEP 85.415-000 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 20 de Novembro de 2014. 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos f ins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade- TOMADA DE PREÇOS n° 009/2014, instaurado pelo Município de 
Nova Cantu, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em 
qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

PARA CONSTRUÇÃO ME 
CNPJ: 1 . 2. 78/0001-50 

JORMES WEI ENMANN JUNI OR 
CPF: 086.869.709-58 

RG : 8.982.7 15-9 



À 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu - PR 
Comissão Permanente de Licitação 
Modalidade: Tomada de Preços no 009/2014 
Proponente: J W JUNIOR - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME 
CNPJ: 19.872.178/0001-50 
Endereço: Rua Marechal Rondon, 78, Centro 
CAFELÂNDIA - PR - CEP 85.415-000 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 20 de Novembro de 2014. 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade - TOMADA DE PREÇOS n° 009/2014 instaurado pelo Município de 
Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os produtos ganhos por esta empresa, nos termos 

' e nas condições do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Aten ·osamente, 

' J W JUNIOR- MATER ARA CONSTRUÇÃO ME 
CNPJ: 19.8 178/0001-50 

JORMES WEIZ NMANN JUNIOR 
CPF: 086.869.709-58 

RG: 8.982.715-9 



À 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu - PR 
Comissão Permanente de Licitação 
Modalidade: Tomada de Preços no 009/2014 
Proponente: J W JUNIOR- MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME 
CNPJ: 19.872.178/0001-50 
Endereço: Rua Marechal Rondon, 78, Centro 
CAFELÂNDIA- PR - CEP 85.415-000 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 20 de Novembro de 2014. 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade- TOMADA DE PREÇOS n° 009/2014 instaurado pelo Município de 
Nova Cantu, que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 {dezesseis) anos, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de 14{quatorze) anos, em observância a Lei Federal9854/99, que acrescentou 
o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Aten~osamente, 

J W JUNIOR- MATE ARA CONSTRUÇÃO ME 
CNPJ: 19. 178/0001-50 

JORMES WEI E ANN JUNIOR 
CPF: 086.869.709-58 

RG: 8.982.715-9 



À 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu - PR 
Comissão Permanente de Licitação 
Modalidade: Tomada de Preços n° 009/2014 
Proponente: J W JUNIOR- MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME 
CNPJ: 19.872.178/0001-50 
Endereço: Rua Marechal Rondon, 78, Centro 
CAFELÂNDIA - PR - CEP 85.415-000 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 20 de Novembro de 2014. 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade- TOMADA DE PREÇOS n° 009/2014 instaurado pelo Município de 
Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os termos da licitação, bem como tomou 
conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda 
que preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

atenciosamente, 

J W JUNIOR- MATER ~ ARA CONSTRUÇÃO ME 
CNPJ: 19. 178/0001-50 

JORMES WEI E MANN JUNIOR 
CPF: 086.869.709-58 

RG: 8.982.715-9 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ n°77.845.394/0001 -03 
Rua Bahia, 85- CEP 87.330-000 
##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATÓRIC 
064/2014 
Edital de TOMADA DE PREÇOS n° 009/2014- PMNC. 
##TEX OBJETO: Contratação de Empresa para Construção de 
Barracão com cobertura em Estrutura Metãlica, com Can 
Esportiva, conforme especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 14:00 (nove) Horas do DIA 20 
Novembro de 2.014, na sala de reuniões do Paço Municipal, em N 
Cantu, Paraná. 
A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderão 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANn 
PARANÁ, junto a Divisão de Licitação, no horário das 8:30 às 11 
Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271363 - 3.: 
1281- pmncantu@ig.com.br 
##Nova Cantu, Estado do Paraná, 30 de Outubro de 2.014. 
##AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
##Prefeito Municipal 
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=np~R~O~C~E~S~SO~L~I~C~IT~A~T~O~RI~O~N~0 0~6~4~/2~0T14~================================ ~;;~ 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 009/2014 "':':;, . 
ABERTURA: 20/NOVEMBR0/2014 HORÁRIO: 14:00 Horas ~~.2.-..:..--

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, toma público que fará realizar, a partir das 
14:00 Horas do dia 20 de Novembro do ano de 2.014, na Sala de Reuniões da Prefeitura 
Municipal, sito à Rua Bahia, n° 85 - Centro, em Nova Cantu, Paraná, Processo Licitatório, na 
Modalidade de TOMADA DE PREÇOS, tipo menor preço, GLOBAL, fixo, de acordo com o 
que determina a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e as condições 
estabelecidas neste Edital, para escolha da melhor proposta do seguinte objeto: 

1-DOOBJETO 
1.1 • O presente Edital de Tomada de Preços tem por objetivo a Contratação de Empresa 

p_ara Construção de Barracão Coberto com Cancha Esportiva, da seguinte forma: 
LOTE OI: UNICO 
OBJETO: Construção de 01 Barracão, cobertura em estrutura metálica, com Cancha 
Esportiva - 526,95 M 2

• 

LOCAL: Município de Nova Cantu (Assentamento Santo Rei). 
TIPO DA OBRA: Construção 
TOTAL: 526,95 M2

• 

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

1.2 - O Projeto Completo encontram-se a disposição para verificação no Setor de Licitações 
da Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Paraná. 

2 - CONDIÇÕS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
2.1 - Poderão participar da presente licitação, além das empresas convidadas pelo 

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

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

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

3 - HABILITAÇÃO 
3.1 - O envelope de 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; 
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-CERTIDAO NEGATIVA DO INSS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS; 
- CÓPIA DO CONTRA TO SOCIAL DA EMPRESA (Autenticada). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

abertura da proposta Comercial .....:;:, ~ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

proponentes. 

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

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

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

5.3.3 - Após a abertura dos envelopes n. 02, a Comissão de Licitação procederá a análise e 
julgamento das mesmas, e a divulgação do resultado. 
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5.3.4 - A Comissão de Licitação é facultado solicitar das proponentes esclarecimentos com 
relação aos documentos apresentados, bem como, promover diligências ou solicitar pareceres 
técnicos destinados a esclarecer a instrução do processo. 

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

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

GLOBAL, e a observância do disposto do Edital, respeitando as características técnicas mínimas 
dos materiais e/ou produtos ofertados. 

6.2 - Em caso de EMPATE entre proponentes, após a aplicação do critério de julgamento, 
a Comissão adotará o previsto no Artigo 45, parágrafo segundo da lei 8.666/93. 

6.3 - O julgamento e a classificação das propostas, bem como a escolha da mais 
conveniente, são atos exclusivos da Comissão de Licitação, que em conseqüência, reserva-se o 
direito de: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.1 - Para os lotes acima, a entrega/execução do objeto deste edital deverá ser realizado em 
local designado pela licitante, mediante requisição/autorização de início de obra. 
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7.2- O Material e/ou serviço será entregue, conforme solicitação, através de requisição. 

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

8 -DO PAGAMENTO 
8.1- O pagamento será realizado até o 5° (quinto) dia útil, após apresentação da fatura!NF, 

acompanhada de Boletim de Medição, devidamente acompanhado por Engenheiro designado pelo 
Município. 

9 -DO VALOR 
9.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-120.000,00 (Cento e 

Vinte Mil Reais). 

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

Dota ão Secretaria 
0502.12361.0188-1 o 16-44.90.39.9912 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 

Es artes 

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

saber: 

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

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

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

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

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

11 -IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCA TÓRIO: 
11.1 - Até dois dias úteis antes da data fixada para o recebimento dos envelopes, qualquer 

pessoa poderá impugnar o ato convocatório do EDITAL. 

11.2 - Caberá à Comissão de Licitação decidir sobre a petição no prazo de quarenta e oito 
horas. 
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11.3 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
audiência de recebimento dos envelopes de proposta e habilitação. 

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

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

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

licitação, solicitando que constem em ata dos trabalhos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

13.5 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes contendo as propostas, não serão 
admitidas quaisquer retificações que possam influir no resultado, nem admitidos a participarem os 
proponentes retardatários. 
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participação nesta licitação, importa ao proponente irrestrita aceitação das 
condições estabelecidas no Convite e demais da Lei n°. 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações. 

13.7 - Ocorrendo a hipótese prevista no sub-item anterior assistirá ao Município de Nova 
Cantu, o direito de, a seu exclusivo critério, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a adjudicação do objeto em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro colocado ou revogação a licitação. 

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

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

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

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

NOVA CANTU - PARANÁ, 30 de Outubro de 2014. 

ASS. COMPRAS E LI ClT AÇÕES ~!DENTE DA COMISSÃO C.P.L. 
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(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 064/2014 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 009/2014 

CREDENCIAMENTO 

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

instaurado por este Departamento de 
Compras. 

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

Em _ _ _ de _ _______ de 200 . 
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(MODELO ANEXO 11) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO No 064/2014 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 009/2014 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - TOMADA DE PREÇOS n° 009/2014, instaurado 

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

o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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(MODELO ANEXO 111) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 064/2014 
EDITAL~~MADA DE PREÇOS n° 009/2014 o ·:-

DECLARACÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- TOMADA DE PREÇOS no 009/2014 instaurado pelo 

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

empresa, nos termos e nas condições do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DA TA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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(MODELO ANEXO IV) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 064/2014 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 009/2014 

DECLARAÇÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- TOMADA DE PREÇOS n° 009/2014 instaurado pelo 

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

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

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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{MODELO ANEXO V) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 064/2014 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 009/2014 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modal idade -TOMADA DE PREÇOS no 009/2014 instaurado pelo 

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

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

declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 064/2014 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 009/2014 

Objeto: Contratação de Empresa para Construção de 01 Barracão, cobertura em 
estrutura metálica, com Cancha Esportiva- 526,95 Mz. 

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

Nova Cantu, Paraná, ____ ---!d::.:e:...._ ______ de 2.014. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 
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PROCESSO n° 064í2014 ~,<.~_.:;..---/ 

COlVIPRAS E/OU SERVIÇOS 

OBJETO: Contratação de En1presa para Constru@ 
de um BatTacão, com cobertura en1 estrutura 
metálica e cancha esportiva. 
VALOR ESTIMi\DO - R$-120.000,00 (C~ento e 
Vinte Mil Reais). 

PARA: 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE -- PREVISL~o I 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
r~( o('; / Jt... ? ( 1 /c, -i \ f-.- J- .... _t_ ro - ?-! ?t9o -::.:J--J~)' (~ 

J 

~ 

v.l~ - DATA: 24 I 10 / 2014 
"'---

PARA: 

DIVISÃO DE TESOURARIA- PROGRAl\'IAÇ..\0 FINANCEIRA: 
·ft_ L· IL ./1L'l - ,;Ú. ~('.... d? 

I 
( u 

Á.UTORIZADO NAO AUTORIZADO 1 
Visto: "" DATA: <"' I 1,-- I 2o .l4 

PARA: 

ASSESSOR JURÍDICO 
Inexígível 

fAM:. _ J ,. 
COMPRAS: LICITAÇAO!REQUISlÇ~ 'i& ~ 

\' ~:~~'~ 
Rua Prof. João Farias da Costa, s/tt 0

- Fone (4·~) 3527-1281 / 1363- CEP 87.330-000 
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