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CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronoma do Parana 
AnotaçAo de Responsabüidade Técnica Lei Fed 649&77 
Valoriu sua Prof.u6o: Mantenha os Projetos na Obra ~~1~111111111 

ART N° 20165194822 
Recuperaçto de ART 

~ IA órGÃo P IB co~ 

Contratante: MUNICIPIO DE NOVA CANTU PR C F/CNPJ: 77.845.394/0001-03 
Endereço:RUA BAHIA SIN CENTRO 
CEP: 87330000 NOVA CANTU PR Fone: 4435271281 
Local da Obra/Serviço: ESTRADA QUE LIGA A PROPRIEDADE DE REINALDO BONOTTO AO DISTRITO DE SANTO REI SIN Quadra:GLEBA 06 Lote: 
DISTRITO DE SANTO REI - NOVA CANTU PR CEP: 87330000 
Latitude: -24,672774 Longitude: -52,482765 
Tipo de Contrato 4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Dimensão 6856 METRO 
Ativ. Técnica 19 PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO T~CNICO 
Áiea de Comp. 8121 ENGENHARIA RURAL 
Tipo Obra/Serv 374 LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS-ÁREA RURAL 
Serviços 035 PROJETO 
contrato dos 

GuiaN 
ART N-
2016519-4822 

Base de cálculo: TABELA VALOR DE CONTRATO 

Dados Compl. 

Data Inicio 
Date Concluslo 

VIr Taxa R$ 74,37 Entidade de Classe 

Outras lnformaçOes sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituldas, contralantes, etc 

ART DE RECUPERAÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE ASCAUZAÇÃO N' 201617 -050948-8.LEVANTAMENTO E PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE 
ESTRADA PARA O MUNICIPIO DE NOVA CANTU PR. 

"I 

Assinatura do Contratante Assinatura do Profissio"'l 

2" VIA - ÓRGAOS PÚBLICOS Destina-se à apresentaçto nos orgaos de admlnlstraçto pública, cartorlos e outros. 
~ntral de lnformaçOes do CREA-PR 0800 041 0067 
A autenticação dute docume.nto poderá ser consultada através do slte. -.cre.a-pr.org.br 

o 

01/1112014 
1510112015 

205 

lnsp.: 4530 
0111212016 
CreaWeb 1.08 

RECUPERAÇAO DE ART: a guia para pagamento da ART serã expedida pelo CREA após deferimento do requerido. Para requerer 
análise, deve ser protocolado o pedido junto ao Crea, mediante quitação da taxa de serviço, e apresentando a documentação 
necessária conforme previsto em Resolução especifica. 

A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) foi instituída pela lei Federal 6496/77, e sua aplicação está regulamentada pelo 
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) através da Resolução 1025/09. 

httn·//creaweb.crea-pr.org.br/consultas/imprimeart.asp?OPCAOPGTO=N&Vl=ON&... 01112/2016 
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Prefeitura Municipal de Nova Cantu ~~, _·c?P· · ·-,l--
Rua Bahia n° 85 - Centro - Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 '"'~~-~; ;._/ 

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

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

TERMO DE 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° 057/2015 - Edital 
de Tomada de Preços n° 010/2015, que tem como objeto Serviços de Adequação de 
Estrada Rural, conforme especificação no Edital. 

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

~ .. - No valor Total/Global de R$-37.809,00 (Trinta e Sete Mil, Oitocentos e Nove Reais): 
PAGANI E RAYMUNDO LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o no 18.061.665/0001-
70; 

Nova Cantu, Paraná, 03 de Agosto de 2.015. 
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MUNICÍPIO DE NOVA CAN WU':\ .c.:\~~---r 
__ .....;.,;..;;...;;...;;....;..;...;;A;..;D;.;;M;..I N..;;;I...;;S;;.T_R.;;;A;..ÇA~-0;;;;....;2;..;00;..9.;:/2;..0..;,1..::2 :....;..-=..:....::.:..::.Jp...;:::..--\}9-- ~ . ;.õ-. 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 ~'...-c-.,<t CJ,..• 

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

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

PARECER JURÍDICO 

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

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

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

Processo Licitatório n° 057/2015, Edital de Tomada de Preços no 010/2015, em 

conformidade com a Ata da reunião da Comissão Municipal de Licitação de 27 e 30 de 

Julho de 2.015. 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 03 de Agosto de 2.015. 

ssessor Jurídico 



Prefeitura Municipal de Nova 
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@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

I ERMO DE AD)QDICACAO 

REF: PROCESSO LICITATÓRJO N" 057/20 15 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n• 010/2015 

A Comissão Municipal de Licitações, após análise e verificação da documentação e proposta apresentada, toma pública a Adjudicação, 
do processo licitatório em epígrafe à Empresa PAGANI E RAYMUNDO LTDA- ME, Inscrito no CNPJ sob o n• 18.061.665/0001-70, conforme 
sel!,ue: 

.!IfM Q!.!A~TIDADE 

OI OI 

Comissão de Licitações: 

DESCRICÃO 
Serviços de Adequação de Estrada Rural, conforme projeto. 

Pl 

.J 

VªIQrTQtal 
R$-37.809,00 

R$-37.809,00 

Nova Cantu, Paraná, 30 de Julho de 2.015. 
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Prefeitura Municipal de Nova~~-_} 
Rua Bahia, 85- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 1-ov. . . ,, .'<' 

CNPJ N.• 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-13 a C;;..:'',. 

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

"ATA ANTERIOR" 

ATA DE ABERTURA DE LlciT AÇAO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N" 057/2015 

TOMADA DE PREÇOS n• 010/2015 

Às 10:00 hs (dez horas) do dia 27 de Julho de 2015, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros 
da Comissão de Licitações designados, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e julgamento das propostas, da licitação acima 
referida o qual objetiva Serviços de Adequação de Estrada Rural, em conformidade com as disposições contidas no Edital, o Presidente abriu a 
sessão pública efetuando o credenciamento e recebimento dos envelooes, aue teve como participante a empresa: 

MAGAL TERRAPLANAGEM EIRELI 
CNPJ -15.329.1 11 /0001-13 
PAGANI ERA YMUNDO L TOA- ME 
CNPJ- 18.061.665/0001-70 

EMPRESA /CNPJ 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que as duas empresas compareceram para participar do certame, e, apresentaram 
os envelopes de n• OI e 02. Iniciou-se então a abertura do envelope contendo a documentação de qualificação das participantes, e, contatou-se que a 
Empresas apresentaram a documentação exigida em Edital, conferidas pelos participantes e não havendo questionamentos dos mesmos, foram 
habilitados. Iniciou-se então a abertura do envelope contendo a proposta de preços, sendo da seguinte forma: 
LOTE OI- úNICO 

ITEM EMPRESA Valor Total 
OI MAGAL TERRAPLANAGEM EIRELI R$-40.230,43 

CNPJ -15.329.111/0001- 13 
OI PAGANI ERA YMUNDO L TOA -ME RS-39.800,00 

CNPJ -18.06 1.665/0001-70 
. . .. . . 

As empresas part1c1pantes soltc1taram o d1re1to a "M1cro e/ou Pequena Empresa" nas ltc1tações publtcas, sendo que as duas apresentaram 
seus preços, · fi d d os qua1s 1cam consta os em ata, sen o: 

ITEM EMPRESA Valor Total 
OI MAGAL TERRAPLANAGEM EIRELI RS-37.810,00 

CNPJ -15.329.111/0001-13 
OI PAGANI ERA YMUNDO L TDA- ME RS-37.809,00 

CNPJ -18.061.665/0001-70 
. . .. 

A Empresa MAGAL TERRAPLANAGEM EIRELI, soltc1ta que conste em ata, que não seJa ace1to ad1t1vo para execução do referido 
serviço e que a empresa Pagani e Raymundo Ltda-ME apresente os custos hora/máquina para viabilidade de execução dos serviços. 

A Empresa PAGANI ERA YMUNDO LTDA- ME, questiona sobre a emissão do Atestado de Capacidade Técnica não ser emitido por 
Órgão Público, sendo que a Comissão não acatou questionamento, pois foi solicitado apenas o atestado simples, não exigido sua emissão por 
Órgão Público. 

A Comissão de Licitações encaminha o Processo para o Departamento Jurídico, para conferência de documentos e análise das propostas 
de preços, para posterior adjudicação. 

Fica convocada para o dia 30 de Julho de 2.015 ás li :00 horas, a emissão do Parecer Jurídico para posterior adjudicação e homologação 
do processo, e, eventuais questionamentos das empresas participantes, ficando a critério dos participantes a presença ou não no presente ato da 
reunião. 

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

Comissão de Licitações: 
Participantes: 
SIDNEI CANO 
MAGAL TERRAPLANAGEM EIRELI 

JONAS PAULO RA YMUNDO 
PAGANI E RA YMUNDO L TOA - ME 

Nova Cantu, Paraná, 27 de Julho de 2.015. 

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO No 057/2015 

TOMADA DE PREÇOS no 010/2015 
Às 11:00 hs (onze horas) do dia 30 de Julho de 2015, na Sala de Reuniões da Prefeitura 

Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações designados, 
Procurador Jurídico do Município e demais participantes, com a finalidade de proceder a 
continuidade e o julgamento final das propostas, da licitação acima referida o qual objetiva 
Serviços de Adequação de Estrada Rural. De acordo com o Parecer Jurídico (anexo) apresentados 
os argumentos e propostas pelas empresas participantes, foi declarada vencedora a proposta da 
empresa: PAGANI E RA YMUNDO LTDA-ME, no valor total de R$-37.809,00 (Trinta e Sete 
Mil, Oitocentos e Nove Reais). Os demais requerimentos das empresas foram indeferidos pelo 
Departamento Jurídico e pela Comissão de Licitações. 



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

LOTE 01 -no Valor Total de R$-37.809,00 (Trinta e Sete Mil, Oitocentos e Nove Reais): a 
empresa: PAGANI E RAYMUNDO LTDA - ME, Inscrito no CNPJ sob o n° 
18.061.665/0001-70; 

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, 30 de Julho de 2.015. 
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MUNICÍPIO DE NOVA CAN a.U dP----~~-
Estado do Paraná 0 :'êJ czntv · 

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

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

PARECER JURÍDICO 

Assunto: Pedido de Parecer Jurídico em Licitação 
Parecer n.0 067/201S 
Data: 30/07/201S. 

À apree~açao deste setor jurídico, para analise do 
pedido de parecer jurídico acerca de licitação, na modalidade Tomada de 
Preço 10/201S, em que duas empresas solicitaram os benefícios de 
microempresa, Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de 
2006, conhecida com a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, 
apresentando valores diferenciados. 

No tocante ao benefício das microempresas, as 
mesmas podem se beneficiar em até S0lo sobre a proposta apresentada, e 
desta forma a empresa MAGAL TERRAPLANAGEM EIRELI, apresentou 
proposta de R$ 40.230,43, com S0lo sobre a sua proposta importa em R$ 
38.218,SO, e a empresa PAGANI E RAYMUNDO L TDA - ME apresentou 
proposta de R$ 39.800,00 e com 5°lo fica em R$ 37.809,00, e desta forma o 
benefício é aplicável a ambas as empresas, e desta forma a vencedora de 
fato e a empresa PAGANI E RAYMUNDO LTDA- ME apresentou proposta de 
R$ 37.809,00, sendo esta a vencedora, podendo ser declarada a vencedora 
do certame. 

No tocante aos requerimentos da Empresa MAGAL 
TERRAPLANAGEM EIRELI, devem ser indeferidos, vez que não 
pertinentes ao presente certame, vez que custos ora já foram, 



Estado do Paraná 
CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

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

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

analisados na certidão que declara ter ciência da licitação e atestado de 
visita técnica, bem como o cabimento de eventuais aditivos ou não e decisão 
do executivo com base na legislação vigente. 

No tocante aos requerimentos da Empresa PAGANI E 
RAYMUNDO LTDA - ME, a mesma deve ser indeferido uma vez que a 
previsão do edital não contempla atestado de órgão publico, e sim simples 
atestado. 

Desta forma, sendo de interesse do Município e dos 
munícipes, quanto ao mérito, entendemos regular e apto à adjudicação à 
empresa PAGANr E RAYMUNDO LTDA - ME, com proposta de R$ 37.809,00, 
nos termos do presente parecer. 

, 
E o parecer. 
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MAGAL TERRAPLANAGEM EIRELI - ME ~F: ·:." .. 9~ ...... ~~~. 
RUA PROJETADA B N° 205 CONJUNTO PINHEIROS NOVA CANTU- Pf< - r/) . 

CEP: 87330-000 Fone: (44)9134-0505 CNPJ- 15.329.111/ 0001-13 --- -~·-' --~~:,: 
E-MAIL: magal.cano@hotmail.com .l'vcv"~~,;J..~i.};:Y 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 057/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 010/2015 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA 

Eu, SIDNEI CANO, portador do CPF n° 858.416.179-15 e RG n° 6.079.834-6 SSP/PR, abaixo 
assinado, declaro sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 
convocatório, que a empresa MAGAL TERRAPLANAGEM EIRELI ME, inscrita sob o CNPJ/MF 
15.329.11 1/0001-13, é uma microempresa, nos termos do enquadramento previsto no Lei 
Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Cantu, 22 de Julho de 2015 . 

.-------___:.M.;.:;A:....:.G=A:....:.=L....::.T=;ERRAPLANAGEM EIRELI -ME 
CNPJ - 15.329.111/0001-13 SIDNEI CANO 

MAGAL TERRAPLAGEM EIRELI - ME 

RUA PROJETADA B, 205, CJ PINHEIROS, 

CEP - 87330-000 

NOVA CANTU - PARANÁ 

CARIMBO DIQITAl - S 1\ CONTAOILIDADE 



30/07/2015 Simples Nacional 

r 

Consulta Optantes 

Data da consulta: 30/07/2015 
IB Identificação do Contribuinte 

CNPJ: 15.329.111/0001-13 
Nome Empresarial : MAGAL TERRAPLANAGEM EIRELI 

CEl Situação Atual 

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 29/03/2012 

Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI 

CEl Períodos Anteriores 

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem 

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem 

IB Agendamentos (Simples Nacional) 

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem 

CEl Eventos Futuros (Simples Nacional) 

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem 

CEl Eventos Futuros (SIMEI} 

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem 

Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI. 

Voltar 

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacionai/Aplicacoes/ATBHE/Consu1taOptantes.app/ConsultarOpcao.aspx 1/1 



30/07/2015 Simples Nacional 

Consulta Optantes 

Data da consulta: 30/07/2015 
IEl Identificação do Contribuinte 

CNPJ : 18.061.665/0001-70 
Nome Empresarial : PAGANI E RAYMUNDO L TOA- ME 

!El Situação Atual 

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 09/04/2013 

Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI 

!El Períodos Anteriores 

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem 

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem 

!El Agendamentos (Simples Nacional) 

Agendamentos no Simples Nacional : Não Existem 

!El Eventos Futuros (Simples Nacional) 

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem 

!El Eventos Futuros (SIMEI) 

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem 

Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI. 

Voltar 

http:/lwww8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacionai/Aplicacoes/ATBHEJConsulta0ptantes.app/ConsultarOpcao.aspx 1/1 
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Prefeitura Municipal de Nova C c. nt -----~· 
Rua Bahia, 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 -'Yc~'" S · 

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 No 057/2015 

TOMADA DE PREÇOS no 010/2015 
Às 10:00 hs (dez horas) do dia 27 de Julho de 2015, na Sala de Reuniões da Prefeitura 

Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações designados, com a 
finalidade de proceder a abertura dos envelopes e julgamento das propostas, da licitação acima 
referida o qual objetiva Serviços de Adequação de Estrada Rural, 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 
MAGAL TERRAPLANAGEM EIRELI 
CNPJ -1 5.329.111/0001-13 
PAGANI ERA YMUNDO LTDA- ME 
CNPJ -18.061.665/0001-70 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que as duas empresas compareceram 
para participar do certame, e, apresentaram os envelopes de n° O 1 e 02. Iniciou-se então a abertura 
do envelope contendo a documentação de qualificação das participantes, e, contatou-se que a 
Empresas apresentaram a documentação exigida em Edital, conferidas pelos participantes e não 
havendo questionamentos dos mesmos, foram habilitados. Iniciou-se então a abertura do envelope 
contendo a proposta de preços, sendo da seguinte forma: 
LOTE 01- ÚNICO. 

ÍTEM EMPRESA Valor Total 
01 MAGAL TERRAPLANAGEM EIRELI R$-40.230,43 

CNPJ -15 .329.111/0001 -13 
01 PAGANIERAYMUNDOLTDA -ME R$-39.800,00 

CNPJ- 18.061.665/0001-70 

As empresas participantes solicitaram o direito à "Micro e/ou Pequena Empresa" nas 
licitações públicas, sendo que as duas apresentaram seus preços, os quais ficam constados em ata, 
sendo: 

ITEM EMPRESA Valor Total 
01 MAGAL TERRAPLANAGEM EIRELI R$-3 7.810,00 

CNPJ- 15.329.111/0001-13 
01 PAGANI ERA YMUNDO LTDA- ME R$-37.809,00 

CNPJ- 18.061.665/0001-70 
A Empresa MAGAL TERRAPLANAGEM EIRELI, solicita que conste em ata, que não 

seja aceito aditivo para execução do referido serviço e que a empresa Pagani e Raymundo Ltda
ME apresente os custos hora/máquina para viabilidade de execução dos serviços. 

A Empresa PAGANI E RA YMUNDO L TOA - ME, questiona sobre a emissão do 
Atestado de Capacidade Técnica não ser emitido por Órgão Público, sendo que a Comissão não 
acatou questionamento, pois foi solicitado apenas o atestado simples, não exigido sua emissão por 
Órgão Público. 

A Comissão de Licitações encaminha o Processo para o Departamento Jurídico, para 
conferência de documentos e análise das propostas de preços, para posterior adjudicação. 

Fica convocada para o dia 30 de Julho de 2.015 às 11:00 horas, a emissão do Parecer 
Jurídico para posterior adjudicação e homologação do processo, e, eventuais questionamentos das 



empresas participantes, ficando a critério dos participantes a presença ou não no presente ato da 
reunião. 

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, 27 de Julho de 2.015. 

I 

Comissão de Licitações:~~ 

Participantes: 

?~ 
SIDNEI CANO JONASPAULORAY O 
MAGAL TERRAPLANAGEM EIRELI PAGANI ERA YMUNDO LTDA- ME 
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MAGAL TERRAPLANAGEM EIRELI - ME /3;;. v..,% 
RUA PROJETADA B N° 205 CONJUNTO PINHEIROS NOVA CANTU - P~~FL. rJ.•_k!-t. ___ ~ 

CEP: 87330-000 Fone: (44) 9134-0505 CNPJ- 15.329.111/0001-13 ----rPI2------· 
E-MAIL: magal.cano@hotmail.com 1r
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PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 057/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 010/2015 

PROPOSTA N° 0112015 

ilTEM DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE 
M3 

1 Elevação do leito da estrada em 24.681,60 
0,60 metros de espessura. Com 
pista de rolamento de 6 mts de 
largura. 
Caixas de Contenção de águas 
pluviais. 
Escavação de caixas de Contenção 2.742,00 

2 de Águas nas duas faixas de 
domínio da estrada; 
Espaçamento das Caixas de 
aproximadamente 30 mts. -
(2.742,00 M3

). 

SUBTOTAL 
TOTAL GERAL COM BDI 
20% DE BDI 
~OTAL GERAL COM BDI R$ 

Validade da proposta 60 (sessenta) dias. 

va Cantü • 

PREÇOUNIT. TOTAL 

1,47 36.281,95 

1,44 3.948,48 

40.230,43 
40.230,43 

JAINCLUSO 
40.230,43 / 

Nova Cantu, 22 de Julho de 2015. 

CNPJ- 15.329.111/0001-13 

MAGAL TERRAPLANAGEM EIRELI - ME 
SIDNEI CANO 

MAGAL TERRAPLAGEM EIRELI - ME 

RUA PROJETADA B, 205, CJ PINHEIROS, 

CEP- 87330-000 

NOVA CANTU- PARANÁ 

CARIMBO DIGITAL - S A CONTAUILIDADE 

I 
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PAGANI & RA~MUNDO LTDA-M,f , .~.~~~:~ 
Avenida Cantu s/n - Centro - CEP H7:130.000 - Nova Canh\o.-PR ... dJ.--~~·· 

l'"\. , . :11~ <(~ 

CN~J Nº 1R.061.665/0001 -70. ·,~c~~·,j· 

PROPOSTA DE PREÇOS 

PROCESSO LICITATÓRIO N!.l 057/2015 

EMPRESA: PAGANI & RAYMUNDO L'TDA-ME 

CNPJ NQ 18.061.665/0001-70 

END: Avenida Cantu Snº - Centro em Nova Canlu Pr. 

REPRESENTANTE:JONAS PAULO RAYMUNDO 

CPF Nº 071.828.919-64 

RG NQ 9.901.596-9 

CONTA CORRENTE Nº 10.797-2 AG 2349-3 BANCO DO BRASIL 001 

A Empresa acima cilada apresenta a seguir a sua proposlc'l de preços para o 
Processo LicitaLório em epígTafe, que trata de: 

LOTE 01: ÚNICO 

ITEM DISCRIMINAÇAO 

01.01- Elevação do leito da Est.Tada em 0,60 Mts. De espessura, com pista de 
rolamento ele 06 mts de léu·gura- 24.681,60 Mts; 

O 1.02- -Caixas ele Contenção de àguas Pluviais; 

01.02.01 - Escavação de Caixas c.le Contenção de água nas duas f~uxas c.le domínio 

da estrada; 

01 01.02.02 - Espaçamento das caixas de aproximadamente 80 mts- (2742,00 M2). 

Valor total do serviço R~ ~~9.HOO,OO (Trinta e ~m·e \1il e Oitocentos Reais) 



CN~J Nº 18.061.665/0001-70. 

Os pagamentos serão dctuados de acordo com o contido no Edital da qucst<-to. 

A proposta terá validade de por O l ano a p<utir ela data de abertura das propostas. 

O prcc;o proposto contempla todas as despesas ncccssá.rias a exccw}to do contrato., ronrorme 

edital. 

Occlt-mt ainda, conhecedor de todos os termos do instrumento ronvocatc">rio que rege a 

supracitada licitação. 

Nova C<mtu Pr., 21 de .Julho de 201S. 

R(, N'..! <) 'r: r: r:(·'J I SSP/ P · , . _.),),).,) >-- · , , I 

CPF N'..! 061 .. 388 .()~~9-71 



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 
Contribuinte, 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 

18.061.665/0001-70 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO OATADEABERTURA 

CADASTRAL 09/04/2013 

NOME EMPRESARIAL 
PAGANI ERAYMUNDOLTDA - ME 

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÕMICA PRINCIPAL 

49.30-2-02- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 
internacional 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 

01.61 -0-03- Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 
43.19-3-00- Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURiDICA 

206-2- SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

I LOGRADOURO 
AVCANTU 

I ~~MERO I COMPLEMENTO 

TERREO 

I 
CEP 

87.330-000 
I BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 
I MUNICiPIO 

NOVA CANTU 

TELEFONE I ENDEREÇO ELETRÓNICO 
(44) 3527-1132/ (44) 3527-1165 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 

***** 

I SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

I MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL 

I SITUAÇÃO ESPECIAL 

. ******** 

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

Emitido no dia 17/07/2015 às 14:05:04 (data e hora de Brasíl ia). 

' Consulta QSA I Capital Social 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
09/04/2013 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

I Voltar l __ 
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GOVERNO DO ESTAOOI 
S•cr•t~rta do fauno. 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N2 013437526-00 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 18.061.665/0001-70 
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 14/11/2015, - Fornecimento Gratuito 

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

Emitido via Internet Publica (I 710712015 14:07:20) 



Certidão Internet 

Partiep-.siL Acesso à informação 

Receita Federal 

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: PAGANI E RA YMUNDO L TOA -ME 
CNPJ: 18.061.665/0001-70 

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 Secretana 

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 fi liais, 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 n2. 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 n2. 1. 751 , de 02/10/2014. 
Emitida às 13:35:54 do dia 09/02/2015 <hora e data de Brasília>. 

Válida até 08/08/2015. "" 

Código de controle da certidão: 2270.924F .320A.4A85 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Nova Consulta 

~ 
~ 

fi.ttp:; /WW\v~ceita.fazenda. gov. brl Aplicacoes/ A TSPO/Certidao/CndCon junta Inter/E ... 09102120 I 5 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ~F '- , éJp 

NOVA CANTIJ ~1;·~ -- _ .. 
1963-2013 

.- V r <"':"-

--==:PAR ANA==- "--S __ -
Eu 5-aço. ffwtte 9J~ta !JfuWúa CNPJ • 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

N° 081/2015 

Certidão Negativa de débitos Municipais 

Certifico, para que produza os efeitos legais, que revendo os arquivos 
e registros de lançamentos de impostos municipais do município de 
Nova Cantu, Estado do Paraná, nada consta, em nome de PAGANI E 
RAYMU~O L TOA - ME, inscrita no CNPJ sob no 18.061.665/0001-
70, situado na Avenida Cantu, desta cidade de Nova Cantu/PR, 
Comarca de Campina da Lagoa/PR. Não havendo dividas até esta 
data de quaisquer impostos ou taxas municipais. 

Essa Certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de emissão. 

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

Nova Cantu-Pr, 21 de Julho de 2015. / 

.__/J .. . ~ . 
REGIA~~c~o&iSANTOS 

Responsável pelo setor de Tributação 

~ ~ 

~ ~ Rua Bahia, 85 - Centro- Nova Cantu - Pl3 
Fone (44) 3527-1281 Fax 3527-1363 - E-mail prefeitura@novacantu.pr.gov.br 

www.navacantu.pr.gav.br 
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CAIX.D·. :CON()M :::A FECERJ..L 

Certificado de Regularidade do FGTS- CRFo~ 

Inscrição: 1806166510001-70 

Razão Social: PAGANI E RAYMUNDO LTDA 

Endereço: AV CANTU SN PREDIO I CENTRO I NOVA CANTU I PR I 87330-
000 

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

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

Validade: 29/06/2015 a 28/07/2015 / 

Certificação Número: 2015062906265859037810 

Informação obtida em 17/07/2015, às 14:34:48. 

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

https://www.sifge.caixa.gov. br/Empresa/Crf/Crf/F geCFSimprimirPapel.asp?V ARPes... 17/07/2015 



PODER JUDICIÁRI O 
JUST IÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: PAGANI E RAYMUNDO LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS ) 
CNPJ: 18.061.665 /0001 - 70 
Certidão n°: 81635066/2015 
Expedição: 19/02/2015, às 09:24:54 
Validade: 17 /08/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição . 

Certifica - se que PAGANI E RAYMUNDO LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) 1 

inscrito(a) no CNPJ sob o n° 18.061.665/0001-70, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642 - A da Consol idação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de j ulho de 20 11 , e 
na Resolução Administrativa n° 1470/20 11 do Tribunal Supe r ior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de r esponsabi lidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão a tu a liz a dos a té 2 (dois ) d i as 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agência s ou filiais. 
A aceitação desta certidão condi ciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Super ior 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 jurí dicas 
inadimplentes perante a J ustiça do Trabalho quanto às obr i gações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorár i os, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em le i; ou 
de execução de acordos firmados pe rante o Ministé rio 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Duvidas ~ suqestóes : ~t~dti~LBt.jus . br 

c u stas, a 
decorrentes 
Público do 
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PAGANIERAYMUNDOLTDA 
•CONTRA TO SOCIAL 
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.. ~.ó(J .. ----;;_-· 
JONAS PAULO RAYMUNDO, de nacionalidade brasileira, natural d;;ç"Jc ~
Cantu, no Estado do Paraná, nascido aos 20 dias do mês de Abril de 1990 
filho de Antonio Moacir Raymundo e Rosania de Fátima Elicker Raymundo 
solteiro, empresário, residente e domiciliado no Município de Nova Cantu, 
Estado do Paraná, a Rua Vereador Francisco de Moraes, sn° Centro, CEP 
87.330-000, portador da Cédula de Identidade N° 9.555.562-4 expedida em 
06/05/2002 pelo Instituto de Identificação do Paraná e inscrita no Cadastro 
de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o N° 064.388.639-71 e 
EDUARDO FELIPE DE OLIVEIRA PAGANI, de nacionalidade brasileira. 
natural de Nova Cantu, no Estado do Paraná, nascido aos 09 dias do mês 
de outubro de 1992, filho de Marcelo Eduardo Pagani e Eisa Rodrigues de 
Oliveira, solteiro, empresário, residente e domiciliado no Município de Nova 
Cantu, Estado do Paraná, a Rua Joubert Agostinho de Oliveira, 157. 
Centro, CEP 87.330-000, portadora da Cédula de Identidade N° 9.901.596-
9 SSP/PR exped1da em 27/08/2003 pelo Instituto de Identificação do 
Paraná e Inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da 
Fazenda sob o N° 071.828 919-64. 

RESOLVE constituir uma sociedade limitada, que se regerá pelas 
disposições aplicáveis a espécie e pelas clausulas seguintes: 

PRIMEIRA - A sociedade girara sob nome empresarial PAGANI E 
RAYMUNDO L TOA, e terá sede e domicilio No Município de Nova Cantu -
Pr, Estado do Paraná a Avenida Cantu Sn°- Centro - CEP: 87.330-000. 

SEGUNDA: A empresa terá inicio ae atividade c partir da data de registro 
na junta comercial, com prazo de duração da sociedade indeterminado. 

TERCEIRA - O capital social no valor de R$ 40.000,00 (Quarenta Mil 
Reais), divididos em 40.000 (Quarenta Mil) quotas no valor nominal d~ qs 
1 ,00 (um real) cada, subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente 
do Pais, fica assim distribuído entre os sócios: 

JONAS PAULO RAYMUNDO -
EDUARDO FELIPE DE OLIVEIRA PAGANI -
TOTAL 

R$ 20.000,00 
R$ 20.000,00 
R$ 40.000,00 

QUARTA: A sociedade tem por objetivo social principal a exploração do 
ramo de: 
4930-2/02 - TRANSPORTES RODOVIARIOS C E CARGAS EM GEP"'.L= 
INTERESTADUAL. 

.-/2 f v !! 
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PAGANIERAYMUNDOLTDA 
•CONTRA TO SOCIAL 

QUINTA: As quotas da sociedade são individuais e não poderão ser 
transferidas ou alienadas a qualquer titulo a terceiros sem o consentimento 
dos demais sócios, cabendo a estes o direito de preferência na sua 
aquisição. 

SEXTA: O sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar por 
escrito aos demais sócios, para que estes exerçam ou renunciem ao direito 
de preferência, o que deverão fazer dentro de sessenta dias, contados do 
recebimento da notificação, ou em maior prazo, a critério do sócio 
alienante. Decorrido este prazo, sem que seja exercido o direito de 
preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas. 

SETIMA: Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os 
sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (ES) 
quando for o caso. 

OITAVA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou 
outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os 
sócios. 

NONA: A administração da sociedade caberá aos sócios: JONAS PAULO 
RAYMUNDO e EDUARDO FELIPE DE OLIVEIRA PAGANI, com os 
poderes e atribuições de administradores, autorizado o uso do nome 
empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse 
social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou 
de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem 
autorização do outro sócio, sendo que o uso do nome empresarial é em 
conjunto. 

1° É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao 
interesse social ou assumir obrigações sejam em favor de qualquer dos 
quotistas ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da 
sociedade sem autorização de outro sóc1o. 
2° Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome 
da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o 
instrumento demandato, especificar os atos e operações a sererr 
praticados. 

DECIMA: Pelos serviços que prestarem os sócios a sociedade perceberá a~ 
titulo de remuneração "Pro - Labore", quantia mensal fixada em comur" 

~ ~ ~ 
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PAGANI E RAYMUNDO LTDA 
•CONTRA TO SOCIAL 

acordo entre os sócios, que será levada a conta de 
administrativa. 

-
DECIMA PRIMEIRA: O falecimento de um dos soc1os dissolvera 
necessariamente a sociedade. Ocorrido o evento entrara a sociedade em 
liquidação, podendo ser liquidante os sócios sobreviventes ou outra 
pessoa escolhida de comum acordo entre os herdeiros e aqueles. Após a 
liquidação e, solvidos o Ativo e Passivo, serão os sócios supérstites e os 
herdeiros do "de cujus" quitados de seus deveres, se existirem, estes de 
conformidade com o Formal de Partilha, devidamente homologado pela 
autoridade judiciária competente. Fica também o liquidante com o encargo 
de ultimar, definitivamente, a extinção da sociedade, inclusive 
apresentando para arquivamento o respectivo distrato social na M.M. Junta 
Comercial do Estado do Paraná. 

ÚNICO- Entretanto, havendo interesse na continuidade da sociedade por 
parte dos sócios sobreviventes e mais os herdeiros do "de cujus!), poderá a 
sociedade continuar, ingressando os herdeiros com seu quinhão 
respectivo, não havendo impedimento legal quanto a sua capacidade 
administrativa ou, ainda transferindo seu quinhão a um ou mais sócios 
sobreviventes. 

DECIMA SEGUNDA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor 
de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização 
do capital social. 

DECIMA TERCEIRA: O ano social coincidirá com o ano civil, devendo a 31 
de dezembro de cada ano ser procedido o Balanço Patrimonial da 
sociedade, obedecidas as prescrições legais e técnicas pertinentes à 
matéria. Os resultados serão atribuídos aos sócios proporcionalmente as 
quotas que possuírem na sociedade, podendo os lucros a critério dos 
sócios, serem distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade. 

DE CIMA QUARTA: As deliberações sociais, ainda que impliquem em 
alteração contratual, não poderão ser tomadas exclusivamente por sócios 
que representem a maioria absoluta do capital social da empresa, e sir1 
por comum acordo. 

DECIMA QUINTA: Os administradores declara:n sob as penas da l~i, de 
que não esta impedida de exercer a administração da sociedade, por lei 
especial ou em virtude de condenação criminal, ou Por se encontrar sob os 
efeitos dela, a penR que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 

" v 11 11 
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PAGANI E RAYMUNDO LTDA 
•CONTRA TO SOCIAL 

DECIMA SEXTA: Fica eleito o foro da Comarca de Campina da Lagoa -
Pr, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes 
deste contrato. 

E, por estarem justos e contratados datam e assinam o presente 
instrumento em três vias de igual teor e forma e, para um só efeito, 
obrigando-se por si e seus herdeiros e ou sucessores a cumpri-lo fielmente 
em todos os seus termos. 

Nova Cantu- Pr.,01 de Abril de 2013. 

d=~RA~~ 
~~~ -

EDUARDO FELI~OLIVEIRA PAGANI 

CERTIFICO O EM· 
soa NúMEROo 4120758282 

04~ 
Protocolo: 13/192432-0, DE 09/04/20~ • •• 

E RAYMUNDQ LTDA 

SEBASTIÃO MOTTA 
SECRETARIO GERAL 

\ 
4 



• PAGANI E RAYMUNDO L TOA- ME 
CNPJ N° 18.061.665/0fl01-70 
NIRE. 41207582827 

• PRIMEIRA ALTERA ÃO DE CGJ./1 
SOCIAL 

JONAS PAULO RAYMUNDO, de nacionalidade brasileira, natural de Nova ~antJ, -
Estado do Paraná, nascido aos 20 dias do mês de Abril de 1990, filho Ge A~ ~.:~·v 
Moacir Raymundo e Rosania de Fátima Elicker Raymundo, solteiro, empresárk: 
residente e domiciliado no Município de Nova Cantu, Estado do Para11á, a ~u~ 
Vereador Francisco de Moraes, sn° Centro, CEP 87.330-000, portador da Cédu.c: ~ E= 
Identidade N° 9.555.562-4 expedida em 06/05/2002 pelo Instituto de ldentificaçêc c 
Paraná e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenaa sob c "J· / · 

/ ' 

064.388.639-71 e EDUARDO FELIPE DE OLIVEIRA PAGANI, de nacionaliaace ::·. 
brasileira, natural de Nova Cantu, no Estado do Paraná, nascido aos 09 dias co mês c·~ ~ ,. 
outubro de 1992, filho de Marcelo Eduardo Pagani e Eisa Rodrigues ·~ e 0 1 • ·.: 

soiteiro, empresário, res1dente e domiciliado no Município de Nova CantJ, cs:a:. .... 
Paraná, a Rua Joubert Agostinho de Oliveira, 157, Centro, CEP 87.330-000 oortaocr ~ _ -
da Cédula de Identidade N° 9.901.596-9 SSP/PR expedida em 27/08/2003 pelo lnstltutcl ·-~ :~ 
de Identificação do Paraná e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministér o ~ · -:-:;;..:;~ 
Fazenda sob o N° 071.828.919-64. Sócios da Empresa: PAGANI E RftYMU [' ··'f.,.,.. ; 

LTDA-ME, devidamente estabelecida na Avenida Cantu, SN Centro - CEP 3733C O 
em Nova Cantu Comarca de Campina da Lagoa Estado do Paraná, de. idamer 
inscrita registrada da M.M. Junta Comercial do Paraná sob N° 41207532821 e 
09/04/20 ~ 3. devidamente inscrita no CNPJ N° 18.061.665/0001-70. RES -~VEr . 
comum acordo alterarem o seu CONTRATO SOCIAL conforme clausulas se;:u i nte~ 

PRIMEIRA - A Sociedade passará a explorar o ramo de: 

4930-2/02 TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS EM 
INTERESTADUAL. 

Atividade Secundaria: 
0161-0/03 - -SERVIÇOS DE COLHEITA DE PRODUTOS AGRICOLAS. 
4313-7/00- OBRAS DE TERRAPLANAGEM. 
4319-3/00- SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO .. --. -
SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais clausulas do contrato Socia, Prim ·.1\ ~-'<z::l 
não modificadas por esta alteração contratual. 

E, por estarem justos e contratados datam e assinam o presente instrL.'71entc e·r· 
três vias de igual teor e forma e, para um só efeito, obrigando-se por si e seu~ nerde rc:: 
e ou sucessores a cumpri-lo fielmente em todos os seus ter~os . 

1 Nova C~ntu- Pr.,17/de Fewr,,eiro de 2014. . _ 

! V ( 11 I ' 
' ~ ' I / 

J{J/.rLCYJ .· ~~ <V I ~~;z:.. ~'--'" ~~-~./ @ 
! JONAS PAULO RAYMUNDO _,../ 
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MUNICÍPIO DE URAN 

- GABINETE DO PREFEITO -

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

DECLARAMOS, para os devidos fins de prova junto à Órgãos Públicos, que a Empresa: 

PAGANI E RAYMUNDO LTDA- ME, Inscrita no C.N.P.J sob o n° 18.061.665/0001-70, 

estabelecida à Av. Cantú, s.n°, Térreo, CEP-87.330-000, centro, na cidade de Nova Cantú, 

Estado do Paraná. Que a mesma Executou SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS DE 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NUM TOTAL DE 500 (QUINHENTAS HORAS/MÁQUINAS), 

tendo nos fornecido bens e serviços compatíveis, e que nas ocasiões de negociação comercial, 

cumpriu com os preços, com prazos de entrega, bem como a qualidade dos serviços 

contratados, garantia, facilidade de negociação dos prazos de pagamento, como quantidades 

previamente estabelecidas, de demais aspectos que garantam um bom relacionamento 

comercial. Nada existe em nossos arquivos que a desabone perante esta municipalidade. 

Outrossim, informamos ainda que não participamos do capital ou da direção da 

referida empresa. 

Sendo esta a expressão da verdade e para que surta os efeitos legais e 

almejados, segue a presente devidamente assinada. 

JURANDNPR, 22 DE JULHO DE 2015 

Coordenador Geral de Governo 

Município de Juranda/Pr 

R.G. 3.112.758-0/S.S.P.PR 

C.P.F. 203.323.359-68 

~randa Emancipada pela Lei Estadual no 7.549 de 16 de D~zembro de 1~~1 e instalada em 01/02/1983 c:,;;. 7 Pertence a Micro Região da COMCAM I Distante de Cunt1ba 530km. 
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MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, iNDUSTRIA E COMERCIO EXTLtfU.~~m 
DEPARTAM~NTO NACIONAL DE REG~STIRO DO COMÉRCI ((.-~~ 

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ ~u· ,JL ... ~ 
M~• • • r-1/..,, .. 

' - ' ~ - ~-
' . CERTIDAO SIMPLIFICADA · PáQ ina~ ~._,.001./ 001. . -

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Come~cial e são·~~ 
na data da sua expedição. 

rNome Empresarial 
: PAGANI E RAYMUNDO L TOA - ME 

: Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

' Número de Identificação do Registro de CNPJ Data de Arquivamento do Data de Início 
Empresas- NIRE (Sede) Ato Constitutivo de Atividade 

41 2 075~282-7 ~ 18.061 .665/0001-70 09/04/2013 09/04/2013 
' ' 

En.dereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) 

1 
AVENIDA Ç~NTU, SN-TE~R!=O , CENTRO, NOVA CANTU, PR, 87.330-000. -- - · · 

: Objeto Social . 
14930-2/02 - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS EM GERAL, INTERESTADUAL; SERVIÇOS DE COLHEITA DE 
PRODUTOS AGRICOLAS;OBRAS DE TERR~-~-LAN~GEM;SERVIÇO~ DE PREPARACAO DE TERR_~NO_. 

Capital: R$ 40.000,00 

(QU.ARENTA MIL REAIS) 

Capital Integralizado: R$ 
J (QUARENTA MIL REAIS) 

I 

40.000,00 ' 

Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte 

(Lei n° 123/2006) 

Microempresa 

:.sóCiOSiPãrticipáÇãO -~Õ Capitãl/EsPécie de SóciotAêimiriisir.ãdÕr/Término-do Mandato 

Prazo de Duração 

Indeterminado 

_ _!_ _____ _ 

Término do 
Nome/CPF ou CNPJ Partlclpacao no capital (RSl Espécie de Sócio Administrador Mandato 

JONAS PAULO RAYMUNDO · 20.000,00 SOCIO Administrador XXXXXXXXXX 

064.388.639-71 

I 

I 

. ,' EDUARDO FELIPE DE OLIVEIRA PAGANI 
071 .828.919:64 

20.000,00 SOCIO Administrador xxxxxxxxxx ! 

! úÍti.~o À-rq~.f~a~ento -
I . . 

. Data: 18/02/2014 Número: 20141286725 

Ato: ALTERAÇÃO 

Evento (s): AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

15/461853·5 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

GOIOERE - PR, 1 O de julho de 2015 

·· ---~-: _________ ~-· 
LIBERTAO BOGUS 

SECRETARIA GERAL 

Situação 

REGISTRO ATIVO 

Status 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

I 

·J 
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PAGANI & RA)'MUNDO LTDA-M t;:u, -~---~ 
Avenida Can!JJ s/n- Centro - CEP R73:-lO.OOO - Nova Can!JJ\~-~~---R-:~ e r:a~··· . ~ ~~ll4..• 

CN~J Nº 18.061.665/0001-70. 

NOVA CANTU - PARANÁ, 27 de Julho de 2015. 

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

PREFEITO MUNICIPAL 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 057/2015 
REF.: Edital de TOMADA DE PREÇOS n° 010/2015 - PMNC. 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o~) Sr.( a) JONAS ELICKER RA YMUNDO, 
portador (a) da Cédula de identidade sob n°. 9.555.562-4 e CPF/ MF n° 
064.388.639-71, a participar do procedimento licitatório sob o modalidade EDITAL 
DE TOMADA DE PREÇOS No 010/2015 PMNC, instaurado por este Departamento 

de Compras. 

Na qualidade de representante legal da empresa PAGANI & 
RA YMl:JNDO LTDA-ME outorgase ao acima credenciado (a), dentre outros 
poderes, o de renunciar ao direito de interposição de recurso. 

Em 21 de Julho de de 2015. 

~~ :2 . 
EDU~RDO FELIPE ri](~ PAGANI 

PAGANI & RA YMUNDO L TDA-ME 

-6p~~~ 
G{~ANI & RA YMUNDO L TDA-ME 



PAGANI & RA)'MUNDO 
Avenida Cantu s/n- Centro - CEP 87:-3:-30.000 - Nova Cantu 

CN~J Nº 18.061.665/0001-70. 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 057/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 010/2015 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - TOMADA DE PREÇOS n° 010/201 S. 
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. 

Nova Cantu Pr., 21 de Julho de 201 5 

~ -~:; .'-:: C:.::n!d .., Pr 6 
..__,;j 
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PAGANI & RSAYMUNDO LTDA~ME $ ~ 
l:. r,~, N" J J. 

··,";;{7_ 

Avenida Cantu s/n- Centro - CEP 87330.000 - Nova Cantu PR'-1.:·~~ -,._ 

CN~J Nº IR.061.665/000! -70. ~~(~ 

ANEXOIII 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 057/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 010/2015 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - TOMADA DE PREÇOS n° 
O 10/2015 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. 

JONAS PAULO RA YMUNDO 

P~GANI&RAYMUNDOLTDA-ME ~ (/__~_ ~/_ 

• 6 • 65/0 1•70, J~!.ORAYM~O> 
PAGANI E RAYMUNOO 

LTDA·ME 

Av. Cantu, s/n - Centro 
~EP 87330-000 - Nova Cantu - P!J 



Avenida Cantu s/n - Centro - CEP 87~-330.000- Nova Cantu 

CN~J Nº 18.061.665/0001-70. 

ANEXO IV 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 057/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PRÇEOS N° 010/2015 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - TOMADA DE PREÇOS n° 
010/2015 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 Pr., 21 de Julho de 2015 

PAGANI&RAYMUNDOLTDA-ME ~ ~ 
JONASPAULORAYMUNDO ~ 

.061.665/0001·70 'lONAS PAULO RAvWNOO (§ 

PAGANI E RAYMUNDO 
LTDA~ME 

Av. Cantu, s/n - Centro 
~EP C7330-000 - Nova Ca~tu - P!J 



PAGANI & RAYMUNDO 
Avenida Cantu s/n- Centro - CEP 87:-3:-30.000 - Nova Cantu 

CN~J Nº 18.061.665/0001-70. 

ANEXO V 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 057/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 010/2015 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - TOMADA DE PREÇOS n° 
O 10/2015 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. 

Nova Cantu Pr. , 21 de Julho de 2015 

JONAS PAULO RAYMUNDO 
PAGANI&RAYMUNDOLTDA-ME/~U ·(/__ _ - ~ 

18.0 1.665/0001·70 r! JONAS PAUtO RA~"' 
PAGANI E RAYMUNDO 

LTDA-ME 

Av. Cantu, s/n - Centro 

~EP 87330-000 - Nova Cantu - P!J 
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PAGANI & RA)!MUNDO LTDA-ME<~ 4J_ ~ 
Avenida Cantu s/n - Centro - CEP 87ilil0.000 - Nova Cantu PR -~7 

CNPJ NQ IH.061.66.'>/0001-70. 

ATESTADO DE VISITA 

Ref.: Edital de Tomada de Preços n O 10/20 15-PMNC 

Declaramos que o Sr. JONAS PAULO RA YMUNDO, da 
proponente PAGANI & RA YMUNDO L TDA-ME .,_devidamente credenciado, 
visitou o local da execução da obra, objeto da Tomada de Preços em epígrafe. 

Nova Cantu, Paraná 21 de Julho de 2.01 5 

- 1 

Pilrilnli _, 

l~u~~ 
000

, ;1:_ Empresa Prop~ 
18.061.665/ 'I~ . -

PAGANI E RAYMUNDO PAULO RAYMUNOO 
LTDA·ME 

Av. Cantu, s/n - Centro 
CEP 87330-000 - Nova Cantu - P!J 



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 
15.329.11 1/0001-13 
MATRIZ 

NOME EMPRESARIAL 

MAGAL TERRAPLANAGEM EIRELI 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

MAGAL PRANCHA AGRICOLA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICAPRINCIPAL 

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 

) IGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

DATA DE ABERTURA 
29/03/2012 

.. :~.30-2-02- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 
internacional 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

230-5- EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA) 

LOGRADOURO NÚMERO 

205 
COMPLEMENTO 

R PROJETADA 8 

CEP 
87.330-000 

BAIRRO/DISTRITO 
CONJUNTO PINHEIROS 

MUNICÍPIO 

NOVA CANTU 

TELEFONE 

UF 
PR 

ENDEREÇO ELETRÓNICO 
sacontabilidade@bol.com.br (44) 9134-0505/ (44) 9123-4770 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

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

Emitido no dia 24/07/2015 às 17:47:03 (data e hora de Brasília). 

I Consulta QSA I Capital sOOãf] 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
29/03/2012 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

Página: 1/1 



MAGAL TRANSPORTE DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS EIRELI M 
CNPJ - 15.329.111/0001-13 

NIRE - 41600005287 
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO 

Pelo presente instrumento particular de Alteração de Empresa 
Individual de Responsabilidade Limitada: 

SIDNEI CANO, brasileiro, natural de Ivatuba/PR, casado em regime 
de comunhão parcia l de bens, nascido em 23/08/1973, empresário, 
inscrito no CPF/MF n° 858.416.179-15 e portador da Cédu la de 
Identidade RG n° 6.079.834-6 SSP/PR, residente e domiciliado Rua 
Projetada B, n° 205, Conjunto Pinheiros, na cidade de Nova Cantu , 
Estado do Paraná, CEP 87330.000, resolve alterar o Ato Constitutivo 
da a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada " MAGAL 
TRANSPORTE DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS EIRELI ME", 
registrada na Junta Comercial do Paraná (JUCEPAR) em 29/03/2012, 
sob o NIRE 41600005287 e inscrito no CNPJ/MF 15.329.111/0001-
13, com sede e domicílio na Rua Projeta B, n° 205, Anexo 1, 
Conjunto Pinheiros, na cidade de Nova Cantu, Estado do Paraná, 
CEP 87330.000, mediante as condições e cláusulas seguintes : 

Cláusula 1 a: A partir desta data a empresa girará sob o nome 
empresarial de: MAGAL TERRAPLANAGEM EIRELI ME. 

Cláusula 2a: A partir desta data o objeto social da E! RELI será o 
Serviços de terraplanagem e transporte rodoviário 
intermunicipal e interestadual de cargas especializada em 
transporte de máquinas agrícolas. 

Cláusula 3a: Fica eleito o foro de Campina da Lagoa/PR, para 
o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes 
deste ato constitutivo. 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/07/2015 17:13 SOB N' 
20154349348. 
PROTOCOLO: 154349348 DE 24/07/2015. NIRE: 41600005287. 

) 

MAGAL TERRAPLANAGEM EIRELI qp l ~ 
Libertad Bogus 

f) ~ _ _ SECRETÁRIA GERAL 
~~~ CURITIBA , 24/07/2015 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade no s1t~ 
www.empresafaci1.pr.gov.br informando o seguinte código de verificação: PR154349348 

\ 



MAGAL TRANSPORTE DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS EIRELI 
CNPJ - 15.329.111/0001-13 

NIRE - 41600005287 
PRIMEIRA AlTERAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO 

Cláusula 4a: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que 
não colidirem com as disposições do presente instrumento de alteração de 
ato constitutivo. 

O titular assina o presente alteração de ato constitutivo de Empresa 
Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), em 01 (uma) via, 
obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos 
os seus termos. 

Nova Cantu/PR, 14 de julho de 2015 . 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/07/2015 17:13 SOB N' 
20154349348. 
PROTOCOLO: 154349348 DE 24/07/2015. NIRE: 41600005287. 

-f~ /1 s~~~~l:~B~~~ ~ 
2 Ç 

MAGAL TERRAPLANAGEM EIRELI 

""- - ...,...-I CURITIBA, 24/ 07 /2015 . . . 

· · 'ta à comprovação de sua autent~c~dade no s~te~ 
A validade deste docu:nen.:o, se =p.refsso , f;ca su.;gue\nte código de verificação: PR154349348 

www.empresafac~l.pr.gov.br ~n orman o o s 



RECEITA ESTADUAL 

Cadastro de Contribuintes- Comprovante do Pedido 
Natureza do Pedido: Alteração de Dados Cadastrais de Inscrição Estadual ativa no Cadastro de 
Contribuintes do ICMS 
Número do Comprovante: 649.903.100-67 
Data da Solicitação: 24/07/2015 17:44:23 
Prezado(a) Senhor(a): 

Sua(s) inscrição(ões) no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Paraná será(ão) alterada (s) com base nas 
informações prestadas nos eventos: 

220- Alteração do nome empresarial {firma ou denominação) 
221 - Alteração do título do estabelecimento (nome de fantasia) 
244 - Alteração de atividades econômicas (principal e secundária) 

Para efetivação do processo de Alteração de Dados Cadastrais (exceto contribuintes localizados em outras unidades 
federadas dispensados de documentação pelo§ 9° do Artigo 11 da Norma de Procedimento Fiscal n° 86/2013), imprima 
este Comprovante do Pedido e encaminhe-o com os documentos abaixo re lacionados, via Correios ou pessoalmente, para a 
Repartição Fazendária indicada e no prazo máximo estabelecido. 

A partir de agora , o acompanhamento deste seu pedido deverá serfeito no endereço www.receita .pr.gov.br, utilizando o 
número do comprovante acima fornecido. 

CAD/ICMS: 
Informações do Estabelecimento 

90591657-28 CNPJ: 15.329.111/0001 -13 
Nome Empresaria l: 
Município de Instalação: 

MAGAL TRANSPORTE DE MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI 
NOVA CANTU 

Repartição Fazendária (para entrega dos documentos) 
Agência da Receita Estadual: CASCAVEL Telefone: ( 45) 3219-8900 
Endereço: RUA PADRE CHAMPAGNAT, 130 
Munic ípio: CASCAVEL CEP: 85812-060 

Prazo Máximo Para a Entrega da Documentação: (08/08/2015) 
Atenção: A não apresentação dos documentos abaixo relacionados, até a data acima indicada, implicará no indeferimento 

automático deste pedido . 

Documentos Necessários 
Original ou Fotocópia Autenticada 

Alteração contratual. requerimento do empresário ou ata de alteração (conforme o caso), com registro no órgão correspondente. Se a alteração tiver sido 
registrada há mais de 3 (três) meses, apresentar também a Certidão Simplificada da Junta Comercial do Paraná- JUCEPAR. 

2 Instrumento público de mandato do procurador da empresa outorgado pelo(s) seu(s) responsável (eis), se for o caso. 
3 Os contribuintes do Setor de Combustíveis deverão apresentar a documentação exigida na NPF 068/2013. 
4 Documentos adicionais poderão ser solicitados de acordo com a legislação vigente. 

Responsável 

Nome: SIDNEI CANO 
CPF: 858.416.179-15 

( 
(Assinatura c/ firma reconhecida) 

{local)--------------' 24/07/2015. 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Comprovante NO 649.903.100-67 

Emitido Eletronicamente via Internet 
24/07/2015 17:52 

.. Tecnologia CELEPAR 1 
& Dados transmitidos de forma segura 

CC ML 219. As ões c~ ~""''""'""• venladel'as em rellção aos sg,at.ma;. ·r; ~ 
CC Art. 1 .177. Os assentos L:n;ados: nos tvrc~ç ou fichas 00 p-eponente, per qua~ dos prepostos encarregados de sua escrb.ração, I)"OÓJZem, sa~ose hclNer p-ocedido de mã.-fé, os mesmos efel:os COI'T'IO se o fossem per .lq.Jele. ~ 
Parágrafo Ú11co. No o:erti::lo de suas rt.rtções, os ;;repostos são pessoahlente respcnsáve\5, perante os ~es. pebs atos cui:osos:; e, perar1:e tertU'(l5., so&dartm~ ccrn .o p-epcnente, ~los atos dciosos. 
CC Art. 1.178. Os p-eponertes do ~ponsáve5 pe:bs at05 de q.Jalsq.;er ~tos, p-aticados nos seus estoibelechlentos e rfilUvos à atf.tldade da emp-esa, anda que nao autatZ:ados por escrito. • 
Parágrafo U"llco. qua..m tais atos ferem prattados fera do estabeecinento, scmerte ctrigarão o prepcnerte r'05 imtes dO!ii poderts ccrlerl::bs por escrlo, cujo hstrunert.o !)Jde ser s~ peJa ce:rtk:lao o cé.Qia autbltx:a do seu teor. 

v 



I 
PARANÁ 
GOVERNO DO ESTADO 

SK.relllr1a daFaundl 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 013465097-07 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 15.329.111/0001-13 
Nome: MAGAL TRANSPORTE DE MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI 

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 21/11/2015 -Fornecimento Gratuito 

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

Emitido vialn/ernal Publica (2410712015 09:32:18) 



24/07/2015 
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CAl 
CAIXA ECONÔM ICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS- CRF 

Inseri ção: 1532911110001-13 

Razão Social: MAGAL TRANSPORTE DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS EIRELI 
Nome Fantasia:MAGAL PRANCHA AGRÍCOLA 
Endereço: RUA PROJETADA B 205 ANEXO I/ CONJ PINHEIROS I NOVA 

CANTU I PR I 87330-000 

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

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

Validade: 13/07/2015 a 11/08/2015 , 

Certificação Número: 2015071306525283673620 

Informação obtida em 24/07/2015, às 09 :27: 25. 

A utili zação deste Certificado para os f ins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa : 
www.caixa.gov.br 
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FL N . .. v.;.;·---- 1 MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: MAGAL TERRAPLANAGEM EIRELI 
CNPJ: 15.329.111/0001-13 

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 n2 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 n2 1. 751 , de 02/10/2014. 
Emitida às 17:56:01 do dia 24/07/2015 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 20/01/2016. 
Código de controle da certidão: 1D95.6807.E057.695C 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



22/07/2015 

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: MAGAL TRANSPORTE DE MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI 
CNPJ: 15.329.111/0001-13 

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 10:29:27 do dia 22/07/2015 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 18/01/2016 ..... 
Código de controle da certidão: 938F.49A8.C693.42AA 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: MAGAL TRANSPORTE DE MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI (MATRIZ E 
FILIAIS ) 
CNPJ: 15.329.111/0001-13 
Certidão no : 113114446 /2015 
Expedição: 22/07/2015, às 10 : 38:05 
Validade: 17/01/2016 - 180 (cento e oitenta ) dias, contados da data 
de sua expedição . 

Certifica-se que MAGAL TRANSPORTE DE MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI (MATRIZ E 
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o no 15 .329.111/0001 -13 , NÃO CONSTA 

do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei no 12.440 , de 7 de julho de 2011 , e 
na Resolução Administrativa no 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011 . 
Os dados constantes desta Certidão são de 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 empresa e m rel a ção 
a todos os seus estabelecimentos , agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http: I /www. tst . jus. br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas , inclusive no concernent e aos 
recolhimentos previdenciár ios, a honorários , a c u stas , a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei ; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão d e Conciliação Prévia . 

Dúvi das e sugéstões: cndt@tst.jus.br 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NOVACANTU 
1963- 2013 

Eu fi aço. [f wde :Oeóta !l&tóJtia 
-===PARANÁ==

cNPJ -77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

Certidão Negativa de débitos Municipais 

Certifico, para que produza os efeitos legais, que revendo os arquivos e registros 
de lançamentos de impostos municipais do município de Nova Cantu, Estado do 
Paraná, nada consta, em nome de MAGAL TERRAPLANAGEM EIRELI-ME, 
inscrita no CNPJ sob no15.329.111/0001-13 situado na Avenida Cantu, desta 
cidade de Nova Cantu/PR, Comarca de Campina da Lagoa/PR. Não havendo 
dividas até esta data de quaisquer impostos ou taxas municipais. 

Essa Certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de emissão. 

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

Nova Cantu-Pr, 24 de Julho de 2015. 

~/ni~antos 
RG· 11 .175.306-7 

Setor de Tributação 

REGIANI PORCINIO DOS SANTOS 
Responsável pelo setor de Tributação 

~~ f/) 
/ ( Rua Bahia, 85- Centro - Nova Cantu - PR ~ 

Fone (44) 3527-1281 Fax 3527-1363- E-mail prefeitura@novacantu.pr.gov.br 

www.na11acantu.pr.ga11.br 



ATESTADO DE VISITA 

Ref.: Edital de Tomada de Preços n 010/2015-PMNC 

Declaramos que o Sr. SIDNEI CANO, da proponente MAGAL 
TERRAPLANAGEM EIRELI-ME, devidamente credenciado, visitou o 
local da execução da obra, objeto da Tomada de Preços em epígrafe. 
Nova Cantu, Paraná 

Empresa Proponente 



MAGAL TERRAPLANAGEM EIRELI - ME 
RUA PROJETADA B N° 205 CONJUNTO PINHEIROS NOVA CANTU - PR 

CEP: 87330-000 Fone: (44)9134-0505 CNPJ - 15.329.111/0001-13 
E-MAIL: magal.cano@hotmai I. com 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 057/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 010/2015 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - TOMADA DE PREÇOS n° O I 0/2015 

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. 

CNPJ- 15.329.111/0001-13 

MAGAL TERRAPLAGEM EIRELI -ME 

RUA PROJETADA B, 205, CJ PINHEIROS, 

CEP - 87330-000 
NOVA CANTU- PARANÁ 

CARIMBO DIGITAL- S A CONTABILIDADE 

Nova Cantu, 22 de Julho de 2015. 

( -

~. ··· 



MAGAL TERRAPLANAGEM EIRELI - ME 
RUA PROJETADA B N° 205 CONJUNTO PINHEIROS NOVA CANTU

CEP: 87330-000 Fone: (44)9134-0505 CNPJ- 15.329.111/0001-13 
E-MAIL: magal.cano@hotmail.com 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 057/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 010/2015 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - TOMADA DE PREÇOS n° 010/2015, 
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. 

CNPJ- 15.329.111/0001-13 

MAGAL TERRAPLAGEM E1REL1 - ME 

RUA PROJETADA B, 205, CJ PINHEIROS, 

CEP - 87330-000 

NOVA CANTU- PARANÁ 

CAR IMBO DIGITAL - S A CONT ADILIDADE 

Nova Cantu, 22 de Julho de 2015. 

MAGAL TERRAPLANAGEM EIRELI- ME 
SIDNEI CANO 



PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 057/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 010/2015 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Declaramos, para fins de prova junto a Órgãos Públicos, que a empresa MAGAL 
TERRAPLANAGEM EIRELI - ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o no 15.329.111/0001-
13, estabelecida a Rua Projetada B, n° 205, CJ Pinheiros, Município de Nova Cantu -
Paraná, executou serviços de ADEQUAÇÃO DE ESTRADA RURAL, tendo nos 
fornecido bens compatíveis, e que nas ocasiões de negociação comercial, cumpriu com os 
preços, com prazos de entrega, qualidade de serviços, garantia, facilidade de negociação dos 
prazos de pagamento, com as quantidades previamente estabelecidas, de demais aspectos 
que garantam um bom relacionamento comercial, Nada existe em nossos arquivos nada que 
desabone a referida empresa. 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Cantu, 22 de Julho de 2015. 

/ 

Identificação, bo e Assinatura do Emitente 

FUNARPEN 
SELO DIGITAL No 

2bcH6.gNvie.BzyjS 
Controle: 

vCNoU.FttS 

I 
Consulte esse selo em 
http://fu~-~en. com. br 

(com reconhecimento de firma) 

.:f v t-\..o G-~ f?A.ç:5;.e6\_~0 



MAGAL TERRAPLANAGEM EIRELI - ME 
RUA PROJETADA B N° 205 CONJUNTO PI NHEIROS 

CEP: 87330-000 Fone: (44)9134-0505 CNPJ - 15.329.111/0001-13 
E-MAIL: magal.cano@hotmail.com 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 057/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 010/2015 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

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

do procedimento licitatório, sob a modalidade - TOMADA DE PREÇOS n° O 10/2015 

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. 

CNPJ- 15.329.11110001-13 

MAGAL TERRAPLAGEM EIRELI- ME 

RUA PROJETADA B, 205, CJ PINHEIROS, 

CEP - 87330-000 

NOVA CANTU - PARANÁ 

CAR IMBO DIGITAL - S A CONTADILIDADE 

Nova Cantu, 22 de Julho de 2015. 

MAGAL TERRAPLANAGEM EIREU- ME 
SIDNEI CANO 
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MAGAL TERRAPLANAGEM EIRELI - ME ?:rl. N.0.d-& _____ ~ 
RUA PROJETADA B N° 205 CONJUNTO PINHEIROS NOVA CANTU- p~ ___ :J;iJ_ _______ _ 

CEP: 87330-000 Fone: (44)9134-0505 CNPJ - 15.329.111/0001-13 1(,va •. • "<~ 
E-MAIL: magal.cano@hotmail.com Can,U 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 057/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 010/2015 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - TOMADA DE PREÇOS n° O 10/2015 

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. 

CNPJ- 15.329.111/0001-13 

MAGAL TERRAPLAGEM EIRELI - ME 

RUA PROJETADA B, 205, CJ PINHEIROS, 

CEP- 87330-000 

NOVA CANTU - PARANÁ 

CAR.IMDO DIGITAL - S A CONTADILIOAOE 

Nova Cantu, 22 de Julho de 2015. 

MAGAL TERRAPLANAGEM EIRELI - ME 
SIDNEI CANO 

v 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAI\IU 
ESTADO DO PARANA 

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

A VISO DE LICITAÇAO - PROCESSO LICITATORIO n• 056/2015 
TOMADA DE PREÇOS n• 009/2015 - PMNC 
OBJETO: Contratação de Empresa para Locação de Sistema de 
Avaliação d e Imóveis Rurais (ITRFátil - Conv. Receita Federal), 
conforme especificações em edital. 
ABERTURA: Á partir das 09:00 (nove) Horas do dia 27 de Julho de 2.015, 
na sala d e reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 
A VISO DE LICITAÇAO - PROCESSO LICITATORIO n' 05712015 
TOMADA DE PREÇOS n' 01012015- PMNC 
OBJETO: Contratação de Empresa para Serviços de Adequação de 
Estrada Rural, conforme especificações em edital. 
ABERTURA: Á partir das 10:00 (dez) Horas do DIA 27 de Julho de 2.015, 
na sala de reuniões do Paco Municioal ent Nova Cantu, Paraná. 

A P:lSta com inteiro teor do Edita.l, 11nexos e informações poderio ser 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PARANÁ. junto a 
Divisio de Licitação, no hor:irio das 8:30 às 11 :00 Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. 
Telefone/Fax: 44 Jl271363 ll27-1281 

Nova Cantu, Estado do Paranã. 08 de Julho de 2.0ll. 

AIRTON A.'IITON!O AGNOL!N 
Prtreito Municipal 
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Professor I c 11, Médico Clinico Geral, Médico C 
Veterinário, Psicólogo, Assistente Administrati\ 
prof. Sênior, Técnico em Enfermagem, Técnico 
Dental, Agente Comunitário de Saúde, Mãe S 
Agente de Combate a Endemias, Auxiliar de S 
atendimento á Secretaria Municipal de Admini: 
contrato fica acrescido o valor de RS 29.1 30,00 
reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05.00 1.( 
1000 BASE LEGAL: LEI N' 8.666/93, EM SEU I 
65; DATA DO FIRMAMENTO: 09/07/2015 HE 
PREFEITO MUNICIPAL. 
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CÓDIGO LOCALIZADOR: 
413892715 
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o do Paraná, toma público, para ciência dos 
Para verificar a autenticidade desta pagina, basta In a partir do dia 09/07/2015 até 09/0712016, as 

~~~p;~~~~0~/lgiM~p~~9~!9. · Credendamento de entidodts Filantrópicas 

I Nova Cantu 

PREFEITURA MliNICIPAL DE NOVA CANTll 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ n• 77.845.39410001-03 
Ru• B•hio, 85 - CEP 87.330-000 

AVISO DI. L1CITAÇAO - PROCESSO LICITATÚRJO o• 05612015 
TOMADA DE PREÇOS o• 00912015- PMNC 
OBJETO: Cootrata~lio de Empresa para Locaç~o de Sistema de 
Avaliação de Imóveis Rurais (ITR Fácil - Conv. Receita Federal), 
conforme espe~ificaçõcs em edital. 
ABERTURA: A partir das 09:00 (nove) Horas do dia 27 de Julho de 2.015, 
na sala de reuniões do Paço Municipal, em :-lova Cantu, Parad. 
AVISO DE LICITAÇAO - PROCESSO LICITATORJO o' 05712015 
TOMADA DE PREÇOS o' 01012015 - PMNC 
OBJETO: Contrata~iio de Empresa para Serviços de Adequaçiio de 
Estrada Rural, conforme especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 10:00 (dez) Horas do DIA 27 de Julho de 2.015, 
na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 

A Pasla com inteiro lt:or do Ed1t.al , anexos e informações podcrilo ser 
solicilados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PARANÁ, junto a 
Divisão de licilaçilo, no honlrio d;u 8:30 às tt :00 Hs e das 14:00 às 17.00 Hs. 
Telefone/Fax: 44) 35271363 3527-t281 

Nova Cantu, Estado do Paraná. 08 de Julho de2 O I S. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
Prdcito Municipal 

R$ 168,00 - 56617/2015 

I Nova Esperança 

AVISO DE LICITAÇÃO 
O Município de Nova Esperança, Estado do Paraná, toma público para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar Licitnção na modalidade Tomada de Preço n'. 
003/2015-PMNE, do tipo Menor Preço global. 
Do Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE DE 
GASES MEDICINAIS EA VÁCUO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL 
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS. 
Do recebimento e abertura dos envelopes: Os envelopes serão recebidos até as 
08h45min, do dia 29 de julho de 2015, sendo que sessão pública para abertura e jul
gamento serã no mesmo dia, às 09 horas, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal. 
Mais informações e cópias do Edital poderão ser obtidas na Unidade de Compras e 
Licitações, no horário de expediente, de segunda a sexta feira, das 08h às li h30min, 
e das 13h30min às 17h, na Avenida Rocha Pombo, 1453, telefone (44-3252 4545), 
fax 44-3252 4545- "emaíl" licitacao@novaesperanca.pr.gov.br. 

Nova Esperança, 09 de julho de 2015. 
Gerson Zanusso 

Prefeito Municipal 
R$ 144,00 - 56536/2015 

I Nova Santa Bárbara 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO E!.ETRÔNICO n '29/2QIS - SRP 

Objeto: Aquisiçiio de um veículo micro-ônibus, zero km, para a Secretaria 
Municipal de Saúde. 
Tipo Menor preço, por item. 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia 13/07/2015 às 
07b59min do dia 27/0712015. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h00min às 08h59min do dia 27/0712015. 
INiCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h00min do dia 
27/07/2015, por meio de Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa de Lici
tações c Leilões do Brasil, www bll org br "Acesso Identificado no link - licitações". 
Preço Máximo: RS 252.000,00 (Duzentos e cinquenta e dois mil reais). 
I pfnrmerõ n Cqmn!çmçgtarrc: poderão ser obtidas em horârio de e~pediente na 
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Walfredo Btttencourt de 
Moraes n' 222, pelo fone 43-3266-8100, ou por E-mail : licitacao@nsb pr gov br 

Nova Santa Bárbara, 09/0712015. 
Fabio Henrique Gomes 

Pregoeiro 
Portaria n' O 1512015 

R$ 144,00 • 56646/2015 

e/ou priva as, t/ou Pessoas Jurídicas de Direito Privado, com ou sem 
finalidade lucrativa, para prestaç~o de serviços médicos em Estratégia e 
Saúde da Família, Médico para atender o NASF, Médico para ser Diretor 
Clínico e Examinador em Medicina do Trabalho, Médico Especialista em 
Ortopedia, incluindo também exames visando à composição da Rede de 
Atenção Báska, de acordo com os especificações e quantidades 
espeeificodas no presente chamamento. 
EDITAL DE REGULAMENTO e CADASTRAMENTO DE 
FORNECEDORES: Todas as informações sobre a inscrição, documentos, 
cadastramentos e requisitos para a realização do credenciamento estll.o 
disponivcis no endereço eletrônico: www.pmp.pr.gov.br nos link lateral direito, 
ícone LICITAÇÕES, Edital de Credenciamento n' 003/2015 

Palmas, 29/06/2015. 
V era Lúcia Rarnela dos Santos de Andrade 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

R$ 120,00-56201/2015 

A VISO DE CHAMAMEI'I'TO PÚBLICO N' 00212015 - PMP PALMAS-
PR 

O Município de Palmas, Estado do Paraná, toma público, para ciência dos 
interessados, que estão abertas a partir do dia 09/0712015 até 09/0712016, as 
inscrições para o processo de Chamamento Público para credeotiamento de 
entidadu Filantrópicas e/ou privadas, e/ou Pessoas Jurídicas de Direito 
Privado, com ou sem finAlidade lucrativa, para prestaç:lo de servi~os 

médicos em regime de ucala para a Unidade de Acolhimento de Suporte 
Humaoiza Palmas visando à composiçlio da Rede de Atendimento às 
urgências e emergências, conforme Plano de Readequamento da Rede de 
Serviços de Atendimento de Ureências e Emereências do Município de 
Palmas Paraná. 
EDITAL DE REGULAMENTO e CADASTRAMENTO DE 
FORNECEDORES: Todas as informações sobre a inscrição, documentos, 
cadastramentos e requisitos para a realização do credenciamento estão 
disponíveis no endereço eletrônico: www.pmp.pr.gov.br nos link lateral direito, 
ícone LICITAÇÕES, Edital de Credenciamento n' 00212015. 

Palmas, 08/07a015. 
V era Lucia Rarnela dos Santos de Andrade 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

R$ 120,00-56198/2015 

AVISO DE LICITAÇÃO 
(Lei n• 8.666/93, art. 21, Lei 10.520/2002) 

PROCESSO~· 109/2015 
Modalidade de licitação: PREGÃO PRESENCIAL N' 3912015 

O Município de Palmas, Estado do Paraná, através de Pregoeira, designada pelo 
Decreto n' 3.09812015 de 05/05/2015, Decreto n' 2.128/06- Regulamentação da 
Modalidade Pregão, Lei n' 8.666/93 c suas posteriores alterações, Lei 10.52012002 
c suas alterações, toma público aos interessados que realizará processo de licitação 
na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL n'. 39/2015 destinada à Aquisição de 
25 barracas para Feira Livre do Produtor Rural, e aquisição de tendas para atender 
os diversos departamentos da Prefeitura de Palmas c também ao PTTS Projeto 
Bom Pastor . Contrato Caixa 0408.841-09,conforme especificações deste cename 
nas condições fixadas no Edital e seus anexos, sendo a licitação do tipo "MENOR 
PREÇO GLOBAL". 
DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO: 09:1 5 do dia 30/07/2015; 
ENDEREÇO: sala de reuniões da Prefeitura Municipal, Av. Clcvelándia, 521 -
Centro, Palmas- Paraná. 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL. 
OBJETO: Aquisição de 25 barracas para Feira Livre do Produtor Rural, e 
aquisição de tendas para atender os diversos departamentos da Prefeitura de 
Palmas e também ao P'ITS Projeto Bom Pastor- Contrato Caixa 0408.841-09, 
conforme especificações anexas ao edital. 
DKfA E HORÁRIO DO PROTOCOLO DOS ENVELOPES: 09:00 do dia 
30/07/20 15; 
LOCAL DO PROTOCOLO: no Protocolo da Divisão de Licitações ou á Comissão 
Permanente de Licitação na sede do Município de Palmas - PR, na Avenida 
Clevelándia, n.521. 
Local para informações e obtenção do instrumento convocatório e seus anexos: 
Divisll.o de Licitações - Av. Clevelândia, n.521 - centro - Palmas - PR telefone 
(46) 3263-7000- Site: www.pmp.pr.gov.br. 

Palmas, 01/0712015. 
Angela Maria Lisoski 

Pregoeira 
Decreto 3 098120 15 

RS 240,00 -56586/2015 
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PROCESSO LICITATORIO No 057/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 010/2015 
ABERTURA: 27/JULH0/2015 HORÁRIO: 10:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, às 10:00 
Horas do dia 27 de Julho do ano de 2.0 15, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Rua 
Bahia, n° 85 - Centro, em Nova Cantu, Paraná, Processo Licitatório, na Modalidade de TOMADA 
PREÇOS, tipo menor preço, Global, fixo e sem reajuste, de acordo com o que determina a Lei n° 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e as condições estabelecidas neste Edital, para 
esco lha da melhor proposta do seguinte objeto: 

l - DO OBJETO 

1.1 - O presente Edital de Tomada de Preços, tem por objetivo Serviços de Adequação de 
Estrada Rural, da seguinte forma: 

LOTE 01: ÚNICO 
ITEM DISCRIMINAÇÃO 

O 1.0 I - Elevação do leito da Estrada em 0,60 mts. De espessura, com pista de rolamento 
de 06 mts de largura- 24.681,60 M3

; 

O 1.02 -Caixas de Contenção de Águas Pluviais: 
O 1.02.01 - Escavação de Caixas de Contenção de Águas nas duas faixas de domínio da 
estrada; 

01 O 1.02.02- Espaçamento das Caixas de aproximadamente 30 mts.- (2.742,00 M3
). 

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 - 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; 
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-CERTIDAO 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 público ou 
particular, em que se encontrem os necessários poderes de representação, e exibição do RG do 
representante legal da empresa (Modelo ANEXO I); 

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

d) Declaração de entrega (Modelo ANEXO 111); 

e) Declaração de que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que 
acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal8666/93 (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; 

h) Atestado de Capacidade Técnica (com assinatura reconhecida em cartório); 

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

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

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

4 - DA PROPOSTA 

Prefeitura Municipal de Nova Canto 
HORÁRIO: 



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

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

abertura da proposta Comercial 

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

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

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

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

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

Proposta de Preços 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

HORÁRIO: 

5 - ABERTURA DOS ENVELOPES: 

5.1 - A comissão de Licitação lavrará atas circunstanciadas, registrando todos os fatos 
praticados no decorrer do processo licitatório. Quaisquer observações somente serão registradas 
em ata, das quais a Comissão de Licitação fará a leitura para conhecimento geral. 

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

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

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

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

proponentes. 



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

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

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

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

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

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 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 de 
medição da obra, fatura!NF emitida pela da secretaria requisitante. 

9 - DOVALOR 

9.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-52.845,14 (Cinquenta e 
Dois Mil, Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Quatorze Centavos). 

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

Dotação Secretaria 
0602.26782.0534-2025- 33.90.3921 Secretaria Municipal de Infra Estrutura 
0602.18543.0534-1 o 13-44.90.3999 
0603.15452.0323-2026-33.90.3921 

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 Tomada de Preços. 

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

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

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

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

12 - RECURSOS: 

12.1 - É facultado a qualquer licitante formular observações no transcurso das sessões da 
licitação, solicitando que constem em ata dos trabalhos. 

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

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

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

13 -DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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13.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU revogará ou anulará esta 
licitação nos termos do art. 49 (quarenta e nove) da Lei 8.666/93, no seu todo ou em parte. 

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

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

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

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

13.6 - A participação nesta licitação, importa ao proponente irrestrita aceitação das 
condições estabelecidas no Convite e demais da Lei n°. 8.666/93 de 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 SIN°, ou 
ainda pelo fone /fax 44-35271281 I 35271363- e-mail- pmncantu@ig.com.br. 

NOVA CANTU- PARANÁ, 08 de Julho de 2015. 

ASS. COMPRAS E LICITAÇÕES 
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(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 057/2015 
REF.: Edital de TOMADA DE PREÇOS no 010/2015- PMNC. 

CREDENCIAMENTO 

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

instaurado por este Departamento de 
Compras. 

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

Em ___ de ________ de 2015. 
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(MODELO ANEXO 11) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 057/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 010/2015 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- TOMADA DE PREÇOS n° 010/2015, instaurado 

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

o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



(MODELO ANEXO 111) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 057/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 010/2015 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - TOMADA DE PREÇOS n° O 10/2015 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. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

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

(MODELO ANEXO IVl 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 057/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PRÇEOS N° 010/2015 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- TOMADA DE PREÇOS n° 010/2015 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. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



,\.~Jl.~( -< v .,, U.-f":\. 
~/~. ·~_, 

'<. L' ". ,, 04.1 ..,., 

~ FL f<i."~QI~--- ~ 

Prefeitura Municipal de Nova C ~t#----o:· 
Rua Bahia n° 85- Centro - Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-00 °v.1 ,.,. ,..,,. S' 

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

(MODELO ANEXO V) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 057/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 010/2015 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- TOMADA DE PREÇOS n° O 10/2015 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 



:-\.,y? ... A. Mu 
0' 1/, 

L.( c;.. 
/.1.j •J 
0::: í-1 u" • ....c.. ):> 
O- ... '"· • .....,::;.--·-r-

Prefeitura Municipal de Nova CantuD-~ - -= -· 
Rua Bahia n° 85- Centro - Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 ' . .. <~-

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

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Declaramos, para fins de prova junto a Órgãos Públicos, que 
a empresa ....................................... , inscrita no CNPJ (MF) sob o n° 
.............. .. ................ .... estabelecida a ................... ....... , Município de 
.................. ........... Paraná, executou serviços de 
............................................ , tendo nos fornecido bens compatíveis, e que 
nas ocasiões de negociação comercial , cumpriu com os preços, com prazos 
de entrega, qualidade de serviços, garantia, facilidade de negociação dos 
prazos de pagamento, com as quantidades previamente estabelecidas, de 
demais aspectos que garantam um bom relacionamento comercial, Nada 
existe e~ssos arquivos nada que desabone a referida empresa. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Cantu, Paraná ...... de .................. de 2015. 

Identificação, Carimbo e Assinatura do Emitente 

(com reconhecimento de firma) 
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ATESTADO DE VISITA 

Ref.: Edital de Tomada de Preços n 010/2015-PMNC 

Declaramos que o Sr. .. ................................ .. .. , da proponente 
........................................................................... 'l. devidamente credenciado, visitou o 
local da execução da obra, objeto da Tomada de Preços em epígrafe. 

Nova Cantu, Paraná ........ de Julho de 2.015 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
Licitado r 

Empresa Proponente 
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22! Regional de Saúde 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU Ariranha do lvai 

ESTADO DO PARANÁ Cruzmaltina 

ORÇAMENTO RESUMO ANO DE2014: 
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS VICINAIS COM EXTENSÃO TOTAL DE 6.856 m. 

LOCAL: REGIÃO PROXIMO AO DISTRITO SANTO REI 21 Regional de Saúde 
ÁREA DE RECUPERAÇÃO: 41.136 W Almirante Tamandaré 

DATA: MAI0/2015 Balsa Nova 
Bocaiúva do Sul 
Campo Largo 

CÓDIGO SINAPE ÍTEM ESPECIFICAÇÃO EXTEI\ Tunas do Paraná 
1 Elevação do leito da estrada 

Elevação do leito da estrada em 0,60 metros de espessura. Com pista de rolamento de 6 3! Regional de Saúde 
1.1 metros de largura. Arapoti 

2 Caixas de contenção de água pluviais Castro 

2.1 
Escavação de caixas de contenção de água nas duas faixas de domíno da estrada 5! Regional de Saúde 
Espaçamento das caixas de aproximadamente 30m Porto Barreiro 

SUB-TOTAL 

TOTAL GERAL COM BOI I 10! Regional de Saúde 
- :».I..!S4!J,l4 

20% DE BOI JÁ INCLUSO 
TOTAL GERAL C/ BOI (R$) 52.845,14 





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANT 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 77.845.39410001-03 
PROCESSO LICITA TÓRIO n° 057/2015 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

DATA: 06 I 07 I 2015 

PARA: 

DIVISÃO DE TESOURARIA - PROGRAMA ÃO FINANCEIRA: 

NAO AUTORIZADO 

DATA: I I 

PARA· . 
ASSESSOR JURÍDICO 

I Inexigível 1 1 Dispensado 1 1 Concorrência 1 1 Tomada I 
de Preço 

I Convite 

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


