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MUNICIPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ No 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, n° 85- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 

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

EXTRATO DE CONTRATO. REF. PROCESSO LICITATORIO n" 060/2015 
EDITAL DE PREGÃO no 011/2015 

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

CONTRATADO: ACESSONET INFORMÁTICA LTDA- ME, 
inscrita no CNPJ 12.837.725/0001-18. 

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES DE SERVIÇOS DE 
INTERNET. 

ASSINATURA: 20 de Setembro de 2.016. 
VIGÊNCIA: 365 (trezentos e sessenta e cinco! dias. 



Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

1° TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA, 
REF. CONTRATO DO PROCESSO LICITA TÓRIO n°060/2015- EDITAL DE TOMADA 

DE PREÇO n° 011/2015-PMNC. 

MUNICIPIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede 
na Rua Bahia, n° 85, inscrito no CNPJ sob o n° 77.845.394/0001-03, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, Sr. AIRTON ANTONIO AGNOLIN, brasileiro, casado, domiciliado nesta 
cidade, portador RG 4.414.003-9 SSP/SC e do CPF n° 676.205.159-68, doravante denominado 
"CONTRATANTE" e de outro lado ACESSONET INFORMATICA LTDA- ME, estabelecida na 
cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, na Rua Engenheiro Mercer, 1559, Estado do 
Paraná, inscrita no CNPJ sob n° CNPJ n° 12.837.725/0001-18, representa neste ato por EDSON 
SZYMONEK, portador da RG n° 8.970.419-7 e do CPF n° 050.301.909-70, daqui a diante 
denominada "CONTRATADA". 

DO OBJETO 

Cláusula 13
• O presente contrato tem por objetivo a contratação de Serviços de Implantação de 

Serviços de Telecomunicação com disponibilização de serviços de Internet. Processo Licitatório 
n° 060/2015 - Edital de Tomada de Preço n. 0 011/2015, que se regerá pelas cláusulas seguintes 
e pelas condições descritas no presente. 

Cláusula 23 • Através do presente as partes resolvem elaborar o Termo Aditivo para Aditar o item 
1 em 25% (Vinte e Cinco Por Cento) conforme previsto no item 13.8 do Edital de Licitação, bem 
como prorrogar o prazo de Execução e Vigência do presente contrato por mais 365 (trezentos e 
sessenta e cinco) dias para os itens 2, 3 e 4 uma vez que serão mantidos os mesmos valores 
mensais, passando o vencimento para o dia 29 de Setembro de 2017. 

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

Testemunhas: 

Nova Cantu/PR, 20 de Setembro de 2016. 

é-~~CPvp/ .. 
EDSON SZYMONEK 

CONTRATADA 

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

E-mail: pmncantu@iq.com.br 

1 
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MUNICÍPIO DE NOVA CA 
Estado do Paraná 

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

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

EXTRATO DE CONTRATO. REF. PROCESSO LICITATORIO n° 060/2015 
EDITAL DE PREGÃO n° 011/2015 

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

CONTRATADO: ACESSONET INFORMÁTICA LTDA - ME, 
inscrita no CNPJ 12.837.725/0001-18, 

OBJETO: SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 
TELECOMUNICAÇÕES, COM 
DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INTERNET. 

VALOR: R$-83. 760,00 (Oitenta e Três Mil Setecentos 
Sessenta Reais). 

ASSINATURA: 29 de Setembro de 2.015. 
VIGÊNCIA: 01 (um) ANO. 



MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, n° 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1096 (44} 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

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

CONTRATO ADMINISTRATIVO 

REF. PROCESSO LICITATÓRIO no 060/2015 
EDTIAL DE TOMADA DE PREÇO no 011/ 2015 

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, Est ado do Paraná, com sede 
administrativa na Rua Professor João Farias da Costa, n° 85, bairro Centro, CEP 87.330-000, 
neste ato representado por AIRTON ANTONIO AGNOLIN, Prefeito Municipal/ brasileiro, 
desquitado, Carteira de Identidade n° 4.414.003-9 SSP-PR e inscrita no CPF sob o no 
676.205.159-68. 

CONTRATADA: ACESSONET INFORMÁTICA LTDA -ME, com sede em Campo Mourão/ 
Estado do Paraná, na Rua Engenheiro Mercer, n° 1559, Centro, CEP 87.302-070, inscrita no 
C.N.P.J. sob o n° 12.837.725/0001-18, neste ato representada pelo seu representante legal Sr. 
EDSON SZYMONEK, Carteira de Identidade RG no 8.970.419-7, C.P.F. no 050.301.909-70, 
residente e domiciliado no Município de Campo Mourão. 

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato, 
considerando os expedientes constantes do Processo Licitatório no 060/2015- Edital 
de Tomada de Preço n° 011/2015, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas 
condições descritas no presente. 

DO OBJETO 

Cláusula 1a. O presente contrato tem por objeto a "Serviços de Implantação de Scn i ço~ de 
Telecomunicações, com disponibilização de serv iços de Internet". 

Implantação de Intranet por ERBs, e interligação dos pontos Distritos com a Prefeitura Mun ic ipal 
e mais 20 pontos com 40 IPS válidos, na frequência de 5. 8GHz entre os pontos. 
Manutenção Mensal: Para casos de urgência um representante. loca l na cidade ! ova Cantu ; 
Supotte Técnico telefônico 24 horas (todos os dias); 2 (duas) horas lite is ( a part ir da abertura do 
chamado) para verificação de prob lemas apresentados; 2 (duas) horas (a part ir da abenura do 
chamado) para resposta e possíveis soluções dos problemas: I O (dez) horas Li te is a pan ir da 
resposta e possíveis soluções do prob lema; 

Link de 15 M bps full com SLA de 90 %. 
Transpotte de dados e intranet capacidade mínima de 50mbps. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRA TANTE 

Cláusula 2a. A CONTRATANTE deverá : 

a) Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA referente a aquisição; 

b) Proporcionar condições para a boa execução dos serviços; 

/ 
~- §/Jmo~F~ 



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

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

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

c) Indicar servidor da CONTRATANTE responsavel pela fiscalização dos serviços prestados 
pela CONTRATADA. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

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

Cláusula 4a, A CONTRATADA deverá reparar, corng1r, às suas expensas, os materiais 
entregues em que verifique vícios, defeitos ou incorreções. 

DO VALOR 

Cláusula sa. O valor a ser pago pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA pelo 
total dos itens, constante deste contrato é de R$-83. 760,00 (Oitenta e Três Mil, Setecentos e 
Sessenta Reais) . 

DO PAGAMENTO 

Cláusula 6a. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal, referente ao material 
especificado, objeto deste contrato, e, o pagamento será executado mediante entrega, emissão 
de nota fiscal. 

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

DA EXECUÇÃO, ALTERAÇÃO, INEXECUÇÃO OU RESCISÃO 

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

DO PRAZO 

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

DAS CONDIÇÕES GERAIS 

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

Cláusula lta. A CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber os materi ais em 
desacordo com o previsto neste contrato, podendo resci ndi-los, nos termos do art.78, da Lei 

Federal no 8.666/93. 



MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, n° 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527- 1363 

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

DAS PENALIDADES 

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

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

DAS COMUNICAÇÕES 

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

DO FORO 

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

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

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

~s;;;i,o-Ú 
EDSON SZ~~-~~-EK 

Contratado 

TESTEMUNHAS: 



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

E-mail: pmncantu@ig.com.br 

TERMO DE HOMOLOGACA-0 

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 no 060/2015 - Edital 
de Tomada de Preços n° 01112015, que tem como objeto Implantação de Serviços de 
Telecomunicações de Serviços de Internet. 

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

- No valor Total/Global de R$-83.760,00 (Oitenta e Três Mil, Setecentos e Sessenta 
Reais): ACESSONET INFORMÁTICA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o no 
09.230.568/0001-73; 

Nova Cantu, Paraná, 18 de Setembro de 2.0 15. 

Republicado por incorreção. 

PUBLICADO r-M....aa..-' 09 Q,o 
1~ 

JORNA '-~~v..o.-- ..\~ 
I . 9- - ·· -~~· A -a~ o '? ED\ÇÃO ~ _!! Zo'"'~ ..,.~ 

RESPONSÁVf:.L~---==-
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CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85 -Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 

Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-
1363 

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

PARECER JURÍDICO 

·~ . :· 
Cortsider~do que foram preenchidas as disposições legais da Lei n° 8.666/93 e 

a1teràções 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° 060/201 5, Edital de Tomada de Preços n° 011/2015, em 

conformidade cot:n a Ata da reunião da Comissão Municipal de Licitação de 08 

Setembr~ de 2.015: . 

Éo parecer. 

< · S.M .. J. 
. . . . ~. \ . . . . ~ . . . . .. . 

,·. 

Nova Cantu, Paraná, 18 de Setembro de 2.015. 
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.MUNICÍPIO DE NOVA CAN· 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

SCI - Sistema de Controle Interno 

.. . , 

Relatório Administrativo n°. 060/2015. 
Processo Licitatório n°. 011 /2015. 
Modalidade Edital de Edital de Tomada de Preço n°. 011/2015 . 

. . · 
. 

O presente· relatório trata do processo licitatório n°. 011 /2014 Implantação de Serviços 
de J'elecomunicações de Serviços de Internet. 

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

Assim s~ndo, diante da legalidade verificada, é que se manifesta pela homologação da 
licitação ~· : ·· 

Nova Cantu, 18 de Setembro de 2015. 

É o parec.er, s.m.j . .. . 

. ·. :~ ·: : .... 

. ·. 

' . , . 

· . . Controladora Geral 

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

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

. · .. 
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Prefeitura Municipal de Nova Cant~iL __ . __ _ 
Rua BAHIA, n° 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 -'ttov .«~ 

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

TERMO DE ADJUDICACÃO 

REF: PROCESSO LICITA TÓRIO N° 060/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n° 011/2015. 

A Comissão Municipal de Licitações, após análise e verificação da documentação e proposta . 
apresentada, torna pública a Adjudicação, do processo licitatório em epígrafe à Empresa ACESSONET 
INFORMÁRICA LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob o n° 09.230.568/0001 -73, no Valor Total de R$-
19.686,00 (Dezenove Mil, Seiscentos e Oitenta e Seis Reais). 

Nova Cantu, Paraná, 16 de Setembro de 2.0 15 . 

. · ... Cómissãb de. Licitações: 

. - . ~ ' ' .. '.· 

' · 



ATA DE ABERTURA DE LICITAÇAO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 060/2015 

TOMADA DE PREÇOS no 01112015 
Às 90:00 hs (nove horas) do dia 08 de Setembro 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 Implantação de Serviços de Telecomunicações de 
Serviços de Internet , 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 CNP J 
ACESSONEt INFORMA TICA LTDA -ME 
CNPJ- 12.837.725/0001-18 

Aberta a · sessão pelo presidente, constatou-se que a empresa compareceram para 
·participar do certame, e, apresentaram os envelopes de no 01 e 02. Iniciou-se então a abertura do 
envelope contendo a documentação de qualificação das participantes, e, contatou-se que a Empresa 
apresentou a documentação exigida em Edital, conferidas pelos participantes e não havendo 
questionamentos dos mesmos, foi habilitada. Iniciou-se então a abertura do envelope contendo a 

· proposta de preços, sendo da seguinte forma: 
LOTE 01- ÚNICO. 

ITEM EMPRESA Valor Total 
01 ACESSONET INFORMATICA L TOA -ME R$-83.760,00 

CNPJ- 12.837.725/0001-18 

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

LOTE ÚNICO, ITEM ÚNICO no Valor de R$-83.760,00 (Oitenta e Três Mil Setecentos e 
Sessenta . Reais) Mensais: - ACESSONET INFORMÁTICA L TDA '-ME CNPJ -
12.837.725/0001-18 

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

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e lavrou-se a presente ata que após lida e 
· apro~ada vai assinada _pelos presentes. 

Nova Cantu, Paraná, 08 de Setembro de 2.01 5. 
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E-mail: contato@acessonet. net. br 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 060/2015 / 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 011/2015 

PROPOSTA COMERCIAL 

REFERENTE: SEVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES 

Prezado (a) Senhor (a), 

Conforme solicitado, apresentamos proposta comercial de Serviços de Implantação 

de Serviços de Telecomunicações nos Distritos Santo Rei e Geremias Lunardeli. 

A proposta apresenta-se de forma detalhada nos seguintes tópicos: 

1. Apresentação; 

2. Objeto da Proposta, 

3. Serviços; 

4. Suporte técnico; 

5. Garantia e Prazo de Execução; 

6. Investimento; 

7. Implantação; e 

8. Considerações Finais. 

Temos a certeza de oferecer produtos e serv1ços de qualidade, bem como 

capacidade no atendimento ás necessidades dos moradores, Escolas, Creches e 

Posto de Saúde dos Distritos de Santo Rei e Geremias Lunardeli , do Município de 

Nova Cantu; Nossa equipe é qualificada de profissionais, que garantirá o bom 

funcionamento desde a implantação até a execução dos serviços prestados. 

I 
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ACESSONET INFORMÁTICA L TOA-ME I CNPJ: 12.837.725/ 00 8 ~ 
J 

RUA ENGENHEIRO MERCER, 1559 CENTRO CAMPO MOU ~61t f'"R·j_<Ó_ ____ .?.. 

telecom FONE: (44) 3016-3052/ (44) 9894-1010 (44) 9135-098 

E-mail: contato@acessonet. net.br 

1. APRESENTAÇÃO 

A ACNET TELECOM é uma empresa fundada em 20 10, com atuação em 

informática, tecnologia e provedor de telecomunicações. 

Todos os projetos feitos pela ACNET Telecom são tratados com todo o empenho, 

respeito e importância que merecem. E isso faz com que nosso atendimento seja 

sempre com a melhor qualidade. 

2. OBJETIVO DA PROPOSTA 

Temos como objetivo desta proposta, a implantação de serviços de 

telecomunicações, com disponibilização de serviços de Internet, com 40 IPS válidos 

e configuração de rede virtual privada para atender 20 pontos de internet, intranet, 

monitoramento por câmeras de seguranças e ramal via IP, atendendo as 

necessidades da Administração Pública Municipal (poder executivo) e dos Distritos 

Santo Rei e Gerem ias Lunardel i que beneficiará 1 00 residências com internet 

gratuita de 512kbps. 

3. SERVIÇOS 

Link dedicado de acesso à internet via rádio de 15 Mbps full; (download e upload) 

dedicado, com SLA de 90% (valor de referência podendo alterar para mais ou para 

menos de acordo com a necessidade do município). 

• Disponibil izamos um Sistema web Gerenciador de conexões, com painel de 

visualização de usuários, controle de logins, cadastro de usuários, verificação 

/ 
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telecom FONE: (44) 3016-3052/ (44) 9894-1010 (44) 9135-098 

E -mail: contato@acessonet. net. br 

de usuários conectados, consumo de banda, verificação de velocidade e 

qualidade da banda. 

• A ACNET Telecom conta com uma redundância em seu link em formato de 

anel, até a cidade de Nova Cantu, com duas operadores de link diferentes. 

• Temos torres instaladas para transmissão de sinal para interligar os pontos 

internos do município, incluindo os distritos de Santo Rei e Geremias 

Lunardeli. 

• A estrutura está totalmente preparada para transporte de Internet, Intranet, 

linhas de ramais IP e também sistema de monitoramento e segurança. 

• Todas nossas torres são metálicas com 30 metros; munidas de aterramento, 

energia elétrica estabilizada com caixa nobreak e para-raios; antenas e 

transmissores de rádio frequência em 2.4 GHz e 5.8 GHz Com capacidade de 

conectar todos os usuários dentro do perímetro urbano dos distritos de Santo 

rei e Geremias Lunerdeli , em um raio de no mínimo de 50 metros de distância 

da base. Este conjunto (torre, antenas, e equipamentos serão denominados 

ERBs - Estação de Rádio Base- já existente); 

• O Sinal será disponibilizado de forma que qualquer usuário em um rádio de 

no máximo 2 km posso se conectar a torre de transmissão de sinal (Com 

antena e rádio frequência 2.4 GHz instalada no telhado). 

• Cada Usuário deverá adquirir com recursos próprios um Kit para instalação, 

sendo ele (Antena, rádio, suporte de fixação e cabos) , sendo compatíveis 

com as normas de regulamentação, a serem adquiridas e instalados 

diretamente com a ACNET Telecom. 

• A ACNET Telecom será responsável por problemas ocasionados nos 

equipamentos em base de transmissão. 

• As ERBs se comunicam entre si em rádio frequência 5.8GHz com capacidade 

de até 50mbps. 

/ 
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4. SUPORTE TÉCNICO 

FONE: (44) 3016-3052 I (44) 9894-1010 (44) 9135-098 

E-mail: contato@acessonet. net. br 

A qualidade e conhecimento dos serviços prestados, fazem com que o suporte 

técnico seja elemento fundamental para o sucesso na utilização de serviços. Com 

esse propósito, nosso suporte técnico pode ser prestado de formas distintas, tais 

como: 

• Suporte remoto, 

• Canal de atendimento ativo em horário comercial. 

• Programa de mensagem instantânea ( Skype, whatsapp); 

• Sempre que necessário para casos de urgências, terá um representante local 

credenciado pela ACNET Telecom na Cidade de Nova Cantu . 

• Suporte técnico telefônico 24 horas (Todos dias úteis); 

• 2 (duas) horas úteis (a partir da abertura do chamado) para verificação de 

problemas apresentados. 

• 2 (duas) horas úteis (a partir da abertura do chamado) para resposta e 

possíveis soluções dos problemas; 

• 1 O (Dez) horas úteis (a partir da resposta e possíveis soluções do problema. 

• Nossa equipe técnica sempre se apresentará devidamente identificada por 

crachá, portando todos os EPis de segurança, inclusive a NR para trabalho 

em altura e próximo de redes de alta tensão. Mantendo sempre 

comportamento adequado à boa ordem e as normas disciplinares e de 

segurança. 

5. GARANTIA E PRAZO DE EXECUÇÃO 

• A garantia se dará pelo período total da vigência do contrato. 

• Os bens (como equipamentos e torres instaladas) a serem utilizados para 

o atendimento dos serviços é feito no Regime de Comodato sendo a 

ACNET Telecom possuidora dos mesmos. 

/ 
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• O projeto e serviços será executado e entregue no prazo de até 1 O dias, 

contar a partir da licitação aprovada e a assinatura do contrato. 

6. INVESTIMENTO 

Implantação + Manutenção + Link + Transporte 

Descrição Quantidade Valor Unitário Total 

Implantação de ERBs, e interligação dos 

pontos Distritos com a Prefeitura Municipal. 01 parcela R$ 24.000,00 R$ 24.000,00 

Manutenção Mensal 12 Meses R$ 780,00 R$ 9.360,00 

Link 12 Meses R$ 3.000,00 R$ 36.000,00 

Transporte de dados e intranet. 12 Meses R$ 1.200,00 14.400,00 

TOTAL R$ 83.760,00 

7. IMPLANTAÇÃO 

Este valor contempla todos os custos de implantação; instalação, treinamento, 

acompanhamentos de todos os usuários envolvidos, hospedagem, alimentação e 

deslocamento da equipe técnica e de instaladores. A implantação compreende as 

seguintes etapas; 

• Elaboração do planejamento e cronograma de implantação; 

• Implantação, instalação e habilitação dos pontos de interligação de 

rede; 

• Liberação para usuário final. 

I 
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7.1 ATUALIZAÇÃO MENSAL 

É o valor mensal para os primeiros 12 (doze) meses de contrato, com reajuste anual 

pelo indexador que será estabelecido em comum acordo entre as partes. A 

manutenção será paga mensalmente em dia estabelecido em contrato. 

O valor de atualização mensal refere-se ao valor de implantação, manutenção e 

entrega de link dedicado. 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para o perfeito funcionamento do programa de inclusão digital, sugerimos que os 

moradores e usuários que serão beneficiados pelo projeto, procurem capacitação e 

treinamentos, cursos e outros programas de inclusão que são oferecidos pelo 

Município de Nova Cantu 

Esta proposta é válida por 30 dias a contar da data deste documento. 

~~SL7#v{ 
I' 

Edson Szymonek 

Diretor Comercial 

(44) 3016-3052 

Campo Mourão, 03 de Setembro de 2015. 

rl283 7725/0001-181 

Acessonet Informática Ltda.- ME 

RUA ENGENHEIRO MERCER, 1559 
JARDIM CIDADE ALTA- CEP 87307-890 

L CAMPO MOURÃO - PR .J 
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Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 013508646-45 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 12 . 837.725/0~1 -18 

Nome: ACESSONET INFORMATICA L TOA · 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
reg istrados ou que venham a ser apurados , certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda , constatamos não exist1r 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 obngações tributánas acessónas 

PRg•118 1 rlé> 'I 

Válida até 02/12/201 5- Fornecimento Gratuito 

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

l;m•t•r1'1 vlil lfllP'n~, Publica (04108/2015 JO 36 tSJ 
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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: ACESSONET IN FORMATICA LTDA - ME 
CNPJ: 12.837.725/0001-18 ./ 

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, vál ida para o estabelecimento matriz e suas filiais , refere-se à situação do sujeito 
passivo no ãmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições soc iais -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>. 

Certtdào emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta R FB/PGFN n2 1.751 , de 02/10/2014. 

Emitida às 10:26:39 do dia 04/08/2015 <hora e data de Brasília>. 

Válida até 31/01/2016. 
Código de controle da certidão: ABCE.6BDO.B542.CFC9 / 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http //www receita fazenda.gov.br/Aplicacoes/A TSPO/Certidao/CndCOnJuntalnter/EmlteCerlldaolnternet.asp?ni= 12837725000118&passagens= 3&ti po= 1 1/1 



Estado do Paraná 
Prefeitura Municipal de Campo Mourão 
Secretaria da Fazenda e Administração 

Certidão Negativa de Débito 

Dados do Contribuinte: 
C.N.P.J.: 12.837.725/0001-18 
Código: 6058426 
Contribuinte: ACESSONET INFORMA TICA L TOA- ME 
Endereço: RUA HARRISON JOSE BORGES, 1154 - 12 ANDAR -SALA 1203 
Bairro: CENTRO 
Cidade: CAMPO MOURAO 
Estado: 
CEP: 

PR 
87303130 

Finalidade da Certidão: PARA FINS DIVERSOS 

N° 13970/2015 

Certifico, para os devidos fins, que INEXISTEM DÉBtTOS referentes a Tnbutos Municipais, 
inscritos ou não em Dívida Ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data. 

ReseiVa-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente apuradas mesmo as 
referentes a periodos compreendidos nesta CER11DÃO. 

A aceitação da presente certidão está corn:ficionada a verificação de sua validade na internet no 
endereço: www.campomourao.pr.gov.br (SeiVÍços-Onlíne). 

Observação: Esta certidão é valida somente para o contribuinte acima 

Validade: 30 dias a partir da data de emissão. Emitido em: 04/09/2015 às 14:06:54 



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 1283772510001-18 

Razão Social: ACESSONET INFORMATICA LTDA ME 

Nome Fantasia:ACNET 
Endereço: R ENGENHEIRO MERCER 1559 I JARDIM CIDADE ALTA I 

CAMPO MOURAO I PR I 87307-890 

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 contribu ições e/ ou encargos 
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 01/09/2015 a 30/ 09/2015 / 

Certificação Número: 2015090105455910908569 

Informação obtida em 04/09/2015, às 14:05 :21. 

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/FgeCFSimprimirPapel.asp?V ARPes... 04/09/2015 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHI STAS 

Nome: ACESSONET INFORMATICA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ : 12.83 7.725/0001-18 
Certidão no: 114804152/2015 
Expedição : 04/08/2015, às 10 :28: 58 
Validade : 30/01/2016 - 180 (cento e oitenta} dias, contados da data 
de s ua expedição. 

Cert ifica-se que ACESSONET INFORMATICA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) , 

inscrito(a} no CNPJ sob o no 12.837 .7 25/0001-18 , NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Cert idão emitida com base no art . 642-A da Consolidação das Leis do 
Traba lho, acrescentado pela Lei n o 12 . 440, de 7 de julho de 2011, e 
r.a Reso lução Administrativa no 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trab a lho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tr ibunais do Traba l ho e estão atual izados até 2 (dois) à i as 
anteriores à data da sua expedição. 
~o caso de pessoa jurídica, a Certidão atesca a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autentic idade no portal do Tribunal Superior do Traba l ho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emit ida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identif icação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
e s tabelecidas em sentença condenatória t ransitada em jul gado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previd e nci ár i os, a hono rários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrer.ce o' 
de execução de acordos fir mados peran te o Ministér io Públi co do 
Traba l ho ou Comiss ão de Conci l iação Prév ia . 
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Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 060/2015 
REF.: Edital de TOMADA DE PREÇOS n° 011/2015- PMNC. 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) Edson Szymonek , identidade sob n°. 

8970419-7 e CPF/ MF n° 050.301.909-70, a participar do procedimento licitatório sob 

o modalidade TOMADA DE PREÇOS, instaurado por este Departamento de 

Compras. 

Na qualidade de representante legal da empresa ACESSONET INFORMÁTICA 

LTDA - ME. outorga-se ao acima credenciado (a), dentre outros poderes, o de 

renunciar ao direito de interposição de recurso. 

~~~0'>('). 
rl2837725/0001-181 

Acessonet Informática Ltda. - ME 

RUA ENGENHEIRO MERCER, 1559 
JARDIM CIDADE ALTA- CEP 87307-890 

L CAMPO MOURÃO - PR .J 

Nova Cantu, 03 de Setembro de 2015. 
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PARA: 

E-mail: contato@acessonet.ne~ _br 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 060/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 011/2015 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - TOMADA DE PREÇOS n° 011/2015, 

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. 

Campo Mourão, 03 de Setembro de 2015. 

/""? 
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ACESSONET INFORMA TICA L TOA -ME 

r12837725/0001-181 

Acessonet Informática Ltda. - ME 

RUA ENGENHEIRO MERCER. 1559 
JARDIM CIDADE ALTA- CEP 87307-890 

L CAMPO MOURÃO- PR .J 
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PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 060/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 011/2015 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - TOMADA DE PREÇOS n° 011/2015 

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. 

Campo Mourão, 03 de Setembro de 2015. 

_, 
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ACESSONET INFOR ATICA L TOA -ME 
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Acessonet Informática Ltda. - ME 

RUA ENGENHEIRO MERCER. 1559 
JARDIM CIDADE ALTA- CEP 87307-890 

L CAMPO MOURÃO- PR .J 
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PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 060/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PRÇEOS No 011/2015 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- TOMADA DE PREÇOS n° 011/2015 

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. 

rl283 7725/0001-~ 
Acessonet Informática Ltda. - ME 

RUA ENGENHEIRO MERCER. 1559 
JARDIM CIDADE ALTA- CEP 87307-890 

L CAMPO MOURÃO - PR ...1 

Campo Mourão, 03 de Setembro de 2015. 
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PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 060/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 011/2015 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade -TOMADA DE PREÇOS n° 011/2015 

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. 

Campo Mourão, 03 de Setembro de 2015. 

ACESSONET INFORMÁTICA L TOA -ME 

rl2837725/0001-18
1 

Acessonet Informática Ltda. - ME 

RUA ENGENHEIRO MERCER, 1559 
JARDIM CIDADE ALTA· CEP 87307·890 

L CAMPO MOURÃO - PR _.J 
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JURACI ALVES CALEFE SZYMONEK, brasileira, natural de Campina da 
Lagoa - PR, casada sob o regime de comunhão universal de bens, maior, nascida 
em 04/11 /1 963, empresária. CPF n° 031.351.269-86, Cédula de Identidade Civil 
R.G. n°. 4.629.525-0 SESP/PR, residente e domiciliada à Av. Goioerê, n° 40, Casa 
04, Centro, na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, CEP-87302-070, titular 
da empresa J. A. C. SZYMONEK - SERVIÇOS E INFORMÁTICA-ME., com sede na 
cidade de Campo Mourão, Paraná, na Av. Goioerê, n° 40, Casa 04, Frente, Centro, 
CEP. 87302-070, inscrita na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o n° 
41106921774 em 08/11/2010 e CNPJ n° 12.837.725/0001-18, fazendo uso do que 
permite o § 3° do artigo 986, da Lei n° 10.406/2002, com a redação alterada pelo 
artigo 1 O da Lei Complementar n° 128, de 19.12.2008, ora transforma seu registro de 
EMPRESÁRIO em SOCIEDADE EMPRESÁRIA, uma vez que admitiu os sócios 
EDSON SZYMONEK, brasileiro, natural de Nova Cantu - Pr, casado sob o regime de 
comunhão parcial de bens, maior, nascido em 18/02/1985, empresário, CPF n° 
050.301.909-70, Cédula de Identidade Civil R.G. n°. 8.970.419-7-SESP/PR, 
residente e domiciliado à Rua Engenheiro Mercer, n° 1559, Jardim Cidade Alta , na 
cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, CEP-87308-000 e RENATA 
MA THIAS GOMES SZYMONEK, brasileira, natural de Campo Mourão - Pr, casada 
sob o regime de comunhão parcial de bens, maior, nascida em 22/09/1983, 
empresária, CPF n° 041 .098.439-60, Cédula de Identidade Civil R.G. n°. 8.311.146-
1-SESP/PR, residente e domiciliada à Rua Engenheiro Mercer, n° 1559, Jardim 
Cidade Alta, na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, CEP-87308-000, 
passando a constituir o tipo jurídico SOCIEDADE LIMITADA, a qual se regerá, 
doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL, ao qual se obrigam mutuamente 
todos os sócios: 
CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial de 
ACESSONET INFORMA TICA L TOA-ME, situada na cidade de Campo Mourão, 
Estado do Paraná, com sede à Av. Goioerê, n° 40, Casa 04, Frente, Centro, CEP. 
87302-070. 
CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social é de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil rea1s), 
dividido em 25.000 (vinte e cinco mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada urna, em 
moeda corrente do País, subscrito e integralizado da seguinte forma: 

a) R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo sócio EDSON SZYMON=K, em moeda 
corrente do pais, neste ato. 

b) R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela sócia RENATA MATHIAS GOMES 
SZYMONEK, em moeda corrente do pais, neste ato. 

c) R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pela sócia JURACI ALVES CALEFE 
SZYMONEK, através do acervo da empresa supracitada, em moeda corren~J 
do pais neste ato, ficado assim distribuídos entre os sócios: 

SOCIOS QUOTAS CAPITAL EM R$ % 
- JURACI ALVES CALEFE SZYMONEK 15 000 15.000,00 60.00 
- EDSON SZYMONEK 5.000 5 000,00 20 ,00 

-RENATA MATHIAS GOMES SZYMONEK 5.000 5.000,00 20,00 

TOTAL 25.000 25.000,00 100,00 

CLÁUSULA TERCEIRA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor ~ ·. 
suas quotas, ')'as todos respondem solidariamente pela integrÃ)ção do c.,p.l31 

social. ) " ~ 
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CLÁUSULA QUARTA: A sociedade terá como objetivo social o ramo de 
"REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS 
PERIFÉRICOS, CNAE: 95.11 -8/00, COMÉRCIO VAREJ ISTA ESPECIALIZADO DE 
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CNAE: 47.51 -2/01, 
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO, CNAE: 62.09-1/00", podendo no interesse dos sócios, a 
qualquer tempo abrir ou fechar filial, desde que para isso se enquadre dentro das 
exigências legais em vigor. 
CLÁUSULA QUINTA: A duração da sociedade é por prazo indeterminado, tendo 
iniciado suas atividades em data de 25 de outubro de 2010. 
CLÁUSULA SEXTA: A administração da sociedade caberá aos sócios JURACI 
ALVES CALEFE SZYMONEK, EDSON SZYMONEK e RENATA MATHIAS 
GOMES SZVMONEK, com os poderes e atribuições amplos e ilimitados, autorizado 
o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades 
estranhas ao interesse socia l ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos 
quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens móveis da sociedade, 
sem autorização do outro sócio. 
CLAÚSULA SÉTIMA: nos quatro meses seguintes ao término do exercício social. 
Os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o 
caso, os sócios comprometem-se a declarar por escrito, ciência do local, data, hora 
e a ordem do dia para todas as convocações de reuniões, dispensando assim as 
formalidades do § 3° do art. 1152 do Novo Código Civil, ficará dispensável qualquer 
reunião, se todos os sócios decidirem por escrito sobre a matéria objeto dela. 
CLÁUSULA OITAVA: O sócio que desejar transferir suas quotas de capital deverá 
notificar por escrito á sociedade discriminando-lhe o preço, forma e prazo de 
pagamento, para esta através dos demais sócios, exerça ou renuncie ao direito de 
preferência, o que deverá fazer dentro de 60 (sessenta) dias, contados da data do 
recebimento da notificação, ou em maior prazo a critério do sócio alienante. 
Decorrido esse prazo sem que seja exercido ·o dire'~o ::!e preferência, as quotas . 
poderão ser livremente transferidas. 
CLÁUSULA NONA: A sociedade será administrada por seus soc1os 
administradores, a quem compete privativa e individualmente o uso da firma e a 
representação ativa a passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, sendo-lhe, 
entretanto vedado o seu objeto social, especialmente a prestação de avais, 
endossos, fianças ou caução de favor. 
CLÁUSULA DÉCIMA: O ano social coincidirá com o ano civil, devendo a 31 de 
dezembro de cada ano, ser procedido o balanço geral da sociedade, obedecidas as 
prescrições legais e técnicas pertinentes à matéria. Os resultados serão atribuídos 
aos sócios proporcionalmente às quotas de capit!:ll, podendo os Lucros a critério dos 
sócios ser distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O falecimento de um dos sócios não dissolve 
necessariamente à necessidade. Se ocorrer o evento poderá os herdeiros ou 
sucessores fazer parte da sociedade, caso não haja interesse destes, poderá a parte 
que toucar-lhes ser transferida para tercei ros. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Se caso houver interesse dos herdeiros ou 
sucessores, far-se-á um Balanço Geral da sociedade para fins de apuração dos 
haveres do sócio falecido, que serão pagos em seis prestações iguais, vencendo-s.:: 
a primeira sessenta dias após apresentada à socie~açilOJdicie: que 
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permitirá formalizar-se a operação; ficando, entretanto facultado outras condições de 
pagamento desde que não afetem a situação econõmica financeira da sociedade. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os administradores declaram, sob as penas da 
lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei 
especial , ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos 
dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou 
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou 
contra a economia popular, contra o sistema f inanceiro nacional, contra normas de 
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a 
propriedade. 

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

Campo Mourão - PR, 02 de abril de 2013. 
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AL TERAÇÃO CONTRATUAL N° 001 DA -ôOC: IECADE:: - · ~ ~~- N.o.3..L •••• "f:_ 
ACESSONET INFORMÁTICA L TliA:-tv:~ _ ~- : -- ri) 

CNPJ/MF 12.837.725/0001 :-rs -- ~:~;~-----~<?--· 
. ~~~ -

Pelo presente Instrumento part1cu lar . EDSON SZYMONEK, brasileiro natural de a 
Cantu - Pr, casado sob o regime de comunhão parcial de bens . maior. nascido em 18/02/1985 
empresário, CPF n° 050 301 .909-70 , Cédula de Identidade C iv il R.G. n° 8.970.419-7-
SESP/PR, residente e domiciliado à Rua Engenheiro Mercer, n° 1559, Jardim Cidade Alta , na 
cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná , CEP-87308-000, RENATA MA THIAS GOMES 
SZYMONEK, brasileira , natural de Campo Mourão - Pr. casada sob o reg ime de comunhão 
parc1al de bens. ma ior. nascida em 22/09/1983 , empresàna CPF n° 041.098.439-60. Cédula de 
ldent1dade C1v11 R.G n° 8 .3 11 .1 46-1 -SESP/PR . resid ente e domicil iada à Rua Engenhe1ro 
Mercer. n° 1559, Jard im Cidade Alta na c1dade de Campo Mourão. Estado do Parana . CEP-
87308-000 e JURACI ALVES CALEFE SZYMONEK, brasile1ra. natura l de Campina da Lagoa -
PR , casada sob o regime de com unhão universal de bens maior. nascida em 04/11/1963 
empresária CPF no 031.351 269-86. Cédula de Identidade Civi l R G n° 4 629 525-0 
SESP/PR res iden te e domiciliada á Av Goioerê , n° 40. Casa 04 . Centro , na c1dade de Campo 
Mourão , Estado do Paraná . CEP-87302-070 (micos sócios da ACESSONET INFORMÁTICA 
L TOA-ME . com sede e foro na Av Go:oerê . n° 40 Casa 04. Frente Centro . Campo Mourão. 
Estado do Paraná. CEP-87302-070. reg1strada na Junta Comerc1al do Estado do Parana , sob o 

'--- NIRE 41207607846 em 13/05/2013 . inscrita no CNPJ sob o n° 12.837.725/0001-18, resolvem 
assim , alterar o contrato social mediante as seguintes clausulas : 

Cláusula 1a- A sócia JURACI ALVES CALEFE SZYMONEK, que possue na sociedade R$ 
15 000.00 (quinze mi l reais). d1v1didos em 15 000 (quinze mil) quotas de RS 1,00 (hum real ) 
cada uma. retira-se da sociedade neste a to cedendo e transfenndo todas as suas quotas para. 

a) EDSON SZYMONEK, Já ac ima descrito . R$ 7 500 .00 (sete mil e quin.hentos reais) 
divididos em 7.500 (sete m1l e quinhentas) quotas de R$ 1,00 (hum real) cada uma. 

b) RENATA MATHIAS GOMES SZYMONEK, ja ac1ma descrita . R$ 7.500,00 (sete mil e 
qu inhentos reais ) divididos em 7 500 (sete mil e quinhentas) quotas de R$ 1.00 (hum 
rea l) cada uma 

Cláusula 2a - Os sóc1os ingressantes declaram que conhecem a situação econômica e 
finance1 ra da empresa 
Cláusula 3a - Em decorrên cia da presente alteração. o capital social no valor de R$ 25 .000,00 
(vinte e cinco mi l reais) . divid idos em 25 .000 (vinte e cinco rn il) quotas de R$ 1,00 (um real) 
cada uma fica assim distnbuído entre os sócios· 

Nome do Sócio N° de quotas Valor R$ % 
'-· - - - -· . 

: EDSON SZYMONEK-.-.-:~~ .. ~ .... . -:-:-.. ........... ..... .. ~ .. .. ~ .. -:-. ~ . ·-~- 12 :C(iO 12 500 QO 50 00 
f - - ----·-·-- ------- - -------- -·-- -- -·-- -- ·---------- --
RENATA MAHf.IAS GOMES SZYMONEK................................ i 12 ~9_0_1 ~ 2 500 .00 f 50.00 

...__, T o T A L ...................................................................... ..... .. ~ __ :5.000 I 25.000,00 I 100,00 

Parágrafo único: As quotas subscritas integralizadas, em moeda corrente deste país. 
Cláusula 4a - A sócia JURACI ALVES CALEFE SZYMONEK da aos sócios EDSON 
SZYMONEK e RENATA MATHIAS GOMES SZYMONEK, plena geral e rasa quitação da 
cessão das quotas ora efetuada 
Cláusula sa - A sOCiedade com sed8 e foro a Av . Go1oeré 1~ 0 40, Casa 04, Frente , Centro. 
Campo Mourão. Estado do Parana. CEP-87302-070. tem seu endereço alterado para Rua 
Harrison José Borges, n° 1154 , Sala 1203. Centro. Campo Mourão, Estado do Parana. CEP-
87303-180. 
Cláusula 6a - A sociedade que tmha por ramo de REPARAÇÃO E MANUTENÇ~O DE 
COMPUTADOR ES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, CNAE: 95.11 -8/00, COMERCIO 
VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, 
CNAE: 47.51 -2!01, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CNAE: 62.09-1/00, passa ter como atividade o ramo de . 
REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS 
PERIFÉRICOS, C NAE: 9 5.11-8/00, COMER C lfn\ AR EJIS TA ESPECIALIZADO DE 

c:;;, - ~~ ~~ 1!- r), I&! 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 001 DA SQC~E.':J_"\[Jê: : · 
ACESSONET INFORMÁTICA L TD:\-NI::: : ;.~. : · 

CNPJ/MF 12.837.725/0001-1~f . ·· . -- ~·~;~1 ... ·. 
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CNAE: 47.51-2/01, SUPORTE 
TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TEC NOLOGIA DA INFORMAÇÃO, 
CNAE: 62.09-1/00, COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, CNAE: 
47.59-8/99, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO, 
CERCA ELÉTRICA, ALARME, CNAE: 43.21-5/00, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL 
ELÉTRICO, CNAE : 47.42-3/00 E SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONIA, CNAE: 95.12-6/00. 
Cláusula 7a - A administração da sociedade caberá, EDSON SZYMONEK e RENATA 
MATHIAS GOMES SZYMONEK, com os poderes amplos e ilimitados. autorizado o uso do 
nome empresanal rndivrdualmente vedado no entanto ern al rvrdades estranhas ao interesse 
socral ou assumrr obrrgações seJa em favor de qualque1 dos quotrstas ou de tercer ros, bem 
como onerar ou alrenar bens móvers da socredade. sem au lorrzação do outro sócro 
Cláusula sa - DESIMPEDIMENTO: Os admrnislradores declaram que sob as penas da lei de 
que não estão impedidos de exercer a admrnist ração da sociedade por ler especra l ou f'i11 

vrrtude de condenação crimrnal, ou por se encontrar sob os efertos dela. a pena que vede, 
ainda que temporariamente. o acesso a cargos p(rblrcos ou por crime falimentar. de 
preva rr cação peita ou suborno concussão. peculato. ou cont ra a economra popu lar. contra o 

'-- srstema frnanceiro nacronal . contra normas de defesa da co'lcorrêncra . contra as relações de 
consumo fé pública ou a propriedade 
Cláusula 9a - A responsab ilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas mas todos 
respondem sol idariamente pela integralrzação do capital social. 
Cláusula 1 oa - Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes. que não colidirem com 
as disposições do presen te rnstrumento . 

E por estarem ass im JUStos e contratados assinam o presente rnstrumento em 
04 {quat ro) vras 

Campo Mourão-Pr 1 O de Julho de 2013 
~ 

t-:/-' ç~§>~ 
EDSON szY'Mô'NEK 

Testemu~
7 

1i1· (~ 
Cleber Roberto Francioli 
RG n°5516.517-3 SSP/PR 

. / 

2a -. . v, ~~- 11/t L101 .v.JJt, 
Deivrdy Wil rán Nunes 
R G n° 8 786 905-9 SSP -PR 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 002 DA SCC!E!>ADE:. _ 
ACESSONET INFORMÁTICA L TOA~: : - : -

CNPJ/MF 12.837.725/0001-18 ~ : _: : _- : __ 

Pelo presente instrumento particular, EDSON SZVMONEK, brasileiro, natural de Nova 

Cantu- Pr, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, maior, nascido em 18/02/1985, 

empresário, CPF n° 050.301.909-70 , Cédula de Identidade Civil R.G. n°. 8.970.419-7-

SESP/PR, residente e domiciliado à Rua Engenheiro Mercer, n° 1559, Jardim Cidade Alta ,, na 

cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, CEP-87308-000 e RENATA MATHIAS GOMES 

SZYMONEK, brasileira, natural de Campo Mourão - Pr, casada sob o regime de comunhão 

parcial de bens, maior, nascida em 22/09/1983, empresária, CPF n° 041.098.439-60, Cédula de 

Identidade Civil R.G. n° 8.311.146-1-SESP/PR, residente e domiciliada à Rua Engenheiro 

Mercer, n° 1559, Jardim Cidade Alta, na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, CEP-

87308-000, únicos sócios da ACESSONET INFORMÁTICA L TOA-ME, com sede e foro na Rua 

Harrison José Borges, n° 1154, Sala 1203, Centro, Campo Mourão, Estado do Paraná, CEP-

87303-180 , registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE 41207607846 em 

13/05/2013 e primeira alteração de contrato social sob o n° 20134257545 em 23/07/2013, 

inscrita no CNPJ sob o n° 12.837.725/0001-18, resolvem assim, alterar o contrato social 

mediante as seguintes clausulas: 

Cláusula 1a -A sociedade com sede e foro á Rua Harrison José Borges, n° 11 54, Sala 1203, 

Centro, Campo Mourão, Estado do Paraná, CEP-87303-180, tem setr'en~ereço alterado para 

à Rua Engenheiro Mercer, n° 1559, Jardim Cidade Alta , na cidade de Campo Mourão, Estado 

do Paraná, CEP-87300-970. 

Cláusu la 2a - A sociedade que tinha por ramo de: REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, CNAE: 95.11-8/00, COMÉRCIO 

VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, 

CNAE: 47.51 -2/01, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CNAE : 62.09-1/00, COMÉRCIO VAREJISTA DE 

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, CNAE: 47.59-8/99, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E 

MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO, CERCA ELÉTRICA, ALARME, CNAE: 43.21 -

5/00, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, CNAE: 47.42-3/00 E SERVIÇOS 

DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E 

TELEFONIA, CNAE: 95.12-6/00, passa ter como atividade o ramo de: REPARAÇÃO E 

MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, CNAE: 

95.11-B/00, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E 

SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CNAE: 47.51-2/01, SUPORTE TÉCNICO, 

MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CNAE: 

62.09-1/00, COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOQ-E SEGURANÇA, CNAE: 47.59-

, -; (\ ) -
. \J .)))J I.X ~.-
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 002 DA SO:~DA!:>E:.. _ ~fL. N e.~----" T:: 
ACESSONET INFORMÁTICA LTDA-:vt~ ~ ~ . :- - . . .CJ 

CNPJ/MF12.837.725/0001-18 - -_ -_-: . ~ -: ~-~;,- .,J,r-- - - - -~Q;· 
8/99, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO, C 

0 
ntú. 

ELÉTRICA, ALARME, CNAE: 43.21-5/00, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL 

ELÉTRICO, CNAE: 47.42-3/00, SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONIA, CNAE: 95.12-6/00, SERVIÇO DE 

COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA- SCM, CNAE: 61.10-8/03, PROVEDORES DE ACESSO AS 

REDES DE COMUNICAÇÕES, CNAE: 61.90-6/01 E TRATAMENTO DE DADOS, 

PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA 

INTERNET, CNAE: 63.11 -9/00. 

Cláusula 3a - Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes, que não col id irem com 

as disposições do presente instrumento 

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 

04 (quatro) vias. 

Campo Mourão-Pr, 30 de março de 2015. 

~ s;;z-L~~L_ 
EDSON S!YMONEK-

PRESCILA ALV S EIRA FRANCIOLI 
CONTADORA · ! 
CRC PR 038194& J 
Testemunhas: 

1 a ___ *=-::;j./t!~=--:----:----:------
Cieber o erto Francioli 
R.G. n° 5.516.517-3 SSP/PR 

SECRETARIA GERAL 
------- --
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1\cnet· 
telecom 

RUA ENGENHEIRO MERCER, 1559 CENTRO CAMPO MOU 

FONE: (44) 3016-3052/ (44) 9894-1010 (44) 9135-0983 

E-mail: contato@acessone .ne1.br 

~·tP" ...... 

ATESTADO DE CAPACIDADE ~NICA 

Declaramos, para fins de prova junto a Órgãos Públicos, que a empresa 

ACESSONET INFORMÁTICA L TOA - ME , inscrita no CNPJ (MF) sob o n° 

12.837.725/0001-18 estabelecida a Rua Engenheiro Mercer. n° 1559, Município de 

CallJpO Mourão - Paraná, ecutou serviços de Instalação de Rede Interna de 

Computadores e configura®.de servidores, 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 relacionamente comercial, Nada existe em nossos arquivos 

nada que desabone a referida empresa. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

~UNARPEN 
SELO OIGIT AL N• 

STDr6.ghoTO.c8IyF 
Controle: 

AfyvJ.GcoS 
Consulte esse selo em 

I http://funarpen.com.br 

Nova Cantu, Paraná 03 de Setembro de 2015. 

ELO\~~s&a~ 
RG 7.834.949-2 

PREFEI1TJRA. Jll.JNICIPAL Dl ~ CANTU 
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ACESSONET INFORMÁTICA L TOA-ME I CNPJ: 12.837.725/ ~-18 -~1~ 
RUA ENGENHEIRO MERCER, 1559 CENTRO CAMPO MOU ~)-p~o ~~.---)~ 

FONE (44) 3016-3052 / (44) 9894-1010 (44) 9135-0983 ____ ;;/) •••• --;:_· "" •(. E-mail. contato@acessonet.net.br 0 !.-a c
0

,...,•,\.y 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Declaramos, para fins de prova junto a Órgãos Públicos, que a empresa 

ACESSONET INFORMÁTICA L TOA - ME , inscrita no CNPJ (MF) sob o n° 

12.837.725/0001-18 estabelecida a Rua Engenheiro Mercer, n° 1559 , Município de 

Campo Mourão - Paraná, executou serviços de Instalação e configuração de rádio 

para interligação de pontos de transmissão de internet e dados, 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. 

Mambore , Paraná 04 de Setembro de 2015. 
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telecom 

ACESSONET INFORMÁTICA LTDA-ME I CNPJ: 12.837.725/00 

RUA ENGENHEIRO MERCER, 1559 CENTRO CAMPO MOURÃ 

FONE: (44) 3016-3052 / (44) 9894-1010 (44) 9135-0983 

E-mail: contato@acessonet.net. r 

ATESTADO DE VISITA 

Ref.: Edital de Tomada de Preços n 011/2015-PMNC 

Declaramos que o Sr. EDSON SZYMONEK , da proponente empresa ACESSONET 

INFORMÁTICA L TOA - ME , devidamente credenciado, visitou o local da execução 

da obra, objeto da Tomada de Preços em epígrafe. 

Nova Cantu, Paraná 03 de Setembro de 2015. 

~Ó.~v\.COLÀ-
ELEANI MARIA DE ANDRADE 

RG 7.834.949-2 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
Licitador 

ACESSONET INFORMÁTICA L TDA -ME 

rl283 7725/0001-181 

Acessonet Informática Ltda. - ME 

RUA ENGENHEIRO MERCER, 1559 
J,t.;ROIM CIDADE ALTA- CEP 87307-890 

L CAMPO MOURÃO - PR _J 



Simples Nacional 

Consulta Optantes 

Data da consulta: 04/09/2015 
1!1 Identificação do Contribuinte 

CNPJ : 12.837.725/0001-18 
Nome Empresarial : ACESSONET INFORMATICA LTDA- ME 

ll Situação Atual 

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 08/11/2010 

Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI 

il Períodos Anteriores 

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem 

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem 

i! Agendamentos (Simples Nacional) 

Agendamentos no Simples Nacional : Não Existem 

il Eventos Futuros (Simples Nacional) 

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem 

lliJ 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/SimplesN acional/ Aplicacoes/ ATBHE/ConsultaO... 04/09/2015 
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ACESSONET INFORMÁTICA L TOA-ME I CNPJ: 12.837.725/00 ~8 % 

RUA ENGENHEIRO MERCER, 1559 CENTRO CAMPO MOURP\ ~ fPRN ·~----- ;:_ 

telecom FONE: (44) 3016-3052 I (44) 9894-1010 (44) 9135-0983 ••••• .A'.J ........ . 
1-o,~ c~ 

E-mail: contato@acessonet.net.br vil Cant•) ·' 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 060/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 011/2015 

DECLARACÃO DE MICROEMPRESA (ME) 

A empresa Acessonet Informática L TOA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

12.837.725/0001-18, sediada na Rua Engenheiro Mercer, 1559, Jardim Cidade Alta 

- Campo Mourão/PR, através de seu representante legal e contadora abaixo 

assinado. Declara que se enquadra nos Termos da Lei 123/06 na condição de 

microempresa (ME). Declara ainda que não há nenhum dos impedimentos previstos 

nos incisos do § 4° do Artigo 3° da Lei Complementar n° 123/06. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Campo Mourão, 03 de Setembro de 2015. 

rl2837725/0001-181 

Acessonet Informática Ltda. - ME 

RUA ENGENHEIRO MERCER. 1559 
JARDIM CIDADE ALTA- CEP 87307-890 ..., 

L CAMPO MOURÃO- PR ...J ~-- ~~ 
ACESSONET INFORM TICA L TOA -ME 

CNPJ: 12.837.725/0001-18 
EDSON SZVMONEK 

SÓCIO ADMINISTRADOR 
CPF: 050.301.909-70 

RG: 8970419-7 SESP/PR 



NOVACAN 
1963. 2013 

fu [jaça fJ aJiÚ 9l~ta :J&tó.Jtia 
.=PARANÁ~ 

CNPJ -77.845.394/0bOt-03 

PORTARIA N°. 010/2015 

SÚMULA: O Prefeito Municipal de Nova Cantu, 
Estado do Paraná, no uso das \atribuições 
que o Cargo lhe confere, 

RESOLVE 

Art. 1° - Constituir Comissão Permanente para verificação de i Documentação e 
Julgamento de Propostas Relativas a Licitações emitidas por esta Prefeitura Municipal, 
para o exerclcio de 2015, composta pelos membros a seguir elencados: 

Presidente: Eleani Maria de Andrade - RG 7.834.949-2 
Membro: Eliane Ferrareto da Silva- RG 7.700.462-9 

Membro: Sueli de Fátima Mello- RG 8.326.552-3 

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data. 

Rua Bahia, 85 - Centro - Nova Cantu - PR \ 
Fone (44) 3527-1281 Fax 3527-1363- E-mall prefeltura@novacantu.pr.goy.br 

www.no11acantu.or.aa11.br 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ n• 77.845.394/0001-03 
Rua Bnhin, 85- CEP 87.330-000. 

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITA TÓRIO n• 06012015 
TOMADA· DE PREÇOS - N' 01112015 - PMNC 
OBJETO: Contratação de Empresa para: 
OI -Implantação de Serviços de Telecomunições, com disponibilização de 
Serviços de Internet. 
ABERTURA: À partir das 09:00 (nove) Horas do dia 08 de Setembro de 
2.0IS na sala de reuniões do Paço Municipal em Nova Cantu Paraná. 

A Pasta com inteiro teOr do Edital, anexos e informações poderio ser 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PARANÁ, junto a 
Divislo de Licitaçlo, no horário das 8:30 ás li :00 Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. 
Telefone/Fax: 44 35271363-3527-1281 

Nova Cantu, Estado do Paraná. 19 de a~osto de 2.0 I S, 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
Prtreito Municipal 

; 

·-. 

·, .. 

ou t 

0\C 

-RES 

p 

........ 

=M---1 __ _;_I __ 

-
QNSÁ'EL----------



·, .. : 

......... _......_.......,. 
· =..-:a.~-

• ONf:fl:fTOIIIII.NQOAl.OC'aAHTA,.(..,.ToloCIOOOI'~M 
~:;:r....,._ ... _._.._,..,. n ..... ~........., 

_,.._,. _____ ....._ .. c:..-.. 

' __. .... _....._ ..... - .. ll~·---201~:t01l ... ---1•0."-~ 
Ooi>M.""'- ~-~.IOiol..U:OIIIiiNIOINCJAIIIOitAI'CIM.I.W 

....... '" ao.t•'--·l-• ....... ..._ .. -. .. .,.,._~ . 
~-1&-~~to • ....,.,....~ ........... c:w.-"-·--u... . •• o. ................ 

WCJ~~W~•~..,_,...MfOtoiiO w.IIICOtiCII..Oif*' ~~oc . ...... -.....T-~ ...... :... ......... . ,..,_o.....,_ • ...._... . 
.,....._N!Urt~ _,_..._ 

' M.:r··IEi .. ~-~ ..... ; ,. .._ .. _........,.. 

' ;............,.r~......:.. .. ~._._,-....... __ ............. po'l:.....-----·· 
\.. .. --- . 

IDIOt ""-oTTA :ci;;;' --
~RlAi.VA 

~c...- ...... ___ c- ..... 

~ ...... Ukol ............ ~ ......... 
........ ~~ ...... liN!•. 

o ....... ~•w..w.o..'-•,.....•-•......,.._..CD~noacA,_.........,......_. __ ..._. .. _ ........ ,.,...,.,.,..... .. _ . .,, ........... _ .................. .... 
=·=-=·==~~::.:-.. ;::..;.-: .:-c.:.::::J:~::': 
~~·- ...... ~ ..... 6tlolilo/ L')l\.4 ~·• :MC:IIIJ, 0-._,...__ __ ......... ~-...~-.........._ ......... _. -----!'"..-...... . . 

' UUNICIPIO OE FLÓR&DA 
-:nAOOootww.J. 

~·· .... orua....ocwroo.JIM& 

AlfJIRC1fC'fA.~~~n:rAOOoo~ .. -·....,._..,_.__....._ __ ,» _ _ ,,..JM.....,...,GCD'2110, 
_,., 
M.f".C.._.......u-p,.......,.,....,_ .. ,.,... .. all • ........, .. ..,.~ . "·--·»1· ,_... ....... ,._....,......c.--. ......... .... 

..... .NNW • .......,_ -,. 241otlQ, ........... ....,.. ........ . 
~-.)\o0v.ICI1G ·' 

Mt-S..._ ... _..,.,._ ... ....._. 

Nldl, tt•~•,s · .. ·· 
. ~L.·, Co~~ 

·~-:;· . 

2;s~ ---·-·-·-·-.... 

----· -- ' --·- . . 
_________ ... ,_...,, 

-----·---____ .. ,.._ 
-----·- ·-- --------

· =:==.~-::---=---r' .. -----·-______ ......... ... 
---·----..._ ---···-----

·-----""=-

o-• ...,_._,_.. .. M:IS ..... oA-.~It~ 

L.-.l:l....,.......,. ...... n, _ _ _..,. .............. ......, • ...-. 

CI&AMU.SEP 
AV\SOOELJ:n'A~ 
PJUCÀO PRW!tCW r UQIU 
~O,...,..Pfloto~..,.CIOII"'IIolljl&oaNie9'odi•~~OfiO'*I:I 
paraa~41toi'I'P'KNI*I Cl~dotG«wOl~~IIO 
~SE.P.~..._,-ut~át~•~-· 
~""'-, ....._M41•...,_dlt.~tf'\CTIZ0\4.- ....... lll 
~tf12ll20ol. 
~ AW b 011\»n(clla 1'101• 41tWA tnr~W~~J do dl• O) {\16$) do ~a de 
.. IMClrtloo-M201S(daitmll•qi.JiriBl 
~J...oe.t,..,...,_ .. )."-CUl'*)do ... M.-.two•-.etlOISjàcllt. 

"''.,..,..· 
~~n40fclrl.l~podoiW6o..-..... MAI....,.Cidllk 
citl4ril.rf•1t~.PR-FOM: (4<1}lU4·1'2l-GM~O.~u•UOI::IÇ6Mau ....... 

A.....004iUC.r1aç10 ·HOCU.OLICfl&TO'IIO.,-...,...I 
,_JICG10,M_,__. ... Ulntll•.....:: 
OLII10:A~ ............. .___ ........ Up........, 
A4lATVIULA.,.._111MI_) ........ fllo .... .._ __ l.flL fllo_ .......... 
,_,_......._....,_ ..... ,c-.P....-l. . 

......... _ ...... __ ,.....,_.~.....,..---- .. 
"""""UIIUo~OliiOIACANN·MAAN4.,....•o.-....•~ .. ...,--.. 
.. )4tlll100._t_1·11D•1400He 

,.,_...,_1411U2l·llolol·li-27·1MI 

-cM..Il-~1...-.....-.-.. :uii" 
..... ,Oif.tolm)MO~ 

................ r.~ 

,._II'U1t.Lo.•lt.._II-.,4LN.~"""" 

--bT ... J..U P""-"J 

........... o("[PI' .a-

1IVI~I 111: 1..11"1 14\'J.U • t'IU,o('f ...... l UC1 IAitiiiiU , ..... IIUOt 
III.I:A'.:.i.O.•-·~··~J411J~nl~ • 
UIUC'I,._~,_ .... .._ ,_._,IC~.._ _..., .• ,,...,.l,. .... ._~ ... Mool~ ..... .,_ .... .,u,, .. _ .... _..... .. ,._. .. _....... .. -.u.-,....... 

·r,_,-~, ... ,..._,,-..,.,.,..·~-...-M,......,_"f~·"'·IIIIIM 
,..:~liltt\LOt.IIIU\:1(\!I{fV PAU,I,joMoo~ ..... "lot~----•-.. aoll•lllo ~
._ .. IJMito.. 

fdo-...:IU1».t,I)U~~z-...!lo -' 

CIIAMUSEP' 
TCIIIMOMIUol~Á~OC\Cif.t.Çj.OWW»U 
........ -4'1-CWII'-- ,...,._, ... -~_. ,....IUM,~OO 
- • ~~~u .A.II.bco ,...,. '~- (0"01'_...., .. -"-•11 roo •" .. 1' -.:no 
lMI dl Ull ,...,..,_. 11" a.116tltl, CON'IO(.IWooCIO .. e GOJfniOI.IINt'fi.JoiO ;ot"'.a .. f...
_..,..~ ... ~·~• ... ~~oe.__,....,_.,._...._~..-._-_,. 
... .._ .. "' ..... » • l.t .. l.JI:IUoc: .... a.TIP'ICO a IHII'06A IX Ll::n'.I(J.a • 
~O ti"~\. ___ -......,. .. ,.,. ...... _,,...,.. .. ,. __ .wo .. _.._.. _. .. e(~ .. 
:=-:•-•,-~1\Udoi~c-A;u.MIIIO'(Diff'~f!OI~,UJI'fi-U..IIIG 

~r~~w.a~ .. ..w.·<~~P~tM:JO.CI:IOfiUio*""'"',... 
.nc.t~~fVOI..»CwtO.,-lOt•..UC..A'I'It•UJI, 
,...,.ICIM:IIICIOOKIMCZLTCM. , 
, .... TCII.III: IS 110,63 fOMrk- 'OOo1 , ... 11 loKWftll 11 lrtol CIOIU41. 
,.,._.._,"""' AfriC;ol~II'Ct<On'll llrl\llffl ..... l.) . 
.MIItiC~I-·--~-II"'ICf'MO ... "'!!NN,..Itt!UoCM,.ZII/201\, o..-.• o..,.-J,l,'tO.:IO.t1.tt. ) ,),ti,]IO.)t ... ll.UO.)I.It,tt. 
~~Ot.OOI.IO.JCQ .. OOOl.JOOL 
~-........ ,.,_.,.......,,_.,.."""oc..._~.-ftPftW1~ "'c;,tpj~ 
ciO wtlpU.\..rrlf ...... rfl .... lt). , .. , ..... Ml• epr-~ e~clfotlrcl,...,.., 
~·-~ .. ' ' 
........ (ol"'l).ll .......... lln\. 

... ~~-
CIIAMUSlP 

ftJWO DEU~ A 0111014 ot: UCJTAÇA.o W' Wltll 
À.mtaD~alnáa ... iJ'IOCI'IIA'~..,..,._,. ,.,._.,It.-,C~ 

o.11t O PAIE(.(JII .utfOICO,.,.... 11 09fi6l, '"'c~ 110 01~ Nl ll'tlp 1 .. blc:!IO 
XYU drll.t4 ,,. .. l1" '-'"/U, CCJio6Cl[lNCIO qw • CQiorTJOU ~TPHO &U.ll ... ,.,._ 

~:::::="!::~:~=:~::o~':.::~Uc':~ 
f'IOCCMirr!Om) r.'l•mts. 
IIAAt:tlqg...,~"-•~--·~~~r.,,.~~Non~.o.~. ll-ll'••ftttode 
tM'IIIIII do«~. 110$ ttf'- f t.IIÓOl potlt c;.c..,..,l\1. "«DD 111 Of)Jl015, COIIIONftr &MiM - ' ' 
~ ....... : ......... Wdttl*"' •""""'* u ND**•I * ..O.COCII;rr. ltf...,. 
~ttitilli'I..W...-.~I"''CCUM:wt0t4,-Z1114 ........ .,..J09l. 
fiMf'(I(~Jo:.:IOOSU'IIC(L'IlloA 

· YM.OfTotll:lSt)),t)ltJO'«fii(OSttl1ntlttrktuliltlrir!Uttrket'IQ\OOJ), 
~ft~l.arlliN'\IfOl41ntt10Móil.n .. U6lltJ • 
~waa-.-.•llfCI(Nt*~llifl10tadoffl4/lOIS. 

=or~~1õ!::~Ó~~~t::""·"tl.Ul.l'·"·": 
Deunn"-, .... ..- w)lôldt a.,.-.,. !Mi!ClCWt ~ tm !HfoHIM i..,._.. M ~ 
áD""Flt·~,...,.,, .. M6/U,, .............. . ~ ..... ,.,.._.. 
MlrlláDt ....... 
~a(N), II6taplocltZOI), 

~~-
CIIAYUSEP 

TOMO OI. MTIJCAÇlQ A o•' BISA DI. UCITACJ,O lof' 2li'M11 
À'fiQCialo~CiftlÓIIIN"'a.rc.t~~~. 
COMSIXIWCIO.,. e PAM(p Jl..ldDCO..,.... 11 OIWHI.A- at'li'OI'Ift~ N '~~~*UI roo 
wtiiO 1~ IN:"" ~ $1 lA1 '"""' !I' I .... IU, COIGIDEbNOO M o c.oroniOll Ml.lMO 
IIIIU qUO! fcnllol ~ ....... ~I,.., I 1141.-o dM .U'ilulclle!l- IIW 1•111'1 
"""....__.,.._ .... .,...,.., .. u•...a•UcUc...,Lt.TiflCO •CitSI'()6& 
oc:UCifA(.I.oal'loOC.UMCKTorrllmt~. 
.t.llo'Ve-~ • ..,_..-._._..,,_.......,~p.w111(f«O 
ór: .. ~~~-~. I'Cie ttmV:~~IIuóol pN (oo!N,U ór: ,.,t(OJ 11• 0'11120\S, adOI#I'It 
..... cltt(lll.: ' 
Strvl(olf~....,...Wlbi-~Niftioodot atn)ór:~UIOOMI,*'Ult 
.eê.uloaftd.toi~""*"MAol(I»Q..I't(I..AII(wtOM,tnolOI4-piiCIÁ'f'Q-44U. 
r iMf'KIM: JIODO KJYICf L TOA' 
YIIOI'Totllt:ltStfUO)..-.ctflto) tftO-C1\tlrnltttf'UCI1t.lo~l
riiL'IIII~oLf111"tiJ•l4111choMdlut"UMitl. 
.Mt~nut-.--u-_.MSWOt-*~*ltti.ICio,.UilqiS. 
u-.odt 0...,.... l.J.'O.lllOI.", ).),to.)O.)t."• l.l.t0.lt.1t.". 
~~úrii.OI.001,10.l0t.OOOU:IDI. 

Or\ft'!!IJno, •11'41 • ..,. wJ• Oldl • ~dl pullllc~uW lcpl, "'' "~*"" 'prMiurooapu~ 
M OI'ÚfO )6 411 u-4 r.--IA ,- I.M41tl, • ........... Mje • 11'-'-1 1aptll~ 
~lt ........ ,.,..... ... 
~Nftr~PIH;),11clottto11CI*l01). 

~~-

loo'--O .. Iiloolo __ _.., .....,.. .. M .... ._.._ ..... ,H.c-"-

(_...WJ.a141.. ............ ~· ...... ··-- ••• 

acesse: 
·. ' 

Clllt.MUIIJI 
f'UIIO O. U~ .t. otP8&&A DI LJC:n'ACÁO trlllnl11 

!:':,:~O!(ur::.n:=:.::,=::::.'"'-'~o~oo4>!~-o~ 
IN\4:ca. Lii fecleflll ,. •. W6/tl, CONitDU»CIO- a C~ , ........ "'-. "~~·· .. _ .... ,~ ..... -...__., 
• ......_,.._.,.,.,. .. L-' .. I.~&dlftCOII01511061 
~ .. lSnOit. 
....._ __ -.......: ... -....... ~·~· .. -. 
...-... ...--~.-~a-lti .... IIICic-AI.OO."'-""m-.(!01,, 
""'=•"'"' _.,IUI, _ _...;.._, ... ~Ito'lll..-~,.. ......... . 
-""tliC'"'-"'I ......... e.......arc.OI'OI...O~IIrltCJio!,-101• ..... .._YS ·JtiZ. 
,_._lltODOS(a\'ICt LTQ,I, 
Y*'TGU!t:l,$1,\l),,..lll'loi,~I\I'CH:Iftltt~t-~1. 
r.....S-IW.,.W..forUIIol ' l-oo(IMXVI! .. I..-IIO'I .... ,.J. 
...,. .. IC.Ilt"ll ~·l'QI-MOODrG:ftloOIW~ .. IIC'UO:_ , 1!1/llh\ . 
~·~l..).ti.)4.01.M,),),to,)O,,., ... ].l.110)4.1t .... 
~-~ .. OtAOI,IO.lOLt104J.lOOl. 
DM ......... ..,..., - .. ,. ... • ....... ,.,.~. """''- -~~~ . _...., •UI'olt 
CC.wtltrlo~ .. Uot, .. ...., ............. ) . ...... ,...,.J•• ........... ~~ ""' ....... ......,..__ 
""-"~··•"··· '' ............. 201), 

-..i~-

~-~-rlo&.J'O~ 
arMTCI_...,..._M~pt'Of'O-.,co,MIIIIltN.IU. .... OI.~ 

... _._ ......... ~·!!!.:-.:~---.:...-----··[-·C:-...... ___ ~ .. .....,.-... ~ .. -..oor: ....... ~...-...--___ ......... _..._ ... .....,_.. __ .. ..-rDIAll--=..:.........--... ~......--. 
~:==--:.:--.:=::...--= 
0•"-C... 

··~ 
~~-:.:.=:~:;::;-;-...:::;;;;-;:~,; ______ ...._, .... _... ...... 

~uoooooc.-... --
PREFEITURAOOI.IJN~IOOE~- P.~J\~.~!4 

~VISO DE LgT.ICI.O 
PREGÃO PR.ESEHCI.\1. N'. 255/21lls.P!IU 

~, ....... ~ ... - · Ur.JOm.l 
U1AOOIIOPAAA!d. • 

' C'i'IIP.Iot'TI'......_I .. J 

............... IJ-,f:&#'.,~ 

A'ffliO 0C utttdO • IIIIIIX ... O UC:IlAfONO fio' M"'l'tlt 
J01111&40, .. -.. .. _....,wo0241"ti•'""'C • 

~~~~-=~=-..=~:::.=:~:.:-:.c:.. ............. _ ....... c.-...,.,-. . 

,....,. .. ____ '-""_• ... -.......,_. .. __ .. 
"'Krllhl'l"' .....:. ...... O( MOiaeutlU- -.,.,...-.. ~ ... --
.~ ........ -"."''~- . 

""''-fliTUil& .. UIOIC-.OIIIHJWIC"""U 

UTAOOM_,..o6. 

, CMIIJ .. ,TI'~4) 

.... ......-.. ... c:uar.l.»414t 

-Ooli.JC.tiAd.O:PAOC&UOUGn.r.tOor.IO•'-=ti" .------
tl)ât.QoAO(NCÇ04oW'ItlfD11•......C: • , 

~*...c:r-..:r-::=.~~.:...:.:::".=::~~:-.::=. .. ~--~-
...-- ...... - ... , • ..r:- ......................... - ............ ... 

:--::~~~~!:':i-DI!,.'~"!:""u _.....,.,...,,._ eOool.a.• UUN.~rt. ,. _ _ '" 

~--c-«IJII:t,tlla~:IQr .tJII 

-c-e. ...... ...._,, ... __ .. , .... 

O portal n:aaís acessado de. 
· Nlaringá e regiãol 



' ' 

6afeira 121/Ago/2015 -Edição n°9520 DiárioQFICJALParaná Ol.frio O(lci,ll CtrtHico1do Di i til 

Com,rc:lo, l ndú•trl• e Sttvlco• 

Objeto: · Contratação de empresa espec 
serviços na elaboração de 'Diagnóstico Soe 
deste Municlpio, em atendimento à Secret 
Social· e Cidadania .de Maringá, com recL 
Estadual para lnfãncia e Adolescência - F 
Recursos Materiais, Abastecimento e Log 

DOCUMENTO CERTIFICADO 
CÓDIGO LOCALIZADOR: 

494862615 
Documento emitido em 21108/201511:11:56. 

Envelopes: até as 09:00 horas do dia 09 (r Diário Oficial Com. lnd. e ~erviços 
2015. Abertura das propostas: às 09:00 hc N° 9520 I 21/08/2015 I PAG. 26 
de setembro de 2015, na Diretoria d~ Licit< Para verificar a autenticidade desta página, basta In 
701 - . Centro . - · 2". andar - Manngá-P Cód~j Locatizadorflo.si(e do 010 . 

·efeito Municipal 

disponivel através do site: v.r.NW.maringu.,., .. !; .... • ·~' -"'"'' .. ........ ~ ..... ~~e~~~sao 1c1a .pr.gov. R$ 120,00 • 70125/2015 

Car!O$ Roberto Pupin 
Prefeito Municipal 

R$144,00 - 70143/2015 

I Morretes 

PROCEDIMENTO LICITA TÓRIO N" 042/2015 PREGÃO PRESENCIAL 
N" 026/2015.AVISO DE LICITAÇÃO FRAcASSADA A Equipe de Apoio 

·. e-ci Pregoeiro do Municfpio de Mor~etEis torna público que fora declarado . 
FRACASSADO,. devido à inabilitação ·do. único interessado no Pregão 
Presencial n• 026/2015, que tem por objeto a Contratação de empresa 
especializada para. confecção' e fornecimento de persianas verticais, em 
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, conforme descrição no 
ANEXO I -Termo de Referência. Morretes, 19 de agosto de 2015. 
MARCOS AURÉLIO DIAS PREGOEIRO MUNICIPAL 

. R$ 48,00 - 70697/2015 

·1 ·-Nov(L A~rora 
' •, 

: . 

MUNICÍPIO DE NOVA AURORA 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N' 056/2015. 

O MUNICÍPIO de NOVA AURORA-PR, torna público que às 09:15 horas 

do dia 03 de setembro de 2015, na sede da Prefeitura Municpal, realizará 

licitação na modalidade Pregão Presencial,_ do tipo menor preço. para 

aqtlisição de EQUIPAMENTO RQDOVlÁRIO de acordo com especificações 

do edital: 

OBJETO QUANTI~ 
DADE ' 

PÁ CARREGADEIRA OI 

SOBRE RODAS 

· V~LOR 

TOTAL (R$) 

348.000,00 

PRAZO 
(DIAS) 

60 

Informações· e esclarecimentos relativos ao·edital, modelos e anexos poderão 

ser' sol icitados junto .ao Pregoeiro do Município de Nova Aurora, Paran:i, 

Brasil - Telefone ,: (045) 3243-160! - Fox: (045) 3243-1848 - E-mail 

adm@novaaur~ra.pr.gov.br. A Pasta Técnica, com o inteiro teor do 

Edital e ~eus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada 

n0 seguinte e~~reço Rua São J~ão, n• 354, Centro, das 08:30 às I 7:00 horas. 

Nóra ~urora, '19 de-..gosto:de 2015. 
Sandrá Manami K i mura 

PREGOEIRO 

R$ t92,00 -70260/2015 

. 1· Nova Caniu 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ n• 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85 -CEP ~7.330-000 . 

' . . ' 

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LiCITA TORtO n• 0061/2015 
PREGÃO, na forma Presencial n• 022/2015- PMNC 
OB.JETO: Aquisição de itens Programa VIGIASUS . 

. ABERTURA: À partir das 10:00 (dez) Horas do dia 08 de Setembro de 

· .. .. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 

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

AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATó'RiO n• 0063/2015 
PREGÃO, na forma Presencial n• 023/2015·- PMNC 

OBJETO: Aquisição Pergolado e Bancos em Madeiras, Lago Municipal. 
ABERTURA: À partir das 11:00 (onze) Horas do dia 08 de Setembro de 
2.015, na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 
A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderão ser 

solicitados na PREf'EITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PARANÁ, 
junto a Divisão de Licitação, no horário das 8:30 às 11:00 Hs e das 14:00 

às 16:00 Hs. 
Telefone/Fax: (44) 3527-1363-3547-1281 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 19 de Agosto de 2.015. 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

Prefeito Municipal 

R$ 120,00-70127/2015 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 

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

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO L!CITATÓRIO n• 064/2015 
PREGÃO, na forma Presencial n• 024/1015 - PMNC 

OBJETO: Contração de Empresa para Publicação de Atos Oficiais do 
Municfpio de Nova Cantu. 

ABERTURA: À partir das 09:00 (nove) Horas do dia 09 de Setembro de 
2.015, na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 

A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderão ser 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PARANÁ, 

junto a Divisão de Licitação, no horário das 8:30 às 11:00 Hs e das 14:00 
às 17:00 Hs. 

r 

Telefone/Fax: (44) 35271363-3527-1281 
Nova Cantu, Es\ado do Paraná, 19 de Agosto de 2.015. · · 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN . 
· Prefeito Municipal 

R$ 120,00 - 70179/2015 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU . 

ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ n• 77.845.394/0001-03 

Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-000 

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO n• 060/2015 

TOMADA DE PREÇOS- N" 011/2015- PMNC 

OBJETO: Contratação de Empresa para: . 

01 - Implantação de Serviços de Telecomunições, com disponibilização 

de Serviços de Internet. 

ABERTURA: À partir das 09:00 (nove) Horas do dia 08 de Setembro de 

2.015, na sa la de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná . 

A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderão ser 

solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PARANÁ, 

junto a Divisão de Licitação, no ,horário das 8:30 às 11.:00 Hs e das 14:00 

às 17:00 Hs.' 

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

Nova Cantu, Estado do Paraná, 19 de agosto de 2.015. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

Prefeito Municipal 

R$ 120,00 • 70123/2015 
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Prefeitura Municipal de Nova Ca -- -~~;,;;~-
Rua Bahia no 85 -Centro- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

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

PROCESSO LICITATORIO N° 060/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 011/2015 
ABERTURA: 08/SETEMBR0/2015 HORÁRIO: 09:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, às 09:00 
Horas do dia 08 de Setembro do ano de 2.015, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, sito à 
Rua Bahia, no 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 escolha da melhor proposta do seguinte objeto: 

1 - DO OBJETO 

1.1 - O presente Edital de Tomada de Preços, tem por objetivo: Serviços de Implantação de 
Serviços de Telecomunicações, com disponibilização de serviços de Internet da seguinte forma: 

LOTE 01: ÚNICO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 
Implantação de Intranet por ERBs, e interligação dos pontos Distritos com a Prefeitura 
Municipal e mais 20 pontos com 40 IPS válidos, na frequência de 5.8GHz entre os 

OI pontos. 
Manutenção Mensal: Para casos de urgência um representante, local na cidade Nova 
Cantu; Suporte Técnico telefônico 24 horas (todos os dias); 2 (duas) horas úteis (a 
partir da abertura do chamado) para verificação de problemas apresentados; 2 (duas) 
horas (a partir da abertura do chamado) para resposta e possíveis soluções dos 

02 problemas; 10 (dez) horas úteis a partir da resposta e possíveis soluções do problema; 

03 Link de 15 Mbps full com SLA de 90 %. 
04 Transporte de dados e intranet capacidade mínima de 50mbps. 

OBS: Declaração de que os bens (como equipamentos e torres instaladas) a serem 
utilizados para o atendimento dos serviços é feito no Regime de Comodato sendo a 
possuidora dos mesmos. 

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 



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

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

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 FEDERAISr 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS;· 
-CERTIDÃO REGULARIDADE COM FGTS; / 
-CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS 
- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS:' 

b) Autorização para representar a proponente na licitação (Credencial) datada e assinada 
pelo Diretor ou Representante Legal da Empresa, desde que a participação não seja feita pelo 
proprietário titular ou representante legal, devidamente comprovado por instrumento 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 fo i 
declarada inidônea, para licitar e contratar por outra qualquer pessoa jurídica de Direito Público 
(Modelo ANEXO ll); 

d) Declaração de entrega (Modelo ANEXO lll); 

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

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

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

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

i) Atestado de Visita Técnica; 

j) No caso de microempresas e empresas de pequeno porte, apresentar declaração firmada 
pelo representante legal, de que se enquadra no conceito de ME ou EPP, sob as penas da lei; 



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 fonnulário 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. 
d 

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 Canto 

HORÁRIO: 



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

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

5 - ABERTURA DOS ENVELOPES: 

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

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

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

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

5.2.3 - Nesta mesma sessão, a critério da Comissão de Licitação, poderão ser analisados os 
documentos contidos no envelope n. 01, e decidir quanto a habi litação 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 públ icas 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 consequência, 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 inexequíveis 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 r.evogação 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, 

a) O Projeto e Serviços serão executado e entregue no prazo de 1 O (dez) dias, a 
coritar a partir da Licitação aprovada e a assinatura do contrato. 

·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, faturá/NF emitida pela da secretaria requisitante. 

9-DOVALOR 

. 9.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-85.000,00 
(Oitenta l\1il Reais). 



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

Dotação Secretaria 
0302.04122.0021 -2006-33.90.3958 Secretaria Municipal de Educação 
0402.04125.0032-2013-33.90.3958 Secretaria Municipal de Administração 
0502.12361.0188-2015-33.90.3958 Secretaria Municipal de Saúde 
0702.10301.0428.-2028-33.90.3958 

10 -DASPENALIDADES 

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 

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 subitem anterior assistirá ao Município de Nova 
Cantu, o direito de, a seu exclusivo critério, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 



Prefeitura Municipal de Nova Can.~~ 
Rua Bahia n° 85 - Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
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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 no 85, ou 
ainda pelo fone /fax 44-35271281 I 35271363- e-mail- pmncantu@ig.com.br. 

NOVA CANTU - PARANÁ, 19 de Agosto de 2015. 

" 
PRESIDEJr.E ~A'"CÔMISSÃO C.P.L. 



(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 060/2015 
REF.: Edital de TOMADA DE PREÇOS n° 011/2015 - 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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Prefeitura Municipal de Nova C~~ 

PARA: 

Rua Bahia n° 85 - Centro- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@iq.com.br 

(MODELO ANEXO ll) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 060/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 01112015 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- TOMADA DE PREÇOS n° 01112015, 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 



PARA: 

Prefeitura Municipal de Nova 
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@iq.com.br 

(MODELO ANEXO llD 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 060/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 01112015 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - TOMADA DE PREÇOS n° 011 /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 



PARA: 

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

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

(MODELO ANEXO M 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 060/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PRÇEOS N° 01112015 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- TOMADA DE PREÇOS n° 011 /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 DA TA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



(MODELO ANEXO V) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 060/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 011/2015 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- TOMADA DE PREÇOS n° 011/2015 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 



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 em nossos 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) 



ATESTADO DE VISITA 

Ref.: Edital de Tomada de Preços n 011120 15-PMNC 

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
Licitado r 

Empresa Proponente 
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ESTADO DO PARANÁ li ". \) .li/ I 

CNPJ 77.845.39410001-03 ~ 
ÚJ 

PROCESSO LICITA TÓRIO N°060/2015 
~~· • ~ ( IJ-. 

·~---~-) 
COMPRAS E/OU SERVICOS 1--o I 

"'a Ca1 

OBJETO: Contrata~ão de Servi~os de Telecomunica~ões2 com disQonibiliza~ão de 
servi~os de Internet. 

VALOR ESTIMADO- R$- 85.000,00 (Oitenta e Cinco Mil Reais) 

PARA' 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - PREVISÃO I DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 
Dotações: 03 .02.041220021-2006-33903958-04.02.041250032-2013-33903958-05 .02.12361 O 188-2015-
33903958-07.02.103010428-2028-33903958 

~ 

'listo~ 
~ Data: 12 I 08 I 2015 

PARA: 

DIVISÃO DE TESOURARIA- PROGRAMA ÃO FINANCEIRA: 

NÃO AUTORIZADO 
Visto: 

Data: 12 I 08 I 2015 

PARA' 

ASSESSOR JURIDICO . 
Convite Dispensado Concorrência Inexigível Pregão 

' 

.. 

Visto: 

.. 
. . '/ \ . 

';\. 

\. 

. I · . . ') 

_.)(' r~ ·,.. C\ \ 
~v_~"-!" Y lf\ "--' 

vonstr Gra 
Data: AR I P~ A nc.A 

c~ 033.8~8.709-30 ~ 

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

E-mail: pmncantu@ig.com.br ou licitacao@novacantu.pr.gov.br 

12 

Tomada 
X de 

Preço 

I 08 1 2015 

~--

tu· 


