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, 
MUNICIPIO DE NOVA CANTU 

Estado do Paraná 
CNPJ N° 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 

1 o TERMO ADITIVO. REF. PROCESSO LICITA TÓRIO n• 068/2015 ! 

EDITAL DE PREGÃO n• 012/2015 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, PARANÁ 

CNPJ' n• 77.845.394/0001-03 
CONTRATADO: WEEDY KENY LOPES DA SILVA- ME inscrita 

no CNPJ 12.842.170/0001-00 
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em 

Serviços de Locação de Equipamentos de 
Sonorização para realização de Eventos e 
Divulgação de Anúncios de Rua de Campanhas i 

e Assuntos de Interesse do Município de Nova i 

• I Cantu - Parana 
VALOR: R$- R$-53.303,44 (Cinquenta e Três Mil e 

I 
Trezentos e Três Reais e Quarenta e Quatro 
Centavos) 

ASSINATURA: 01 de Novembro de 2.016. 
VIGÊNCIA: 05 (cinco) meses. I 



05/12/2016 BCB- Calculadora do cidadão 

lf~ SANCO CENTRAl 
-..:;..VOO BRASIL Calculadora do cidadão 

Início ·+Calculadora do cidadão ·+ Correção de valores 

Resultado da Correção pelo IIIIPC (IBGE) 

Dados básicos da correção pelo INPC (IBGE) 

Dados informados 

Data inicial 
Data fina! 
Valor nominal 

Dados calculados 

Índice de correção no período 
Valor percentual correspondente 

10/2015 
10/2016 

R$ 48.750,00 (REAL) 

Valor corrigido na data final R$ 

1,0934039 
9,3403900 % 

53.303,44 (REAL) 

https:l/www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorlndice.do?method=corrigirPorlndice 

Acesso público 
05/12/2016- 14:27 

[CAlFW0302] 
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Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

1° TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA E 
VALOR, REF. PROCESSO LICITA TÓRIO n°068/2015 - EDITAL DE TOMADA DE 
PREÇO n° 012/2015-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 WEEDY KENY LOPES DA SILVA - ME, estabelecida na 
cidade de Nova Cantu- Estado do Paraná, Av. Cruzeiro do Sul, inscrita no CNPJ sob n° CNPJ n° 
12.842.170/0001-00, representa neste ato por WEEDY KENY LOPES DA SILVA , portador da 
RG n° 8.925.699-2 e do CPF n° 049.518.869-79, daqui a diante denominada "CONTRATADA" . 

DO OBJETO 

Cláusula 13
• O presente contrato tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada em 

Serviços de Locação Equipamentos de Sonorização para realização de eventos e Divulgação de 
Anúncios de Rua de Campanhas e assuntos de interesse do Município de Nova Cantu - PR. 
Processo Licitatório n° 068/2015 - Edital de Tomada de Preço n. 0 012/2015, que se regerá pelas 
cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente. 

Cláusula 23
• através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem alterar as Cláusulas Quinta 

e Nona do Contrato, prorrogando o prazo de vigência do presente contrato por mais, por mais 
150 (Cento e Cinquenta) dias, a partir dia 01 (primeiro) de Novembro de 2016, com vencimento 
agora em 31 Março de 2017, e alterando o Valor para R$-53.303,44 (Cinquenta e Três Mil 
Trezentos e Três Reais e Quarenta e Quatro Centavos) anual. 

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

Testemunhas: 

Nova Cantu/PR, 01 de Novembro de 2016 . 

. ~I . ]) J.-~ 
WEEDY ~ENY LOPES DA SILVA 

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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, 
MUNICIPIO 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) 3527-13 63 

E-mail: pmncantu@ig.com.br 

EXTRATO DE CONTRATO. REF. PROCESSO LICITATÓRIO n° 068/2015 

CONTRATANTE: 

CONTRATADO: 

OBJETO: 

VALOR: 

ASSINATURA: 
VIGÊNCIA: 

EDITAL DE PREGÃO n° 012/2015 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, PARANÁ 
CNPJ n° 77.845.394/0001-03 
WEEDY KENY LOPES DA SILVA- ME inscrita 
no CNPJ 12.842.170/0001-00 
Contratação de Empresa Especializada em 
Serviços de Locação de Equipamentos de 
Sonorização para realização de Eventos e 
Divulgação de Anúncios de Rua de Campanhas 
e Assuntos de Interesse do Município de Nova 
Cantu - Paraná 
R$- R$-48. 750,00 (Quarenta e Oito Mil e 
Setecentos e Cinquenta Reais) 
30 de Outubro de 2.015. 
01 (um) ANO. 
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MUNICÍPIO DE NOVA 
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 n° 068/2015 
EDTIAL DE TOMADA DE PREÇO n° 012/2015 

IDENTIFICACÃO DAS PARTES CONTRATANTES 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, Estado 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, brasi lei ro, 
desquitado, Carteira de Identidade n° 4.414.003-9 SSP-PR e inscrita no CPF sob o n° 
676.205.159-68. 

CONTRATADA: WEEDY KENY LOPES DA SILVA- ME, com sede em Campo Mourão, 
Estado do Paraná, na Rua Engenheiro Mercer, n° 1559, Centro, CEP 87.330-000, inscrita no 
C.N.P.J. sob o n° CNPJ - 12.842.170/0001-00, neste ato representada pelo seu representante 
legal Sr. WEEDY KENY LOPES DA SILVA, Carteira de Identidade RG n° 8.925.699-2, C.P.F. n° 
049.518.869-79, residente e domiciliado no Município de Nova Cantu. 

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato, 
considerando os expedientes constantes do Processo Licitatório n° 068/2015 - Edital 
de Tomada de Preço n° 012/2015, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas 
condições descritas no presente. 

DO OBJETO 

Cláusula 1a. O presente contrato tem por objeto Contratação de Empresa Especializada em 
Serviços de Locação de Equipamentos de Sonorização para realização de Eventos e Divulgação de 
Anúncios de Rua de Campanhas e Assuntos de Interesse do Município de Nova Cantu- Paraná 

LOTE 01: ÚNICO 
ÍTEM UNIDADE PRODUTO 

01 150 Eventos Públicos em qualquer lugar do Município 
HORAS 

02 150 Divulgação Volante, para divulgar informação a 
HORAS população do Município 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Cláusula 2a. A CONTRATANTE deverá: 

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

b) Proporcionar condições para a boa execução dos serviços; 
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MUNICIPIO DE NOVA CANT 1:-rJf------4<_-· 
Estado do Paraná 0 t·'" C;,.ntu • 

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 fiscalizaçao 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, corrigir, 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$-48.750,00 (Quarenta e Oito Mil e Setecentos e 
Cinquenta Reais). 

DO PAGAMENTO 

Cláusula 6a. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal, referente ao serviço 
especificado, objeto deste contrato, e, o pagamento será executado mediante ent rega, 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 10a. Não será permitida a sub-contratação de serviços. 

Cláusula 11a. A CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber os materiais em 
desacordo com o previsto neste contrato, podendo rescindi-los, nos termos do art.78, da Lei 
Federal n° 8.666/93. 
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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, firmam o presente instrumento, em duas vias de 
igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 

TESTEMUNHAS: 

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

i) 11 ~ .. • 1-t J,J. ~ 
WEEDYí<Ê~ LOPES DA SILVA 

Contratado 



Quarta-feira, 28 de outubro de 2015 

• PREFEITURA MUNICI~.~~ 
-·.t.l···--· ....... -......c.. ..... -~._..--.:•laPCIII·-

...._ __ _ 
..w---·-·--a_. _ _.. ........ ___ ...__,_,.... .. 

--~l(:JJO!,WIIICMII-~QifiCIO .... (IO"'---·-·-.. ---·•-·--.. - ............ _....-.....,.,~--=:--·------.... ·--

Prefcitur:l Municip;,l de Nov• Cantu 
...... ,. •. fo- ·"-•t-··""·11-"'1:-...... ~-.. , __ ...,_ ._,.._,... ... ·- .... -. """ 

UIVQMt!MJpt:.M'lq 

0"'"'""'~· ""'·'-~ ... - ... _ .. -.; ...... 
...... -..-... ..... wo~o ... -.,._~ .. -·J·L'W ,.,,...~,;lll, ___ ,_,,.. ___ ....,,~. 

.._...._...._ • • -.,....__~ .. l-

,_......,..-.. ....... ,......11< ................ .. . _ 

IJt)•n"'"'C"""""''"""I!'\"""u·•·O.
UoiLIA·l~I'Mtt\IIJOirAUCICIItltiMkt- M'l.IOOILio'"No"" 

'"'J "~'·"'"·'·~·•bl.I.'IM.IIIIIoQ\W,-· .,.._ ..... ,,.........,, __ 
~·'-<W...I.UMKnA.--\(Ciib!Mo\:~llll .... 
:;::;.:::•0•1~•1~•1-111'"-lMUII ...... 

·-·-... - · __ .,. _____ ,.. 
·----·-

.. ____ .,__,,_,_ ........ _ ... ___ ...... 
....... --~·-.. ---·-.__ ..... __ .. _,_ :..::::-: .. ":':.:.-..... .. oi' ... ! \ _ _ .. __ • _ _ 

..O.....CIOIICICil ...... .l.aD'>'IOCIIIW II 
c.AIIOOOl~UCl'fri'Ot .. --................. - ...... ·-· :::.=....c: ..... "'"""'·-----... 

.... .. c.---··---· o.-., ........ ~ , lllllCIIUI"- - oo '- t; 

~=:.=:::.:.::.:,:··"···-
""•·u.--.. ---·~---- .............. -.--
/.' ----~· 
CMUIII-I!I.WU --

~ CõiiiJMMTAI ~iüi. - --
~--==---

- •u·"'"'-' •n~..,J 

",_.....,.. .. .. _ .. """ .......... 
~c.tu.0._4 ..... U. • --~·- ... ···-

_ .. ___ ..... _ ..... . 
:=::::~~':.':::~=-_.-.::-:-c.:~ - -c-•""" .. .,..._ ___ .. 
~·--..::-:"r:--.!!"'.!:"!':. ~- .. -,...._, ____ _ 

•..c-. .._.,_..._ • .,_.att 

,?--- -
""::.-=::.."" 

EDITAIS 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE F~NIX 

..!iZL -~ 

PrcfeiiUra ~unicipal de No1-a Canru 
looloWoo·~·bolfo •IWoi•OIO • I'IL•{fl':r.J ..... 

..... ,, ___ -- -·~ ........ . 
~ .. --....... 

0 ""'-W__...~.l-~-·tfl• .,._._ _.~, .. 
.... ~,.,.~.~oc. onio•""-•'-'"" u. .... ·l>lõl::eu-r•.r 
• '-" • ,._ -· "!,11. • • ~ ...... ...., c ..... lo ' """"' 
t...,..W>I&irr• Wnl.: .. ~~-~-~~~~ 

''-"""''~uro~.-lo.-••orir*·'-

• ~ ..... , .......... fJ...IIJSLW~ • ... \A."-n ... o.p... 
.... 'lllU'I U.\1 LIII'QU ... l\A • \IL-....•NJ ... o o' 
tUill"--1 ... 

~ Pr~:'~~-~_!'i~~2,_d~,<:::~,S!!'tu ....... _ .. --·-____ , ... , ____ ,... 

.{~ éõiWMSATAI ÕÕsÜL 
~ - -- -

IIO!tl,.... •. ~, 
C:C t lniDt TI 

....,I.UoiCIIIOOCIDIIr...._.AIVMOOII~OC 
C6MIO 11 _,-ro llnMll .. .......-0---c.--w.-· 

==-~ .... """""-------
""'"'" ·c-ltowu_....__ e-__ ....... , ... ,., ~...,,-.... c_• 

.._...t-.•~•....,.•o••-•JO!~ olO•
toiDtl_• .....,._ .. x•-•• 60\ r -blll._. __ _ .. _,.._ ........._.,....._.... ____ _ 

.--:-- . ---
ÇoOIII.Oti!Ot4""'-YU --

~-.;_ êõRuMBATAÍ ÕÕSUL 
~ .... _ 

f'IOC1:\!oO ~DMNSTlAn\U\"Ilto:iiiS 

('U\ft\I{UIOI(II\I"l_'"''ICUI'lT.\(.\0\'~If 

r ............ ,.""'''"--·.-.. ~t...- ~.JmwK .. M 

I !!t!lltl. ~· ~ .. ... ~ f )'o )!!! t"' lt'" ,jlrlllr ....... \0..~ _, 
nl\l'lt~'" l!iol .rt !.L, I l' lt.t"li ... '~'l, , hrflcoro l""".,.! """"'t 
..... . j .......... ... .... "'"",.."'-"'~lo· - ~f"'l'l~n.:)> ... ..-..•r...-n••!,... .. •JWI .,.,_c.•• .t.rr !b..: • 
Wlt.lll • rt JWfiõ~h-». :' t · :.11 1Jtll::tl 1 c-. ~,.,..._.,. 
,.__y .. -. -. .. ,>flll .. \otololno.•""• ..,,. ,...._.l\IH •·t.-
... ... .o.AM• ....... ~-·. ,.. , ..... 1"- ....,_,rr n w"'•n' 
u•~.-....... .,..,.. .._~'",: u... ... " 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
lulioto:o~t' tf.(..,..,.,... c .... . ,..rtnl•m-
'"""·'"""-"' , __ ..,._.., ,_,,. __ . .-, ..... .._ .. ........ ,.._. _ 

0"-:~\w'IJIIO;.,.!.W...,..C~o~~. Lw..i.~ ...... .o. .... •obl•nll•~-. .,.. 
~~~~~ .. I'I'L.t>c."""""'""'"-L~a...,;. ,·nllltlt-ro~~~a~ 
•T•..U·'~ •'III',U! n -_Cif:Õ:W.:M'ty Uowl, 

Í!L':I..Il· ~c. Z"$:~;i&_l?(;\'tC ·lfl"-. 
C'\tJ ... . ~ ~1--t!. .. , . ..., • ~lij..W,tlfl l(-' 

loeolüurll'loH4""""-•~ • l'• lnll• ,....,r .. w.-. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE Nt:NA TESAS 
Ooi'J-to U0 11l.')CIIJ\-Oil> ESTAOOOOP......W. 

A>l. ltbMcwbo'WI,IIIItCtlh ftW,Y .. (fl\01*3-\ let 
'-Hff ' r...avw&r CIP-IUSI)«< 

PMflJT\ILV<~Al. Of:liOVIol0.\1 

IITADODOPAA.UIA 
UruTOOOll'TtiUI0 401TI'r'OOOCOrlftl<10,1'1'ttlt 

CO'oiT"AA1r.llrt~IIIUII(W.t.lOf. ti0tA 1(1.U·""' 

eor.'IAAT~ trt.tUIION·ClWTIOottiTlWC.io ..... ..,...,.,_ 
( ... J~I..:O 

CILI(1Q.cownu,TA(.I.O•IIIND.t.tsn~•·~ 
OIOT.WOsurt:~,.t.UlJNO.U(tuOICUIIISOSOIPAIOIItOICI 
0o1 rKS.o Sl.ftiiiOIII 1 • .. ,WC&A. hl EXUCIClO or "~ w 
Cl'oUI.UAJEAS~~Uçi.Ow.JNCII'"'-COIIIOIUIIfti.IIOOf 
M:UII.bitiA-A.IGCI ~QUI ' Al'IJrtf !IITlGII:.url( DOCQ'T'L. 

,U~·III"-•......-crttl..a.cJ!o ltt=mM_CI_ u T-.. 
~O'l1.:al)llp:rrNe.~) D-. .... cr..odtU~I~dll~ 
·~-.-c"III .. Cif>l ....... l0\5 

..._, ...... ~, .. JOIS 

llllOIU ~WfK.IllüfH 
,..f.ltn•MI,IICII''l 

0--·~•1.41:-• 

==-~-.U."tO ---------
_, .. ~ ... ··-···-c.. """',.._. .. U'f,... .... ,.. " ..... - . ... ~ .. 

-~---·-.c-- ~ ·-··· ·--.. ;:,,, .J0 ........... 211l._ .. _ _ _ ....... _,._, .. ,._.. __ ,... ... __ _ ____.......,..... .. _..... .. _ 

_.__, ______ ---·-··· -··· ,_ .. ________ , , ... _ .. 
:=:=..:..::----=--~-- .. ---- ... 

_::.::.:'....:.::.·.~=--..::.:::: :.::::::::::::~~~: ·. ~ . .-:-.:.::· .. ~ 
• ....::.::.:=..·-:.:::::~::::-=~;:::~~~:::: _ .. _ -~·--·- ·----- · ... -----

EDIÇÃO N' 9.223 TR 

o--.. ......_ '-•"-.-_...,.. ........ .. ·-......... .) .... ,._....__.- ......... . --------º"-'•'f"'r*t rrt"P•J 
...,..!!Mttw="O••'?'U29! ' 
Ol<jril "'I:SfAÇ.I.O Cll UI'MÇ(IS COU ' OAl<U«IIlO 0C "fCAI 
,_..,.,.,....,.yT(o<JoO OO~lOilA~!eOI..\ 11\.ul tO\I IOU.CTOIII 

U.tll:lltOOOOOIJUANO:IOU H'" t'"i!ori'-~MU 

.. _IISI Jolen.--. ICIUINHI..HlOi l~U.TAf 0110 """'' 

I M: rl)lll A UHliiYO$ 

Prdeitura Municipal de Nova C1111ru 
~•- •"tll •t'-·'""' 'r , .... rii,..CI I':~ . ... " .. _ .. ... _ .. __ , ...... ....... ·-...... ·- ..... 

Uho•!l.• ....... •'f"'*" .. , (_ t ..... 4ol""""",•no 4oo• ...... . ., ... 
ilw olo ;,o·o,...:.. ,... l ri i'«!Wfft >ko .. rr-l.klto~lfiH o'I"Jlt.L,• UIIol 
.. ,...,.,. t"'f!oo"•U..,_Ij_ .. w..,,.,..A..;;~r;,..IJ .ol 

1IQUJ. · ~c. ~-'(g~·~,('M'bn~. LTD.~o.--. .. 
c:,, ... ,·~·-...:. · '• • e.~.a:.•,.,_. !(_, 

o--·--~·"'- ·o.- ..... -.,. r ....... l 

~ 
'"IU::,>toTI,I"'. _.,.UOII. CI'"Aio. O>t 

IOA VEI\IT~-~A ~':._510 ROQ.UE 

..... --- - -
~-------·--· .. ~.~~-"ü...'"r...:..• .::::;:::;-..:.=::.--...=::-:;:.-:: 

f. éõiiúMSATAI ÔÕSÜÍ: - ---

o--·cw-•w.._ .. 
::::.=-co::: ...... - -- -----

........ c--··e--'-_..._o...o c.--~ __ .. c,...,. 
.,lm ,....._•-•'-"'-l--tlo$oo1~,, • 
:::.·.:.~=·»····-·"'' ---...-,....,. l _ __ ___ .. __ _ - -----

MUNICiP~~~'UtOVA CANTU 
a-JII ' ff .. t .. -1~ - -.. .-........... ,.. ,..,,.,._ 

, _..,, ..... . .. '"' " '"'1-· WoO OM I ~ ... ...... . . . .. 

(._ ... ,. .......... .. 



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

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

E-mail: pmncantu@ig.com.br 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

/ .. 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório no 068/2015 - Edital 
de Tomada de Preços n° 012/2015, que tem como objeto Contratação Empresa 
Especializada em Serviços Locação de Equipamentos de Sonorização. 

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

- No valor Total/Global de R$-48.750,00 (Quarenta e Oito Mil, Setecentos Cinquenta 
Reais): WEEDY KENY LOPES DA SILVA - ME, inscrita no CNPJ sob o n° 
12.842.170/000 1-00; 

Nova Cantu, Paraná, 27 de Outubro de 2.0 15. 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANlj ~ -t.:~ .,JB-~----1 
CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 JJ ;;~· 

Rua Bahia, 85- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 -~-d'r'-- ··-~~.-:~ 
Fones ( 44) 3527-1281 - (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527- c ~r.:• C<.c.'.') • · 

1363 
E-mail: prnncantu@hotmail.com ou prnncantu@ig.com.br 

PARECER JURÍDICO 

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

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

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

Processo Licitatório n° 068/2015, Edital de Tomada de Preços n° 012/2015, em 

conformidade com a Ata da reunião da Comissão Municipal de Licitação de 20 Outubro 

de 2.015. 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 27 de Outubro de 2.015. 

~· l~ ~-4'1 
IVONSIR G~pp._----, 

~B-PR no 4.058 

Assessor Jurídico 
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Prefeitura Municipal de Nova C 
Rua BAHIA, n° 85- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

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

TERMO DE ADJUPICACÃO 

REF: PROCESSO LICITA TÓRIO N° 068/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n° 012/2015. 

A Comissão Municipal de Licitações, após análise e verificação da documentação e proposta 
apresentada, toma pública a Ad:iudicação, do processo licitatório em epígrafe à Empresa WEEDY KENY 
LOPES DA SILVA - ME, inscrito no CNPJ sob o n° 12.842.170/0001-00, no Valor Total de R$-48.750,00 
(Quarenta e Oito Mil Setecentos e Cinquenta Reais). 

Comissão de Licitações: 

Nova Cantu, Paraná, 23 de Outubro de 2.015. 
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Prefeitura Municipal de Nova C ntw-~-----· 
Rua Bahia, 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 1-ov.- \::·, 

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

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇAO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 068/2015 

TOMADA DE PREÇOS n° 012/2015 
Às 16:00 hs (dezesseis horas) do dia 20 de Outubro 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 Contratação de Empresa Especializada em Serviços de 
Locação de Equipamentos de Sonorização para realização de Eventos e Divulgação de Anúncios 
de Rua de Campanhas e Assuntos de Interesse do Município de Nova Cantu - Paraná , 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/CNPJ 
WEEDY KENY LOPES DA SILVA - ME 
CNPJ -12.842.170/0001-00 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que a empresa compareceu para 
participar do certame, e, apresentou os envelopes de n° O 1 e 02. Iniciou-se então a abertura do 
envelope contendo a documentação de qualificação da participante, e, contatou-se que a Empresa 
apresentou a documentação exigida em Edital, conferidas pelos participantes e não havendo 
questionamentos do mesmo, foi habilitada. Iniciou-se então a abertura do envelope contendo a 
proposta de preços, sendo da seguinte forma: 

LOTE 01: ÚNICO 

ÍTEM UNIDADE EMPRESA PRODUTO PREÇO VALOR 
UNITÁRIO TOTAL 

01 150 WEEDY KENY LOPES DA Eventos R$- 275,00 R$41.250,00 
HORAS SILVA - ME Públicos em á hora por 

CNPJ -12.842.170/0001-00 qualquer evento 
lugar do 
Município 

02 150 WEEDY KENY LOPES DA Divulgação R$- 50,00 á R$ - 7.500,00 
HORAS SILVA- ME Volante, para hora por 

CNPJ -12.842.170/0001-00 divulgar km rodado 
informação a 
população do 
Município 

Valor total R$ 48.750,00 

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$-48.750,00 (Quarenta e Oito Mil e Setecentos 
e Cinquenta Reais) Mensais:- WEEDY KENY LOPES DA SILVA - ME, inscrito no CNPJ 
- 12.842.170/0001-00. 
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Prefeitura Municipal de Nova~-·~ -ntu~4 -· ·· ~ 
Rua Bahia, 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 : .... -JfL ..... ~ ... 

CNPJ N.0 7~.845.394/0001 -03 - Fone_(044) 3527-1281 - Fone F~x (044) 3527-136 4-'o:,_, . , _<,!'$! 
E-marl: pmncantu@hotmarl.com ou pmncantu@rq.com.br "Z;;_....,_:..:;..:V 

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

ELEANI MARIA DE ANDRADE 
Comissão de Licitação 

Nova Cantu, Paraná, 20 de Outubro de 2.015. 

SUELI DE FÁTIMA MELLO ..__ 
Comissão de Licitação 

ELIANE FERRARETO DA SILVA 
Comissão de Licitação 



WEEDY KENY LOPES DA SILVA - ME 
CNPJ 12.842.170/0001·00 

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL· N°. 127 ·CENTRO 
NOVA CANTU- PARANÁ- CEP 87.330-000 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 19 de outubro de 2015. 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Ref. Processo Licitatório n° 068/2015 
Edital de Tomada de Preços n° 012./2015 

Apresento para apreciação de Vs. sas. , a proposta de preços referente à 
Aquisição/serviços de Contratação de Empresa Especializada em Serviços 
de Locação de Equipamentos de Sonorização para realização de Eventos 
e Divulgação de Anúncios de Rua de Campanhas e Assuntos de Interesse 
do Município de Nova Cantu - Paraná, objeto do Edital de Tomada de 
Preços- n° 012/2015, conforme segue: 

LOTE 01: ÚNICO 

~ UNIDADE ESPECIFICAÇÃO PREÇO VALOR 
UNITÁRIO TOTAL 

I~ 
R$ 275,00 á 41.250,00 

150 Eventos Públicos em qualquer lugar do hora por 
HORAS Município. evento 

~ 
R$ 50,00 á 7.500,00 

150 Divulgação Volante, para divulgar informação hora por km 
HORAS a população do Munic!!Jio. rodado 

-------
TOTAL 48.750,00 

O valor total desta licitação é de R$- 48.750,00 (QUARENTA E OITO MIL, E 
SETECENTOS E CINQUENTA REAIS). 

O pagamento é de até 5° dia util, após a emissão da nota fiscal. 

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (Sessenta) dias, a partir da 
data do recebimento pela comissão de licitação. 1 r 12.S42.170Jooo1-oo 

WEEDV KENY LOPES DA SILVA 
Atenciosamente, Av Cruzei. c s~\ 1 -Centro 

~ CEP 33 ~ 
NOME E ASSINATURA DO IJA CANTU PR J 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRSSA 



;f[!~--~ Secretar!a da Micro e Pequena Empresa da Presidência da RepUblica 
. • . , ·~~ Secretana de Racionalização e Simplificação 

\· _ ·: Departamento de Registro Empresarlc.: e Integração 

Na, av. etc.) 

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL 

'" NOVA CANTU 

(mae) 

WANNYA REGINA FONTANA LOPES SI!!. VA 

CEP 

87330000 

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exe:·cer õ(iVidade empresáric., qtJe não possui outro registro de empresário , e 
·equer à Junta Comercial do Estado dé; Paraná: 

ATO OOATO 

002 AL TERACAO 

OOEVENTO 

:,: WEEDY KENY LOPES DA SILVA- ME 

AúvtcJade pdnclpel 

4753900 

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO E 
EQUIPAMENTOS E SUPRIMEN TOS DE INFORMATICA; REPARACAO E MANUTENCAO DE EQU IPAMENTOS 
ELETRONICOS; SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA PUBLICIDADE. 

f,:· . . 

9521500 
7319099 

JUNTA COMERCIAL DO PARANA 

~ 
AGENCIA REGIONAL DE GOIOERE 
CERTIFICO O REGISTRO EM: 2 8 I O 5 I 2 O 15 
SOBNÚMER0: 20153158360 Emo2~usa ;:~tn,co~~:4 ~ ~~~1 ;836-0, DE ?.8/05/20-~ 

wEÊnY l'EriY L<'Pr~ DI< S!~'JA - HE LIBERTAO BOGUS 

SECRETARIA GERAL 

MÓDULO INTEGRADOR: PR1201500387874 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 



• - . ,., 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

Secretaria de Comércio e Serviços 

Departamento Nacional de Registro do Comércio 

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA. r<IRE DA SEDE 

xxxxxxxxxxxxx 
NOME 00 EMPRESARIO (completo, sem abreviatu·e:: ) 

WEEDY KENY LOPES DA SILVA 
NACIONALIDADE 

BRASILEIRA 
sexo 

REQUERIMENTO DE EMPR 

ESTADO CIVIL 

SOLTEIRO 

M ~ F o I RE=~~~~~~~~;~~~ -----------'----·- ---
F.,.IL,.HO:::-::cDE:-(,-pa-::1),.-------=--' ->-·-- ----- •.. ··· ·--------· (m~c) ··-· -··-·----- - --··- ---- --- --- - - -·--- ---

JOSE MARCEUNO DA SILVA I WANNYA REGINA FONTANA LOPES SILVA 
NA-SC_lO_O_E_M_I_Ga·-.. -.-. -n.-s-cim-.-n-lo-1 ------ID-E~TiÓÃÕe ... ~Umero) - - - -·-- ---- 6rgJo e-;,:;i;;o·r- - ·~ - ·- - UF PF(n;,;;-;;;----- ---

1 SSP PR 049.518.869-79 20/04/1984 8.925.699-2 
EMANCIPADO POR (forma de emanc::paçlo - somente no caso de menor) 

xxxxxxxxxxxxx 
OOMICILIAOO NA (LOGRADOURO· rua, av. etc) 

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL 
COMPLEMENTO IRRO/OISTRITO CEP COOIGO 00 MUNICIPIO (Uso da 

junta Ccmereial) 
CENTRO . - 87.330-000 6361 

~-MU-N-IC-IP-10-·----------- ·---------- ---· ·-- ·- - -----'-----------l'---------,U=F---1 
CASA 

NOVACANTU 
:Iara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui 

Jtro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO PARANA 
C:óõ1Go oo ATO oEsCRIÇÃO oo AT'J 'lcÓDIGO oo eveNTO I DESCRIÇÃO DO ev ENTO 

080 
INSCRIÇÃO r.xxxxxxxxxxxx 

1--:---------+----,.---------·---·- - -- _ _ 2'2'!CXXXX::-X-:-X_X_X_)I_X-:-==:::T::-::-=-:::-:::::=::-
c6DIGO DO eveNTO I oescRtÇÃO oo eveNTo I cóDIGO oo evENTO I DESCRIÇÃO DO EVENTO 

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - - - ---- -·---''------- --- -·--· .. - -----·- --·- . -·--·- - --------·- - ------

NOME EMPRESARIAL 

WEEDY KENY LOPES DA SILVA 

LOGRADOURO (rua,ev, etc) 

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL 
COMPLEMENTO BAIRROIOISTRITO 

SALA CENTRO 
MUNICIPIO 

NOVACANTU 

PR 

- t~R P~~;~~-----.. r::~~~;~::;e~:~:ail.com 
~VA-L~O-R-D~O·Cc-AP-IT_A_L--R-S-------~-VA-L~O~R~D~O~C~AP~IT~A~L-·-(p-or-c~xt-en-s-o)-L------- ------------ -------- -----1 

10.000,00 
C001GO DE ATIVICAOE 
ECONÓMICA 

(cnac) 

Atividade Principal 

4753900 
tividadc secundária 

4751200 
9521500 
xxxxxxx 
xxxxxxx 
XXX X XXX 

xxxxxxx 

DEZ MIL REAIS 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E 
VIDEO E EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 
·REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 

1--D:-A:-::T-:-:A=D-=-e ::-IN::-:IC::-:10:-:D:-:A=s-:A-:::n;::vi~OA:-:D:::E::-S----;;-:N"'ú~M:-:::ER:-:O:-:D:-:E:-:l:::;NS;:;CRIÇÃÕ iiõê"NPJ--~TR_A_N'"'SF-:=EREN êli: Õe sEõe ou DE FILIAL DE OUTRA ~---:U-;;:F-·--rõu-::s:-:::oc::o"'AÕJU'"N"-T"'A-;::C-;;:OM~E;:-;R;-;:C:;-;IA::-L--; 
NIRE ANTEK!OR 

~~~~~~ç~oDe D 1-sim 25/10/2010 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX 

ASSINATURA OA F IRMA PELO EMPRESARIO (ou pelo rep resentante/u sistenteJgerentet 

DO .r~~~~ 
""'"''''"'~ t<J::~íiUNAL DE ''"JI .. IC:.I'U; 

CERTI~ICO O REGISTRO EM: 19/ l:z;/ 1 O 
SOB NUMERO: 41106911302 
Protocol<': 1 O/~i69397-3, DE 1 8/1C:~~-

S EBASTIÃO MOTTA 

~~~~~~~~L 
:'1 -- -:-- ·;---..- .:A:_._.-_..,.~ .... -.:.-.... ~a--

\ . ; • . ~~., ·~ - .--:-;::.- - --:---- ; 

no verso ·----

GOVERNAMENTAL 3-não 

lllllllllllllllllllllll 
R1201 002078962 
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WEEDY KENY LOPES DA SILVA- ME 
CNPJ 12.842.170/0001-00 

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL - N°. 127 - CENTRO 
NOVA CANTU- PARANÁ - ·CEP 87.330-000 

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Ref.:· PROCESSO LICITATÓRIO N° 068/2015 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 012/2015 

WEEDY KENY LOPES DA SILVA - ME inscrito no CNPJ n° 
12~842.1_70/0001-00, por intermédio de seu representante legal o sro. WEEDY 

· KENY LOPES DA SILVA, portador (a) da Carteira de Identidade n° 8.925.699-
2, DECLARA que é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos 
do enquadramento previsto na Lei Complementar n°. 123/2006, de 14 de 
dezembro de 2006, cujo termos declaro conhecer na íntegra, e está apta, 
portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no 
certame em epígrafe . . 

. . . 
·NOVA CANTU, ESTADO DO PARANÁ, AOS 19 DE OUTUBRO DE 2015. 

. '• .. 

,;~~-.L~~ . 
WEEÕY-id:NY LOPES DA SILVA 

Representante Legal ., 
OI0001-00 r '\2.842.1NY7LO ESDASILVA 

WEEDY KE . 
. .. S~;\ '\'2.1 Ccl'\fO 

. A.v·. Cttll lfO dQ , o o 
cEP S7 3"30-0 pR.. .J 

.. ,Q'VA cANlU '- ,, . 



' ' .. 

,·. ' 

.·. ' 

PARA: 

WEEDY KENY LOPES DA SILVA - ME 
CNPJ 12.842.170/0001-00 

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL- N°. 127- CENTRO 
~1 0VA CANTU- PARANÁ- CEP 87.330-000 

ANEXO V 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
. COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 068/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 012/2015 

DECLARACÃO 

.· · · .. . Declaramos para os devidos fins de direito, nà qualidade de proponente do 

procedimento licit<!tório, sob a modalidade .:... TOMADA DE PREÇOS n° 012/2015 

instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os 

termos da licitação, bem como tomou conhecimento de todas as especificações 

. ccince~éntes ao objeto da licitação, declarando ainda que preencha todos os .requisitos 

;... . . 

I ' ', 

na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmam os a presente. 

NOVA CANTU, ESTADO DO PARANA, AOS 19 DE OUTUBRO DE 2015. 

~hb.~~ 
Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 

,....1 
~.842.17 .. 

WE~{)_rKJ·vrL O!oo_o1-oo I 
· o rz:"/J.A ·· Av. Cruze . " .r~ Sft.. V,4 . . 

o Su112 
L 

C€p 87 ' Centro 
NovA c 3Jo.ooo 

ANru 
. PR 

" ...) 



, · 

· ... 

PARA: 

WEEDY KENY LOPES DA SILVA - ME · 
CNPJ 12.842.170/0001-00 

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL- N°. 127- CENTRO 
NOVA CANTU- PARANÁ- CEP 87.330-000 

ANEXO IV 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

· PROCESSO LI ClT A TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 068/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PRÇEOS N° 012/2015 

DECLARAÇÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - TOMADA DE PREÇOS n° 012/2015 

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 (k 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14( quatorze) 

anos1 em observância a Lei Federal 9854/99, que acrescentou o inciso V ao artigo 27 da 

Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

NOVA CANTU, ESTADO DO PARANA, AOS 19 DE OUTUBRO DE 2015. 

~ô }\.o(, ~.Jl:12.842 170/0001-00., 
carimbo e Assinatura WEEDY KENY L LVA 

Do representante legal 
Av. C r· zeuo 1 C ... ntro 

CEP·87 330-000 
L NO\IA CAN'rU · PR. _J 



WEEDY KENY LOPES DA SILVA - ME 
CNPJ 12.842.170/0001-00 

AVENIDA CRUZEIRO DO SlJL- N°. 127- CENTRO 
NOVA CANTlJ- PARANÁ- CEP 87.330-000 

ANEXO Til 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 068/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 012/2015 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - TOMADA DE PREÇOS n° 012/2015 

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 verdàde, firmamos a presente. 

NOVA CANTU, ESTADO DO PARANA, AOS 19 DE OUTUBRO DE.2015. 

~ 'A·h. ~ ,L.k 
Carimbo e Assinatura . r 842 170/0001-00 i 
Do representante legal 12. O D SI vA 

WEED N ~,. 

"' ... . .. , Av. Cruzeiro u~ $ul~~27 Centro .... 

CEP 87.330-000 : 

L.. NOVA CANTU PR. J 



PARA: 

WEEDY KENY LOPES DA SILVA - ME 
CNPJ 12.842.170/0001-00 

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL- N°. 127- CENTRO 
NOVA CANTU- PARANÁ- CEP 87.330-000 

ANEXO li 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 068/2015 

: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 012/2015 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - TOMADA DE PREÇOS n° 012/2015, 

instauradopelo Município de Nova Cantu, que não fom'os declarados inidôneos para 

licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

'NOVA CANTU, ESTADO DO PARANA, AOS 19 DE OUTUBRO DE 2015. 

~~-~-~~. 
Carimbo e Assinatura 
Do representante legal 

12.842.170/0001-00..., 
. WEEDY KENY L0°'=S DA .JILVA 

Av. Cruzdro do Sul, ,27 ~ent.o 

CEP 87.330-000 

L.. NOVA CANTU PR. ..1 



1963- 2013 -==PARANÁ==-
Eu :Jaça [f wde :iJe6ta !}WtóJúa CNPJ · 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

N° 0116/2015 

Certidão Negativa de débitos Municipais 

Certifico, para que produza os efeitos legais, que revendo os arquivos 
e registros de lançamentos de impostos municipais do município de 
Nova Cantu, Estado do Paraná, nada consta, em nome de Weedy 
Keny Lopes da Silva- Me, inscrito no CNPJ sob no 12.842 .1 70/0001 -
00, situado na Rua Cruzeiro do Sul, deste município de Nova 
Cantu/PR, Comarca de Campina da Lagoa/PR. Não havendo dividas 
até esta data de quaisquer impostos ou taxas municipais. 

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

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

Nova Cantu-Pr, 13 de Outubro de 2015. 

/} "\ 

REGI~~f~S SANTOS 
Responsável pelo setor de Tributação 

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

www.nallacantu.pr.gall.br 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TPJffiALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: WEEDY KENY LOPES DA SILVA - ME (MATRIZ E FILIAIS ) 
CNPJ: 12.842.170/0001-00 
Certidão n°: 174782782/201 5 
Expedição: 13/10 /20 15, às 13:4 9 : 39 
Validade: 09/04 /2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que WEEDY KENY LOPES DA SILVA- ME (MATRIZ E FILIAIS) , 

inscrito(a) no CNPJ sob o n° 12.842.170/0001-00, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emi tida com base no art. 642 - A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440 , de 7 de julho de 2011, e 
na Resolu ç ão Admini strat iva no 1470/2011 do Tr ibunal Superior do 
Trabalho, de 24 de ago sto d e 20 11. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e es tão atualizados até 2 (do i s) dias 
anteriores à data da sua expedição . 
No caso de pessoa juríd ica, a Cert idão atesta a empre sa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão co ndiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no po r tal do Tribu nal Superior do Traba l ho na 
Internet (http://www .tst.j us .br) 
Certidão emitida gratuitament e . 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessár io s à identificação das pessoas natura is e jurídicas 
inadimplentes perante a Justi ça do Traba lho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentGn ça condenatória trans itada em julgado ou em 
acordos judic iai s trabalhistas , inclusiv e no concernente aos 
recolhime ntos prev idenci ários , a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recol h imento s determinados e m lei ; ou decorrentes 
de execução de acordos f irmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissã o de Conciliação Prévia. 

r::··, idas e ~ ; · cJões : cnàt@tst .jus.br 



13110/2015 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 1284217010001-00 
Razão Social: WEEDY KENY LOPES DA SILVA ME 

Endereço: AVENIDA CRUZEIRO DO SUL 277 I CE NTRO I MARINGA I PR I 
87330- 000 

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

O presente Certificado não servi rá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrig c: ; ões com o FGTS. 

Validade: 04/10/2015 a 02/11/2015 

Certificação Número: 2015100408423082065988 

Informação obtida em 13/10/2015, às 13:53:35. 

A uti lização deste Ce ... t ificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à veri ficação de autenticidade no si te da Caixa: 
www .caixa.gov.br 

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSim primirPapel.asp?Vi\RPcssoaMatriz=17860295&VARPessoa=17860295&VARUf=PR&VARins. .. 1/1 



13/10/2015 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão 

~# Recetta Federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

12.842.170/0001-00 
MATRIZ 

lOM E EMPRESARIAL 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

WEEDY KENY LOPES DA SILVA- ME 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

EDI SONORIZCAO 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATMDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

DATA DE ABERTURA 

19/10/201 o 

47.53-9-00- Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATMDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 

95.21-5-00- Reparação e manutenção de equipamentos eletrocletrônicos de uso pessoal e doméstico 
73.19-0-99- Outras atividades de publicidade não especificad as anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

213-5- EMPRESARIO (INDIVIDUAL) 

LOGRADOURO 

AV CRUZEIRO DO SUL 

CEP 

87.330-000 
BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 

ENDEREÇO El.ETRÓNICO 

weedylopes@hotmail.com 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

***** 

NÚMERO 

127 

MUNICIPIO 

NOVA CANTU 

TELEFONE 

COMPLEMENTO 

SALA COMERCIAL 

(44) 3527-1232 

UF 

PR 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

19/10/2010 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

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

Emitido no dia 13/10/2015 às 14:41:17 (data e hora de Bras ília). 

I Consulta QSA I Capital Social I 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

Página: 1/1 

I Voltar I 

© Copyright Receita Federal do Brasil- 13/10/2015 

http://www .receita.fazenda.gov .br/prepararlm pressao/lm prim ePagi na.asp 1/1 



19/10/2015 

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

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

Nome: WEEDY KENY LOPES DA SILVA- ME 
C N P J: 12.842.170/0001.{)0 

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 é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da ·administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8. 212, de 24 de julho de 1991 . 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 08:14:21 do dia 19/10/2015 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 16/04/2016. 
Código de controle da certidão: FE46.4E39.69DC.C31B 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http://www .receita.fazenda.gov .br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntalnter /Em iteCertidaolnternet.asp?ni= 12842170000100&passagens= 1 &tipo= 1 1/1 
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PREFEITURA MUNICIPAL D .. ____ JiZ ------
NOVACANTU~ 

1963. 2013 

Eu jaça ffwtú 9)~ta .1WúVda 
...iiiiii. pAR ANA~ 

CNPJ -77.845.394/0001-03 

PORTARIA N°. 010/2015 
I 

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

I 

RESOLVE 

Art. 1° - Constituir Comissão Permanente para verificação de Documentação e 
Julgamento de Propostas Relativas a Licitações emitidas por esta Prefeitura Municipal, 
para o exercido 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. 

...,. -. .. . ~ 

\.· ..1 .... 

I . I .I 

Paço Municipal Martin Krupek, em 02 de março de 2015. 1" -~· . :::: 
')~.;-', (j q) . 1'\ -' :::1 / 

Rua Bahia, 85- Centro- Nova Cantu - PR 
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Fone (44) 3527-1281 Fax 3527-1363- E-mal! prefeitura@novacantu.pr.go~.br 

www.novacantu.or.aov.br 
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I Mariluz 

PREFEITÜRA MUNICfPAL DE MARILUZIPR 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 001 

CONTRATO NÚMERO 03612014 
TOMADA DE PREÇO 004/2014 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARILUZ. 
CONTRATADA: MARTINEZ CONSTRUÇÕES CIVIS- LTDA. 
OBJETO: ADinVO DE PRAZO 
NOVO TÉRMINO: 01/04/2016 

Mariluz, 25 DE SETEBRO DE 2015. 
PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES 

Contratante 
C. R. MARTINEZ & C!A LTDA. 

Clcbcr Ruiz Martinez 
Contratada 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZIPR 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 001 

CONTRATO NÚMERO 037/2014 
TOMADA DE PREÇO 005/2014 

· CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MAIULUZ. 
CONTRATADA: QUADRA 1 CONSTRUÇÕES- LTDA - ME. 
OBJETO: ADITIVO DE PRAZO 
NOVO TÉRMINO: 09/04/2015 
Mariluz, 10 de janeiro 2015. 
Paulo Annando da Silva Alves 
Contratante 
QUADRA I CONTRÇÔES- LTDA- ME. 

Michel Furlan Rodrigues 
Contratada 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZIPR 
EXTRATO DE TER:-.10 ADITIVO 002 

CONTRATO NÚMERO 037/2014 
TOMADA DE PREÇO OOS/2014 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MAR!LUZ. 
CONTRATADA: QUADRA I CONSTRUÇÕES - LTDA- ME. 
OBJETO: ADITIVO DE PRAZO 
NOVO TÉRMINO: 08/10/20 I 5 
Mnriluz, 09 de abril de 2015. 
Paulo Armando da Silva Alves 
Contratante 
QUADRA' I CONTRÇÔES- LIDA- ME. 

Michel Furlan Rodrigues 
Contratada· 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZIPR 
EXTRATO DE TERJ\'10 ADITIVO 003 

CONTRATO NÚMERO 037/2014 
TOMADA DE PREÇO 005/2014 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARILUZ. 
CONTRATADA: QUADRA I CONSTRUÇÕES - LTDA- ME. 
OBJETO: ADITIVO DE PRAZO 

.. NOVO TÉRMINO: 08/04/2016 
Mariluz, 25 de setembro de 201 s.· 
Paulo Armando da Silva A lves 
Contratante 
QUADRA I CONTRÇÓES- LTDA- ME. 

· Michel Furlan Rodrigues 
Contratada 

I Morretes 

8554912015 

85577/2015 

85578/2015 

85580/2015 

EXTRATO PROCEDIMENT<) LICITATÓRJO N' 050/2015 PREGÃO PRE
SENCIALN~ 34/2015 CONTRATO NoOS0/20 15 -ID No 108 CONTRATANTE: 
MUNICIPIO DE MORRETES CONTRATADA: ORIENTELC LIMPEZA E CON
SERVAÇÃO EJRELl- ME, com registro no CNP JIMF sob o n' 76.022.490/0001-99. 
VALOR TOTAL de RS 38.950,00 (trinta e oito mil e novecentos e cinquenta reais). 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de desinseti7..ação, 
desratização e controle de morcegos, em atendimento às Secretarias Municipais 

. de Saúde e de Educação, conforme especificações constantes do ANEXO l-TER
MO DE REFER~NC!A. VIGÊNCIA: A vigencia do presente contrato ser.í de 12 
(doze) meses a panir de sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 30/09/2015. 
ASSINADO POR: EXMO SR. HELDER TEÓFILO DOS SANTOS, PREFEITO 
MUNICIPAL E O SR. VALDEC!R FRANCISCO LEITE PELA EMPRESA 
ORIENTELC LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI- ME. 

85723/2015 

I Nova Cantu 

PREFEITURA ~IUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTAllO DO PARANÁ 

CNPJ n" 77.845.394/0001-03 
Ru> B•hi>. 85 - CEP 87.330-000 

A\'lSO UI::. LI\IT\("\0 - PROCE~~O L !C: I! A1 ORlO n 06'·. ~015 

TOMADA DEPREÇOS - N' onn" s- PMNC l 
OBJET.O: Contratação de Emp~esa especializada em Serviços de Locação 
de Equ1pameotos de Sononzaçao e Outros, conforme especificações em 
edital. 
ABERTURA: À partir das 16:00 (dezesseis) Horas do dia 20 de Outubro 
!Ir 2.01 >. na <al.t de reuniõe< d11 Pacn ~lnnicipal. em t'(n\'3 C:anh l. P.r.o 1 ... 

AVISO DE LICITAÇÃO - PIWCESSO LIU I A 1 ORlO n" 070/201 5 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n" 013/2015- PMNC 
OBJETO: Contra!Jiç:io de Empresa paro Reforma/Amplioção do 
Terminal Rodovi:lrio Municipal, conforme especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 11:00 (Onze) Horas do dia 20 de Outubro de 
2.015, na sola de reuniões do Paço ~lunicipal, em Nova Cantu, Paron:í 
AVISO DE LlCITAÇAO- PROCESSO LICITATORIO n' 07!/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n' 0!4/2015- PMNC 
OBJETO: Contrataç.ão de Empresa para 
Reforma/Remodelação/Ampliação do Centro de Saúde Emili:ano Bonifácio 
Campigotto, conforme especilicações em edital. 
ABERTURA: À partir das 09:00 (nove) Horas do dia 20 de Outubro de 
2.015 na sala de reuniões do Paço Municipal em Nova Cantu, Parao:í 
A VISO DE LI ClT AÇÃO- PROCESSO LICITA TO RIO n' 072/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n" 015/2015- PMNC 
OBJETO: Contratação de Empresa para Re'forma/Ampliação do Centro 
de Saúde do Distrito de Santo Rei, conforme especificações em edital. 
ABERTURA: À partir d:is 10:00 (dez) Horas do dia 20 de Outubro de 
2.015, na solo de reuniões do Paço Municipal, em Novo Canto, Paraná 
AVISO DE LICITAÇAO - PROCESSO L!CJTATORJO n' 073/2015 
PREGÃO, na forma Presencial n' 027/2015- PMNC 
OBJETO: Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes para a frota 
Municipal, conforme especilicações em edital. 
ABERTURA: À partir das 14:00 (quatorze) Horas do DIA 20 de Outubro 
de 2.015, na sala de reuniões do Paço :-.tuoicipal, em Novo Contu, Paraná. 

A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos c in(onnaçõcs poderão ser 
solicitados n• PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -PARANÁ. junlo ' 
Divi.~ão de Licitação, no hor.irto da_( 8:30 às 11:00 Hs c das 14:00 ias 11:00 lts. 
Tclcfonc/F3x: (44) 35271363- 3527-128! 

Nova Cantu, Estado rJo Pa.rani, O I de Outubro de 2.0 15. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
Prefei to Munici :d 

85287/2015 

I Ortigueira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUE!RA 

PREGÃO PRESENCIAL n• 123/15 (menor preço por item) 

Objeto: Aquislção de Oi (um) veiculo utilitário tipo Pick-up, Ok 2015/2015 
conforme termo de referência deste edital. 

Realização: dia 20110/2015 às 09:30 horas. 
--~~--~~// __________________________ _ 
PREGÃO PRESEI'\CIAL n" 124/15 (menor preço por item) 

Objeto: a Contr<llaçào de empresa espcci:1tizada em Org:miz:lção de Eventos, 
para realização do aniversário do Municipio. 

Realização: dia 21/10/2015 às 09:30 horas. 

----------~H----------------------------
Noto: Os Editais encontram-se disponíveis à consulta, gratuitamente, na sede da 
prefeitura. http·Hporta! ortiguejra pr gov br/. Maiores informações pelo telefone 
(42) 3277-1 388. Ortigucira-Pr, 02 de outubro de 2015. 

ROSA NA APARECIDA ARAUJO CARDOSO 
Pregoeira Municipal 

85804/2015 
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PROCESSO LICITATORIO No 068/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 012/2015 
ABERTURA: 20/0utubro/2015 HORÁRIO: 16:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, às 16:00 
Horas do dia 20 de Outubro do ano de 2.015, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, sito à 
Rua Bahia, n° 85 - Centro, em Nova Cantu, Paraná, Processo Licitatório, na Modalidade de 
TOMADA PREÇOS, tipo menor preço, Global, fixo e sem reajuste, de acordo com o que 
determina a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e as condições estabelecidas 
neste Edital, para escolha da melhor proposta do seguinte objeto: 

l - DO OBJETO 

1.1 - O presente Edital de Tomada de Preços, tem por objetivo: Contratação de Empresa 
Especializada em Serviços de Locação de Equipamentos de Sonorização para realização de 
Eventos e Divulgação de Anúncios de Rua de Campanhas e Assuntos de Interesse do Município de 
Nova Cantu- Paraná, da seguinte forma: 

LOTE 01· ÚNICO 
ITEM UNIDADE PRODUTO 

01 150 Eventos Públicos em qualquer lugar do Município 
HORAS 

02 150 Divulgação Volante, para divulgar informação a 
HORAS população do Município 

2 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

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

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

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

3- HABILITAÇÃO 

3.1 - O envelope de HABILITAÇÃO, deverá conter a seguinte documentação: 

a) as Certidões: 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS; 
-CND, DÉBITOS, TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS; 



,· ,· . 

. -CERTIDAO REGULARIDADE COM FGTS; 
-CERTIDÃO NEGATIV ADO INSS 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. 

b) Autorização para representar a proponente na licitação (Credencial) datada e assinada 
pelo Diretor ou Represe11tante Legal da Empresa, desde que a participação não seja feita pelo 
pr:oprietá,rio titu~ar .ou representante legal, devidatnente comprovado por instrumento público ou 
particular, ·.el11 que se ·encontrem os necessários poderes de representação, e exibição do RG do 
representante h!gal da empresa (Modelo ANEXO I); 

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

···.·· ·. d) p~claraç.ão de entrega (Modelo ANEXO IH); . 

e) . Declaração de que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho 
notürno, perig()so· 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 
acresÇentou 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, 
ded~ú·ando ainda que preen·cha todos os requisitos na habilitação (Modelo ANEXO V); 

~i) 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) No caso de Microempresas e empresas de Pequeno Porte, apresentar declaração 
ru:mada pelo representante legal, de que se enquadra no conceito de ME ou EPP, sob as penas da 

·le1; · · 

· ' . . A . doc~mentação ~~ima al~dida 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 
érri ~ua face. externa os seguintes dizeres: · 
' . . 

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

'•. . .. 

' o • ' • ~ ' , . : 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
HORÁRIO: 



... . 

.. ~ ... 

. · .4 ~DA PROPOSTA 

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

·.devera consta~ ·obrigatoria,mente: 

.à) assinatu~~ do representante legal da empresa ~/ou autÔn~mo; 
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 exigioas . 

. 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 
. coino:. despesas com impostos, embalagem, seguro de transporte (carga e descarga) até o destino 
. do . objeto; e/ou ohrigações sociais, uniformes, identificações pessoais, seguros, . e transporte de 

pess'oal até o destino do objeto, se for o caso. 

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

. ENVELOPE N°. 02 · 
. CONVITEN°:: 
'ABERTURA: 
EMPRESA: . 

Proposta de Preços 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

HORÁRIO: 

5 -ABERTURA DOS ENVELOPES: 

5.1 - A comissão . de Licitação lavrará atas circunstanciadas, registrando todos os fatos 
_praticados no ·decorrer do processo licitatório. Quaisquer observações somente serão registradas 

. ·. em ata,. das quais a Conliss~o de Licitação fará a leitura para conhecimento geral. 

. .. 5;2 - Aabert1..1ra do Envelope O I - Habilitação, observará os seguintes procedimentos: 
·. 5.2.1 ~ No dia, hora e local determinado neste Edital, em sessão públ ica, 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. 

. ·' 

.·· 
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. · 5.2.2 - Após o recebimento dos envelopes, a Comissão de Licitação, na presença facultativa 
çlos proponen~es interessados, devidamente credenciados, efetuará a abertura dos envelopes n. O I -
HABILITAÇAO. 

· 5.2.3 -Nesta mesma sessão, a critério da Comissão de Licitação, poderão ser analisados os 
documentos contidos no envelope n. O I, e decidir quanto à habilitação ou inabil itação das 
proponentes. 

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

. - 5~3. 1 - Todos envelopes serão abertos devido cadastro de todos os participantes na 
·Licitação: . 

5.3.2 - O envelope n~ 02 (Proposta de Preços) será aberto e um~ via do seu conteúdo será 
rubricada, folha por folha, pelos membros da Comissão de Licitação e em seguida passado para 
análise, pelos· proponentes presentes. 

· :· ~.3.3 - Após a ::tl:?ertura dos envelopes n. 02, a Comissão de Licitação procederá à análise e 
julgamento das mesmas, e a divulgação do resultado. 

.. · S;3.4 ·-:A Comissão de Licitação· é facultado solicitar das proponentes esclarecimentos com 
relação· aos documentos apresentados, bem como, promover diligências ou solicitar pareceres 
técnicos destinados a esclarecer a instrução do processo. 

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

' . -6. -.DO JULGAMENTO 

6.1 - Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de menor preço, Global, . . 

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

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

· ·6-.3 --- O julgamento· e a . classificação das propostas, bem como a escolha da mais 
conveniente, são _ atos exclüsivos 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 .classÜicação pela ordem .cresce~te dos preços que será submetido à apreciação da 
autoridade superior, que homologará a decisão da Comissão de Licitação . 

. . ,.,, 
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· 6.5 - Na. hipótese de recusa da proponente melhor classificada de. confirmar sua proposta, o 
Contratante; poderá adjudicar o objeto a segunda melhor classificada, e assim sucessivamente, nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado (Artigo 64, parágrafo segundo), ou ainda 

·optar pela revogação da presente licitação, no interesse da Administração Pública. 

6.6- A apresentação de urna 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 · yencedora 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· .., P.ara 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 
contar 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, fatura/NF emitida pela secretaria 
requisitante . .. 

9.-DO VALOR 

. 9.1 ·-: Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-50.000,00 (Cinquenta 
Mil 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 -2006-33.90.39.59 Secretaria Municipal de Administração 
. 0502.12361.0188-2015-33.90.39.59 
0702. 10301.0428-2028-33 .90.39.59 
0702.10301.0428-2029-33.90.39.59 



10 -·DAS PENALIDADES 

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

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

~~u total, o eq~ivalente a 20% (vinte por cento) do valor do .contrato, cumu1ável· 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 · 
reabilitl:tção; .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 CONVOCATÓRIO: 

· .. 11.1 ~ Até dois dias úteis antes da data fixada para o rece~imento dos envelopes, qualquer 
·pessoà podera impugn.ar o ato convocatório do Tomada de Preços. · 

l1:2- Caberá 'à Comissão de LicitaÇão decidir sobre a petição· no prazo ·de. quarenta~ oito 
horas. 

·11.3 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será · designada nova data para a 
. au?iência de re~ebimento dos envelopes de proposta e habilitação. 

:Ú.4- A p~tição pleiteando a i~pugnação deverá ser endereçada à Comissão de Licitação, e 
deverá ~onter a· qualificação do impugnante, .a matéria impugnada, ·os fundamentos da impugnação 

. · e o pedi~o. 

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 qualque; 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 Le.i 8.883/94, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da data da divulgação 
de decisão, em úniça instância, ao Secretário de Administração e Negócios Jurídicos, desde que 

· 1riterpbs~o perante a Comissão, a qwil poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 02 (dois) dias 

.·. 
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.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 ~ecurso. · 

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. 

I • I ' 

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 
lidtação 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 
irlterposiÇão. por parte dos participantes. 

- . . ' . 

i3.4 - Somente terá direito a usar da palavra, rubricar os docum~ntos e propostas, 
interpelar, , assi'nar . 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. 

'I ' • 

· i3~6 ·- A participação nesta. licitação, importa ao. . proponente irrestrita .aceitação das 
condJç:ões .estcibelecidas no Convite e demais da Lei n°. 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações. 

. 13.7 ·- Oc·orrendo 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 
classificação, para a adjudicação do objeto em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro colocado ou ~ev()gação 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. . . ' . . ' ' ' 

·. 
; ,I ·•·· . 

• o , 
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14 -DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇOES 

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. 

. .· ·~ 
• • • o • 

NOVA CANTU -PARANÁ, 01 de Outubro de 2015. ' . 

ASS.·ÇOMPRAS E LICITAÇÕES 

. . ' . . ' 

.. ~ . . ' . . 
' .. . ... 

·. ' 
.' 

· , 

.. 

. . . · 

'··' 

PRESIDENTE DA COMISSÃO C.P.L. · 
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(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura .Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 

. PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 068/2015 
RBF:: Edital de TOMADA DE PREÇOS n° 012/2015 - PMNC. 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciámos o(a) Sr.(a) 
-....,.----:...._- .,....-------------- -- portador (a) da Cédula de identidade 
soh 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 creden.ciado (a), dentre outros poderés, o de renunciar .ao direito . de interposição 
de recurso. 

. . ' '· . .· ~ . . 

... _.· 
1,• 

:· ' 
.. . . . . . 

. . . . 
. : •' ·· .. : .... 

. .. 

Em ___ de _ _______ de 2015. 
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(MODELO ANEXO 11) 

PARA: ·.· 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 068/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 012/2015 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- TOMADA DE PREÇOS ·no 01212015, 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 C 
. . . Rua Bahia n° 85- Centro...:. Nova Cantu,;.. PR.- CEP: 87330-0oo · 

·.·, .. 

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

(MODELO ANEXO Ill) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 068/2015 

. : . . EI)ITA~ DE.TO.MADADE PREÇOS N° 012/2015 

... 

,. 

I ' DECLARACÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- TOMADA DE PREÇOS no 012/2015 instaurado. pelo 

Município de Nova Cantu, que nos compro.metemos a entregar os produtos ganhos por esta 

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

·Por ser expressão da v~rdade, firmamos a presente . 
. · .. • . 

(LOCAL E DATA) 

• • :~ o • 

·Carimbo e Assinatura . 

Do representante legal 

·. ' . 
. . . 

. . . 

·. : . 

. ~. ' 

' · . . ~ .... ' 



·. 

'. . . •, 
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·. ' 
' . . .. . 

.. . 

PARA: 

.. 
' 

(MODELO ANEXO IV) 

PREFEITU,RA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCE.SSO.LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 068/2015 
'E:PITAL DÉ TOMADA: .DE PRÇEOS·NO 012/2015 

DECLARACÃO 

. ' . 

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

pro~édim.e~to liêita~ório, sob a modalidade -TOMADA DE PREÇOS no 012/20l5 instaurado pelo 
' . 

... ·. 

. · · Município de .N.ova 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 

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

acre~centou · o in'ciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

· . .. ' 
. . . 

\ .• 

,· . • 

. •, 

. . . . 

o \
0

";' 0 

0 

.•' 

' :,.· 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente . 

.. ' 
•• .... o ·~·. 

·.· . . · .·.· .. ·. 

·. 
, • 

(LOCAL E DATA) .· 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 

: . 



, . .. . , 

.. 
' ,i' 

.. 

. (MODELO ANEXO Vl 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

. PROÇESSq LICITÁ TÓRIO (LICITAÇÃO) ~o 06.8/2015 
. EDITAL DE-TOMADA DE PREÇOS N° 012/2015 

.· 

DECLARACÃO 

. ' Oeclaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

. proc~~im'ento licitatório, ·sob a modalidade- TOMADA DE PREÇOS no 012/2015 instaurado pelo 

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

corno tomou .- conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, 

dedaran'd~ -~·inda que p'reencha todos os requisitos na habilitação. · 
' # :· 

·· .... . 

.. . . 

·. ' . ·.·. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 

.. . 
: .· . 

.. · .. · . 
·-

. .. .... : , ·· .. ·· 

. . . 




