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Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Rua Bahia no 85 - Centro - Nova Canto - PR. - CEP: 87330-000 

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

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tenQ.o em vista o Processo Licitatório no 003/2016 - Edital 
de PREGÃO, na forma Presencial n° 00112016, que tem como objeto a Aquisição de 
Concreto Usinado, conforme especificação no Edital. 

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

ÍTEM 01- Empresa: G. E. FERREIRA CONCRETO - ME, inscrita no CNPJ 
21.094.53110001-60, no Valor de R$-133.000,00 (Cento e Trinta e Três Mil 
Reais). 

Nova Cantu, Paraná, 22 de Fevereiro de 2.0 16. 
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MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
Estado do Paraná 

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: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

DECLARACÃO 

Declaro sob as penas da Lei que o Processo Licitatório n° 
003/2016 - Edital de Pregão, na Forma Presencial n° 001/2016, efetuado 
para Aquisição de Concreto Usinado, cuja empresa vencedora foi G. E. 
FERREIRA CONCRETO - ME - CNPJ n° 21.094.531/0001-60, atendeu a 
todos os dispositivos constantes na legislação em vigor, em especial à Lei 
n° 10.520/02 e 8.666/93, de 21/06/1993, e suas alterações, inclusive quanto 
à forma de publicação. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 19 de Fevereiro de 2.016. 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

"'Paço Municipal Martin Krupek" 

SCI - Sistema de Controle Interno 

Relatório Administrativo n°. 0112016. 
Processo Licitatório n°. 003/2016. 
Modalidade Edital de Edital de Pregão n°. 00112016. 

O presente relatório trata do processo licitatório n°. 00112016 Aquisição de concreto 
Usinado. 

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

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

É o parecer, s.m.j. 

Nova Cantu, 19 de fevereiro de 2016. 

Elis M ·na da Silva 
Controladora Geral 

Controlador Interno 

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

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



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

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

TERMO DE ADJUDICACÀO 

REF: PROCESSO LI ClT A TÓRIO W 0032016 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n• 001/2016 

A Comissão Municipal de Licitações, após anâlise e verificação da documentação e proposta apresentada. torna pública a Adjudicação, 
do processo licitatório em epígrafe à Empresa G. E. FERREIRA CONCRETO - ME. inscrito no CNPJ sob o n• 21 094.531/0001-60, conforme 

DESCRI ÃO 
Concreto Usinado MPA25 

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

Nova Cantu, Paraná, 05 de Fevereiro de 2.0 16. 

Comissão de Licitações: t \.'-~c ..V\. O c.-V-
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Prefeitura Municipal de Nova C 
Rua Bahia, 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@ig.com.br 

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇAO 
PROCESSO LICITATÓRIO No 003/2016 

PREGÃO, na forma presencial n° 00112016 
Às I 0:00 hs (dez horas) do dia 05 de Fevereiro de 2016, na Sala de Reuniões da Prefeitura 

Mun icipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações e Pregão 
designados, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e julgamento das propostas, 
da licitação acima referida o qual objetiva a Aquisição de Concreto Us inado, em conformidade 
com as d isposições contidas no Edital, o Presidente abriu a sessão pública, efetuando o 
credenciamento e recebimento dos envelopes, que teve como participante a empresa: 

G.E. FERREIRA CONCRETO- ME 
CNPJ -21.094.531/0001-60 

EMPRESA I CNP J 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que O I empresa compareceu para part1c1par 
do certame, e, apresentou os envelopes de n° O l e 02. A Empresa G.E. Ferreira Concreto ME, 
apresentou a Certidão Conjunta da Receita Federal/Previdenciária vencida, sendo que deverá ser 
apresentada a certidão validada até a assinatura do contrato. Iniciou-se então a abertu ra do 
envelope contendo a proposta de preços, sendo da seguinte forma: 

LOTE 01- ÚNICO. 
ÍTEM QTDADE DESCRIÇÃO Preço Unitário I Total 

01 350M3 Concreto Usinado- MP A25 R$-380,00 R$-133.000,00 
Total R$-133.000,00 

Os participantes renunciam expressamente o direito à recurso, concordando integra lmente 
com as decisões exaradas pela Comissão, abdicando seu direito de recurso em relação a qualq uer 
documento, ato ou forma de procedimento. 

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

LOTE 01 - no Valor Total de R$-133.000,00 (Cento e Trinta e Três Mil Rea is): a empresa: 
G.E. FERREIRA CONCRETO - ME, Inscrito no CNPJ sob o no 21.094.53110001-60; 

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

~~/a Cantu, Paraná, 05 de Fevereiro de 2.016. 

Equipe de Apoio: {se~ c (c~ a if~l(/1 
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ANEXO VI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 
PREÇOS MÁXIMOS POR ÍTEM 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2016 
EDITAL DE PREGÃO No 001/2016 

FERREIRA CONCRETO L 
©(44) 3542·2 

PROPOSTA COMERCIAL 

LOTE 01- ÚNICO. 
ITEM QTD DESCRIÇAO VALOR VALOR TOTAL 

UNITARIO 
01 350M3 Concreto Usinado- MPA25 R$ 380,00 R$ .1 33.000,00 

VALOR TOTAL R$ 133.000,00 

Valor por extenso da Proposta: R$ 133.000,00 (cento e trinta e três mil rea is ) 

Validade: 60 (sessenta) dias, contados da abertura da proposta Comercial 

Forma de Pagamento: O pagamento será realizado, em até 30 (Trinta) dias da 
apresentação da fatura/NF anexa a requisição dos materiais emitida pelo 
requisitante. 

Campina da Lagoa/Pr ., 05 de fevereiro de 2016. 

Gilvane Everton Ferreira 
Rg 9.056.201-0/Pr 
CPF: 049.655.939-79 

j21.094.531/0001-6Ql 

FERREIRA CONCRETO - ME 

Rua Ver. Homero Franco, n° 75, Centr0 

CEP: 87.345-000 L Campina da Lagoa - Paraná. _j 



GIL V ANE EVERTON FERREIRA, brasileiro, solteiro. 
Empresário. nascido no dia 24 de março de 1.985, naturnÍ 
de Campina da Lagoa. Estado do Paraná. filho de Celso 
Ferreirn e lraci Narilde Favero Ferreira, residente e 
dumiciliado na Rua Jairo Batista Gomes, n° 224. centro, na 
cidade e comarca de Campina da Lagoa, Estado do Paraná, 
CEP 87.345-000, portador da cédula de identidade Rg. n° 
9.056.201-0-SSP/PR. e inscrito no CPF. MF sob o n.0 

049.655.939-79, c JOAQUIM FERREIRA FILHO, / 
brasileiro, casado, Empresário, nascido no dia 06 de julho ~ 
de 1.961, natural de Quinta do Sol, Estado do Paraná, filho 
de Joaquim Ferreira c Durvalina Xavier Ferreira, residente 
e domiciliado na Rua Vereador Homero Franco n° 077, na 
cidade e comarca de Campina da Lagoa, Estado do Param\. 
CEP 87.345-000, portador da cédula de identidade Rg. n.0 

3.545.608-2-SSP/PR, e inscrito no CPF. MF sob o n.0 

510.512.229-15, únicos sócios componentes da sociedade 
empresaria que gira sob o nome empresarial de 
FERREIRA CONCRETO L TDA-ME, com sede e foro 
na Rua Vereador Homero Franco n. 0 075, centro, nn cidade 
e comarca de Campina da Lagoa, Estado do Paraná, CEP 
87.345-000, com contrato social arquivada na MM. Junta 
Comercial do Estado do Paraná sob o n.0 41208076593, por 
despacho em sessão do dia 23/09/2014, RESOLVEM, por 
este instrumento particular de alteração de contrato social , 
alterarem seu contrato social primitivo, pelas clausulas 
adiantes enumeradas: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DA RETIRADA DE SÓCIO:- Retira-se da 
sociedade o sócio, JOAQUIM FERREIRA FILHO, Uá qualificado), que vende 
suas quotas do capital social, em sua tota lidade, pelo valor nominal de R$ I ,00 
(hum real), cada uma, na importância de R$ I 50.000,00 (cento e cinqüenta mil 
reais), para GTL V ANE EVERTON FERREIRA. Uá qualificado), pagos neste 
ato. em moeda corrente nacional, da qual importância, o sócio alienante dá plena. 
geral e raza quitação. 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 

CERTIFICO O REGI STRO EM 29/ 0 9/2015 14:39 SOB No 

20155777904. 4120807 6593 
PROTOCOLO: 155777904 DE 2 9/09/2015 . NI RE: · 
FERREIRA CONCRETO LTDA - ME 

Libertad Boqus 
SECRETÁRIA GERAL 

CURITIBA, 29/09/2015 

. · · ita à comprov açã o de sua au tenticidade no sit e 
A validade deste documento, se 1m~resso , fd1Ca su)e . t e código de veri f i cação: PRl55777904 

www . empresafacil .pr.gov .br 1nforma n o o s equ1n 

/ 



CLAUSULA SEGUNDA - DO INGRESSO DE SÓCIO:- Ingressa na sociedade 
ROBERSON DE GOES FRANCELINO, brasileiro, solteiro, Empresário, nascido 
no dia 24 de maio de 1992, natural da cidade de Campina da Lagoa, Estado do 
Paraná, filho de Argeu Francelino e Ana Miranda de Goes Francelino residente e 
domici liado na Travessa Paulina Luiza da Silva, n.0 lO 1, centro, na cidade e 
comarca de Campina da Lagoa, Estado do Paraná, CEP 87.345-000, portador da 
cédula de identidade Rg. n. 0 13.047.471-3-SSP!PR., e inscrito no CPF. MF sob o 
11.0 091.803.869-38, que adquiri 3.000 (três mil) quotas no valor de R$ 1 ~00 (um 
real) cada uma, na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais); 

CLAUSULA TERCEIRA - DO CAPITAL SOCIAL:- O capital social é na 
importância de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), divididos em 300.000 (trezentas 
mll) quotas. no valor de R$ 1,00 (hum real) cada uma. 

CLAUSULA QUARTA - DA DlSTRIBUlÇÃO DO CAPITAL:- Em virtude 
desta alteração de contrato social , o capital social da Sociedade Empresaria 
Limitada, fica assim distribuído entre os sócios quotistas: 
a)- GILVANE EVERTON FERREIRA, com 297.000 (duzentas noventa e sete 
mil) quotas, no valor de R$ l ,00 (um real) cada uma. na importância de R$ 
297.000,00 (duzentos nov~.:nta e sete mil reais); 
b)- ROBERSON DE GOES FRANCELINO, com 3.000 (três mil ) quotas, no 
valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, na importância de R$ 3.000,00 três mil reais). 

CLAUSULA QUINfA - DA DEClARACÃO DE DESIMPEDIMENTO:- O sócio 
ingressante declara sob as penas da lei , de que não está impedido de exercer a 
atividade Empresarial, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou 
por se encontrarem 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 outra a economia popular, 
conlru o sistemu financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, 
contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

CLAUSULA SEXTA - DA SITUAÇÃO ECONÔMiCA:- O sócio ingressante 
declara conhecer a situação econômica. financeira e fiscal da sociedade, ficando 
sub-rogados em seus direitos e obrigações. 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 

CERTIFICO O REGI STRO EM 29/09/2015 14:39 SOB N° 
20155777904 . 
PROTOCOLO: 155777904 DE 29/09/2015 . NIRE: 41208076593 . 
FERREI RA CONCRETO LTDA - ME 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA GERAL 

CURITIBA, 29/09/2015 

A validade deste docume n t o , se impresso, fica sujei ta à comprovação de sua autenticidade no site 
www.empresafacil .pr .gov . br informando o segui nte código de verificação: PR155777904 



CLAUSULA SÉTIMA - DAS DEMAIS CLAUSULAS:- Permanecem 
inalteradas as demais clausulas do contrato social primitivo, que não colidirem com 
este contrato particular de alteração contratual. 

E, pôr estarem justos e contratados, mandaram lavrar o 
presente em uma via de igual teor e fonna, a qual depois de 
lidas e achadas conforme vai devidamente assinada. 

- :v Roberson de Goes Francelino 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 

CERTIFICO O REGISTRO EM 29 / 09/2015 14:39 SOB N• 
20155777904. 
PROTOCOLO: 155777904 DE 29/ 09/2015. NIRE: 41208076593 . 
FERREIRA CONCRETO LTDA - ME 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA GERAL 

CURITIBA, 29/ 09/ 2015 

A validade deste documento, se impresso, fica sujei.ta à c.o"':Provaç:ão de .sua au.tenticidade no site 
www .empresafacil.pr.gov.br informando o segu1nte cod1go de ver1f1caç:ão. PR155777904 



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/09/2015 14:39 SOB N° 
20155777904. 
PROTOCOLO: 155777904 DE 29/09/2015. NIRE: 41208076593 . 
FERREIRA CONCRETO LTDA - ME 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA GERAL 

CURITIBA, 29/09/2015 

A validade deste documen~o, se 1mpresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade no site 
www .empresafacil .pr . gov.br informando o seguinte código de verificação: PR155777904 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS R ELATIVOS AOS 
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: G. E. FERREIRA-CONCRETO - ME 
CNPJ: 21 .094.531/0001~0 

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: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a 

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e 

2. não constam inscrições em Divida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais , refere-se exclusivamente 
à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições 
sociais previstas nas alfneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.21 2, 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 08:02:51 do dia 12/05/2015 <hora e data de Bras ília> / 
Válida até 08/11/2015. / 
Código de controle da certidão: DOC5.224C.8691.1A09 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



I'. • :. F I~ 
- - T ' 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome : FERREIRA CONCRETO LTDA 
(MATRIZ E 

- ME 
FILIAIS )CNPJ: 

Certidão no: 14618454/2016 
Expedição : 02/02 / 2016 , às 09 : 07:02 / 

21.094.531/0001 - 60 

Validade: 30 /0 7/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-s e que FERREIRA CONCRETO LTDA ME 

(MATRIZ E FILIAIS) , ins crito (a ) no CNPJ sob o no 
21.094 . 531/0001-60 , NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas . 
Certidão emi tida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Traba l ho, acrescentado pela Lei no 12 .440 , de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa no 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 201 1. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabil idade dos 
Tribunais do Trabal ho e estão atualizados até 2 (doi s ) dia s 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona - se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http : I /www. tst. jus. br) 
Certidão emitida gratuitamente . 

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



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 
Razão Social: 
Endereço: 

2109453110001-60 / FERREIRA CONCRETO LTDA ME 
R VEREADOR HOMERO FRANCO 75 I CENTRO I CAMPINA DA LAGOA I PR I 
87345-000 

A Caixa Econômica Federa l, 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 regular perante o Fu ndo de Garantia do 
Tempo de Serviço - FGTS . 

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

Validade: 31/01/ 2016 a 29/02/2016 / 
Certificação Número: 2016013111310094189357 

Informação obtida em 02/02/2016, às 09:05:11. 

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



Gü\'EI=::Oiü C'O ES TAN" 
Se crt-terta<J/1 Fau:nd ll 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 014248397-96 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 21.094.531/0/001-60 
Nome: FERREIRA CONCRETO L TOA - ME 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda r,ão 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

I 

Pãgma 1 de 1 

Válida até 01/06/2016 -Fornecimento Gratuito 

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

Emitido wa Internet Pú~fica (0210212016 09:08:19) 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO 

Certificamos para os devidos fins, oue revendo em 
nossos Cadastros Técnicos Econômicos Sociais, deles constatamos não / 
encontrar nenhum débito em nome da firma: FERREIRA CONCRETO 
L TOA - ME, firma estabelecida a Rua Vereador Homero Franco, No 75, 
Centro, nesta cidade e Comarca de Campina da Lagoa, Estado do 
Paraná, inscrita no CNPJ n°. 21.094.531/0001-60, com inscrição 
Municipal n°. 3.4.1952, com o ramo de atividade de: PREPARAÇÃO DE 
MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO, não 
havendo, portanto nenhum débito junto aos cofres Públicos Municipais. 

Sendo o exposto acima expressão da verdade, firmamos 
a presente certidão para que surta seus efeitos legais. 

Campina da Lagoa- araná, 02 de Fevereiro de 2016. 

' ( 

Praça João XXIII, 996- Centro - Campina da Lagoa-PR CEP 87345-000 
T212{ax - (Oxx-!:4) 3542 2303 I 3542 2432 

Cl\fP] 76950G70/0C 01-72 •rillutacao@campinadalaqoa.pr.qov.br 



Ih FEft!~IRA 
Rua Vereador Homero Franco 

ANEXO 11 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LI ClT A TÓRIO N° 003/2016 
EDITAL DE PREGÃO No 001/2016 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE I 
Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n° 001/2016, 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. 

Campina da Lagoa/Pr ., 05 de fevereiro de 2016. 

Gilvane Everton Ferreira 
Rg 9.056.201 -0/Pr 
CPF: 049.655.939-79 

[21.094.531/0001-&Ql 

FERREIRA CONCRETO· ME 

Rua Ver. Homero Franco, n° 75, Centro 
CEP: 87.345-000 L Campina da Lagoa - Paraná. _j 

\ 



~ 
~ 
CNPJ: 21.094.531/0001-60 lnscr. Est.: 90675518-15 

ANEXO 111 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 003/2016 
EDITAL DE PREGÃO No 001/2016 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA ./ 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório , sob a modalidade - PREGÃO n° 001/2016 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. 

Campina da Lagoa/Pr ., 05 de fevereiro de 2016. 

Gilvane Everton Ferreira 
Rg 9.056.201-0/Pr 
CPF: 049.655.939-79 

[21.094.531/0001-6()1 

FERREIRA CONCRETO - ME 

Rua Ver. Homero Franco, n° 75, Centro 
CEP: 87.345-000 L Campina da Lagoa - Paraná. __j 



CNPJ: 21.094.531/0001-60 lnscr. Est.: 90675518-15 

ANEXO IV 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 
PROCESSO LI ClT A TÓRIO N° 003/2016 
EDITAL DE PREGÃO No 001/2016 

DECLARAÇÃO / 
Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO n° 001/2016 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. 

Campina da Lagoa/Pr . , 05 de fevereiro de 2016 

Gi:E,{ /. Ct ÁA 
Gilvane Everton Ferreira 
Rg 9.056.201-0/Pr 
CPF: 049.655.939-79 

Í21.094.531/0001·60l 

FERREIRA CONCRETO • ME 

Rua Ver. Homero Franco, n° 75, Centro 

CEP: 87.345-000 L Campina da Lagoa - Paraná. _j 



CNPJ: 21.094.531/0001 .. &0 lnscr. Est.: 90675518-15 

ANEXO V 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LI ClT A TÓRIO N° 003/2016 
EDITAL DE PREGÃO No 001/2016 

DECLARAÇÃO / 
Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n° 001/2016 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 . 

Campina da Lagoa/Pr ., 05 de fevereiro de 2016. 

Gilvane Everton Ferreira 
Rg 9.056.201 -0/Pr 
CPF: 049.655.939-79 

j21.094.531/0001-6Ql 

FERREIRA CONCRETO - ME 

Rua Ver. Homero Franco, n° 75, Cent ro 

CEP: 87.345-000 L Campina da Lagoa - Paraná. __j 



CNPJ: 21.094.531/0001-60 lnscr. Est.: 90675518-15 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2016 
EDITAL DE PREGÃO No 001/2016 

Objeto: Aquisição de Concreto Usinado. 

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

Nova Cantu, Paraná, 05 de fevereiro de 2016 

Gilvane Everton Ferreira 
Rg 9.056.201-0/Pr 
CPF: 049.655.939-79 

[21.094.531/0001-6Ql 

FERREIRA CONCRETO · ME 

Rua Ver. Homero Franco, n° 75, Centro 

CEP: 87.345-000 L Campina da Lagoa - Paraná. _j 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ n• 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-000 
##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITA TÓRIO n• 
003/2016 
PREGÃO, na forma Presencial n• 001/2016 - PMNC 
##TEX OBJETO: Aquisição de Concreto Usinado, conforme 
especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 10:00 Horas do DIA 05 de Fevereiro de 
2.016, na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, 
Paranâ. ' 
A Pasta' com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderão ser 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANÁ, junto a Divisão de Licitação, no horário das 9:00 às li :00 
Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271363 - 3527-
128 1 - prnncantu@ig.com.br. 
##Nova Cantu, Estado do Paranâ, 19 de Janeiro de 2.016. 
##AIRTON ANTONIO AGNOUN 
## Prefeito Municipal 
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/SSN ló77-70ó9 

CAPI - Centro de Apoio o Pe.ssoa Idosa. loe:diudo n.1 Rua Cle
mcnrino Paraná, no 20, Bairro Wilson Montcnegro - L::. p:li'PR". 

VALOR TOTAL MÁXIMO DESTA LICITAÇÃO: RS 
67.3? 1,78 (sessenta e sere mil trezentos c setenta e um reais e scrCnra 
c oiro ccnuvos). 

Cópias do Ed iUJ.l c informaçõc~ complcmcntare.s serão ob
tidas junto à Comissão Penn:mcnte de licitaÇÕC!I', no endereço acim::. 
rererido no horário d:lS 09:00 às 12:00 e da.s 13:30 u 17:00 hor:as. ou 
p<lo telefone (41) 3547-8029, ou aind3 no site: www.bp>.pr.gov.br. 

ALB~1·Jb~lcd~J:Ntr~~/~Át\,osKI 
Presidcocc da Comtss:lio de Lici1ação 

PREGÃO PRESENCIAL I'' 171nOI5- SRP 

OBJETO: Aquisição de ;~neros ;llimentlcios p:u-a. a MX1-
tcmi~dc Mw1icipal Humberto Camno p1U11 o periodo de 12 (doze) 
meses. 

PRAZO DE ENTREGA: Envelopes • proposta e documcn
tuçiD: ntC as 14:00 horas do dia 04 de fevereiro de 2016. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA: às 14:00 horas do di• 
04 de fevereiro de 2016. 

VALOR MÁXIMO ADMITIDO: RS 49.653.29 (quarcot• c 
nove mil seiscentos e cinquenu. e três reais e vinte e nove cen· 
tu vos). 

O Edital poder.\ ser requisitado na Oiv\sio de Licitações da 
Prefeirura dt.Ste Municipio, de: sceunda à scxta·feira, das 09:00 is 
12:00 e das 13:30 às 17:00 horas. na Rua Bario do Rio Branco. N"' 
1.709 (Fundos), ou pelo sitc: www.lap1.pr.cov.br. 

PREGÃO PRESENCIAL N' 112n015 - SRP 

x:iJor P~Bu!T~: ~~~i~i~~i:x ':s'!nUsnid:á~~r~::,s~~~e~~~~~~~~~~ 
• ~PA. PRAZO DE ENTREGA: Envelopes • proposta e documcn· 
ti.çio: uté as 14:00 hor.u do dill OS de (everciro de 2016. · 

' INICIO DA SESSÃO De DISPUTA: às 14:00 horos do di• 
OS de fevereiro de 2016. 

' VALOR MÁXIMO ADMITIDO: RS 131.416,45 (cento c 
trinta e um mil quatrocentos e dezesseis rtiÜS e quurenta e cinco 
centavos). ' 

O Edital poderi ser requisitado na Divisio de Licitações da 
Prcfcitun deste Municipio. de segund1 l scxt.a.fein, das 09:00 às 
12:00 e <bs 13:30 is 17:00 hons, na. Rua Dario do Rio Branco.~ 
1.709 (Fundos), ou pelo site: www.lap2..pr.go\'.br. 

Lap>, 20 de J>n<iro de 2016. 
REGINA MARIA BRUNATTO 

Pri.!&ocira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOESTE 

• AVISO DE LICI"Ti\ÇÃO N' ln016 
PREGÃO PRESEI'CIAL 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LINDOESTE, Es
l:l.d9 do P:ara.ni. com a dc\Íd:t :autoriuçio expedid:a pelo Excelen
tissimo Senhor Prefeito em E.xertfcio DAVID PEREiRA DE AN. 
DRADE. de confonnicbde com o disposto n2. Lei o• 8.666, de 
ll/0611993, o• Lei o' 10.520, de 17/07n01l2, no Decreto o' 3.555, de 
0810812000 e: na Lei Complementar n• 123, de l4/ l2/2006 toma 
pú~lico que ser:i realiudo no dia OS/02120l6, procedimento de li
ci13ção, n• modalidade PREGÃO, no fonna PRESENCIAL, do tipo 
MENOR PREÇO, cujo objeto e a Contr:n.aç5o de Empresa Espc:· 
cio.liuda em Serviços Médicos e de Enfcm1:1~em p:lt;~ operaciona· 
lil.llç5.o no Centro de S:~.úde e Hospital Municapal de Lindoeste, em 
conformidade com u especificações constantes nos anexos do Presao 
Presencial n' 002n016. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: ore os 
08h30 min. horas do dia 05/02/20 16 (llor.íri9 de Brasília). 

, INFORMAÇOES·SOBRE O PREGAO: O edital podcrii m 
obtido no Ocpariamento de ,Licitaçlo da ' Prcfci turo Municip:.l de 
Lindocstc, ou 1t.ravés do cmail licitacllo@cento.com.br ou no cn· 
dereço eletrônico http://www.lindoeste.pr.gov.brl. 

Lindoeste, 20 de j;meiro de 2016. 
POLLYANNA TIBES CAMPIOL 

Pregoeiros 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N' 4nOI6 

Processo AdministrJti'IO N• 08/2016 
Paro Partic ipo.ç:lo Exclwi,·a de Micro Umpt'e!':l.~. Empresas de Pe
queno Porte e Microemprcendedor lndi\'iduot. 
Obj~:to: Contratação de empresa pm pa·cst11çào de p:tin~:t back tight, 
destinado às diversas SccrttariõlS c Departamentos desta Prcfcitur.., 
pelo Menor Preço por hem. Obtcuçlo do Edita l: Prefeitura Municipal 
de Mari:alva Rua Sanu Eficê.nia, 680 Morialva.Pr. Recebimento das 
Propost!ls: :~té 04 de fevereiro de '2016 às 08hJOmin. Abcnur.a du 
Propost;u: 04 de fevcrc;iro de 2016 il 09h00min. lnfonnaç~: (44) 
3232-8368 (voz e fu) ou compru@eopit!ll<buv:llin:t.com.br 

Marialva·PR, 19 de jlneiro de 2016. 
EDGAR SILVESTRE 

Prefetto 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQU!NHO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRf.NCIA N' 1/2016 

PROCEDIMENTO LICITATÓRID N' 002/2016 
O Mumcipio de Marquinho, Estodo do Paraná, toma pUblico 

que fllri rc:tliz.:lf, às 08:30 horas do dia 22 de fevereiro do ano de 
2016, na Sede da Prefeitura Mumcip3l, sito a Rua Sete de Setembro, 
s/n', em M>rquonho. P=ni, Br.osil. CONCOR~CIA PÚBLICA 
para comrataçio de empresa p3ta execução de CONSTRUÇÃO DE 
PONTES EM CONCRETO ARMADO EM RIOS DO MUNICÍPIO 
DE MARQUINHOIPR, COM RECURSOS LIBERI\DOS ATRAVÉS 

~~rs~~~~~AN" ~at&~lb ~~c?~r.R2o~EP~o ~ 
EXECUÇÃO DE 180 DIAS. sob rcçimc de cmprerud• por preço 
global. tipo menor preço, da(s) obra(s) obr:~~(s) ac•ma descrita(s). 

A P:tsta Técmc:t, com o inteiro teor do Edital c seus res. 
pcctivo1 modelos, adendos e anexos, podcni 1cr examinarJa no en
dereço acima. indicado, sito a Rua Sete de Selcmbro. sJn•, em M:tr
quinho. Pnraná, Brosil, o. p:nt ir do di>1 21 de jlneiro de 2016, em 
horjrio ..:omcrti<tl. Infonnações ad icion<tis, düvidus c pcJido:o de c:;. 
clarc-cimenco devcriio ser dirigirJos à Comissão dl! Licitação no cn. 
dereço ocim~ mencionldo- Telefone (42) 3648·1102. filx (42) 3648· 
1102 • "e-mail" m:uquinho.lic iL:Jcao@gmail.con1. 

Marquinho-PR. 19 de janeiro rJe 2016. 
LUIZ CEZAR BAPTISTEL 

Prcfcuo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
CNPJ n' 77.845.394/0001.03 

PREGÃo"~m~~lr.!:t.~~=~~~~- rM:->C 

PROCESSO LICITATÓRIO n' 003/2016 
OBJETO: Aquisição de Con~rcto Usinndo. confom1c especificações 
em edital. 
ABERTURA: A p::utir do.s 10:00 Hora5 do DIA OS de Feve reiro de 
2.016. na sala de reuniões do P:~ço Municipal. crn Nov>1 Cantu, 
Poroná. 

A. P"ta com inteiro teor do Edital, anexos c mfonn;~çõcs 
poderio ser solicita~os na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU - PARANA. JUnto a Oivi~o de Lkitaç5o. no horirio da!o 
9:00 :i.s 11:00 Jls c das 14:00 is 17:00 lls. TclcfoneJFax.: C44) 
1:Sl7P6' · ~~~ .. . '2~1 • pmnc.a.nl~t~.com br 

PREGÃO PRESEI'CIAL :'oi' 2n016 - PMSC 

PROCESSO LICITATÓRIO n' 004nOI6 
OBJETO: Aquisição de Peças, serviços c outro.s itens, para ônibus 
escolnres. 
ABERTURII: À p;onir das 11:00 (onze) Horos do DIA OS de Fe
vereiro de 2.016, na sala de reuniões do Puço Municip:.l, em Nov~ 
Cantu, Paran:i. 

A. Pastôl com inteiro leor do Edito!. 01nex.os e infomuções 
poderJo ,;er 5olicit.:~9os na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU • PARANA. junto a Divisão de Lieit3ç:io. no horãrio d3S 
8:30 às 11:00 H.. e d.., 14:00 às 17:00 Hs. TclcfonciF>X: (44) 
35271363- 3527-1281 

PREGÃO PRESEI'CIAL :i' 3nOI6 - P~I:'<C 

PROCESSO LICITA TÓRIO n' OOSnOI6 
OBJETO: Aquisição de Materi3is Elétricos (ilumin3ç3o públic3), con· 
forme espeeifiCl)Çôes em edit:~l. 
ABERTURA: A p3l1ir d:os 14:00 (quator<e) Ho"' do DIA OS de 
Fevereiro de- 2.016, na sala de rcuuiõcs do P3ço Muni~:ipal, em Nova 
Cantu, Pnran5.. 

A Pasta com inteiro teor do Edi~.nl, :mexos e inform::~ções 
poderão $-Cr solicit:J~os na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU • PARANA. junto u Divisão rJc Licitação, J'tO hor:irio das 
9:00 b 11 :00 Hs c d>s 14:00 as 17:00 Hs. T<lefonelf><: (44) 
35271363 • 3S27·1281 - pmneantu@ig.com.br 

Nov~1i~~~P:Ni·b~~Ja~~~~~~~O 16. 

rn:fcito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL 
CNPJ 75.680.025/0001-&2 

PREtlbS~~~E~~gm~~~/2016 
l,roecdimento Lieiut6rio n" 011/20 16 
OBSERVAÇÃO: LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRE
SA (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) E MICROEM
PREENÓEDOR INDIVIDUAL (MEl). DEFINIDAS NO ART. 3' E 
ART. 18 DA LEI COMPLEMENTAR N" 12Jn006 E EM ATEN
DIMENTO AO ART. 48, I DA LEI COMPLEMENTAR N' 
14712014. O Municfpio de. P;lmic.;I·PR. Estado do Pa~n! com fun· 
d3ntento no. Lei Feder.~! n• JO.S20, de 17 de julho de 2002,11plic:mdo
$C subsidiari3mente. no que couberem, as dispostçõcs da Lei ftdcr.JI 
n• 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações postcnorc.s, c 
denuis nomlas regubmentares apliclveis i espécie, comunio que 
realinr:i lieitoç_iio confonnc 3..'1 $eg.umles especilitt~ç~s: OBJETO: 
CONTRATAÇAO DE EMrRESA PARA PRESTAÇAO DE SER
VIÇOS COM VEICULOS APROPRIADOS E EM BOM ESTADO 

N' 15, sexta-feira, 22 de janeiro de 2016 

DE FUNCIONAMENTO PARI\ O TRI\NSPORTE ESCOLAR PA
RA O ANO LETIVO DE 2016 NO MUNICfPID DE PALMlTAL 
CONFORME ANEXO I E CALENDÁRIO ESCOLAR. DATA DE 
ABERTURA: li de Fevereiro de 2016 il.s 09:00 ltoral . CRlTÉRIO 
DE JULGAMENTO: Menor Preço por Item. VALOR GLOBAL: RS 
729.300,00 {Seteecntos c Vinte c Nove Mil c Trezentos Reais). JN. 
FORMAÇOI!S: O Edital e ancxo.s estão diS'ponlve ts no stte www.pal
mtt<~l.pr.gov.br, lllmbém podendo ser retirados na .sede <b Prcfcirura 
MWltetpal de Palmtt2.1. stto i Rua Motsl!s Lupaon n• 1001 - Centro. 
em Palmilal • Par.an3, Fone: (42) 3657·1222. de segunda à scxta·fcir.a. 
no horário de expedtentc:. 

Palmitai-PR. 19 de J:IRCtro de 2016 
DARCI JOSE ZOLANDEK 

Pr-dCitO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ 

AVISO DE REABERTURA 
PREGÃO ELETRONICO N' 8311015 

REGISTRO DE PREÇOS N' 050!.!015 
A Prefeilu111 do Municipio de Pn~na~ui, alr.l.v& de sua 

Pregoeiro Oficial, t.oma público o ftm d:~ suspcnçiio do proccs:~o 
licit:ttürio Prev5o Eletrônico n• 08312015 Rc~istro de Pn.-ços n• 
OSOI201S. cujo objeto é Aquisiç.lo de R3dios Tr.msceptores Pon.lteis 
• HT, pan :atendtmcnto <bs necessidades :.o Corpo de Bombeiros, 
Secretaria Mumcipal de Segurança e Secreta.ri3 Municipal de Agri· 
cuhur.t. Pesca c Abastecimento. A scss.Jo pUblica $C rc::alu.;ar.i em 04 
de feveretro de 2016, as 09:00 hon..s. O Edt~l Retific:~do encontr.~·se 
dispomvc\ nos seguintes endereços: www.p:t~naaua.pr.,o\'.br c 
w"'-w.licilacocs-c.com.br, sob o nUmero do 10. 612643. Outros C!'· 
clarccimenlos ('IOder~o ser fornecidos pela Pr~goeir::a. Ruo Júlia dl 
Costa, 322. C~niTO, no hor.irio das 08:00 ãs 11:00 e das 13:00 ãs 
IS:OOh ou pelo telefone n" (4 1) 3420·6003. 

Parnnasuá, 20 de Jtmeiro de 201 6 
DENISE NASCIMENTO DOS SANTOS 

PregoeL rJ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORR~NCIA N" 21l016 

Objclo: Concc-ssio de uso de bem público - quatro ul:u comerc1~1s 
para ser explorada comercialmente para vendas de pa.un.;cns ou b1· 
lhctcs util i;-.odos no tr.ln:~ponc coletivo Jc pas:~ayc i ros, situaJ;~ nJ 
Rodov1:iria Muntctp:ll. 
Data: 26 de fevereiro de 2016, âs 08h30nl, 
lnfonnações: O edital poder~ ser oblido no s itc www.prudentopo· 
lis.pq;ov.br c dem:ais informações junlo :~o Oeplo de Licito.çUes. I~ 
calizo.do 1111 Rua Rui Barbosa, 801, Centro, fone (42) )446-8007. de 
SC .. 'Und:a ..:: Sc~ta.feira daS 08h00 is li h30 t IJ3S 13h00 3s 17h) 0. 

ADELMO LUIZ KLOSOWSKI 
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE QUERÊNC!A DO NORTE 

CNPJ 76.973.69210001-16 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP I'' 3/1016 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCESES E OUTROS PRO
DUTOS DE PAKIFCCADORI\. 
ABERTURA: 03 de fEVEREIRO 2016 - 08:30 horas 
LOCAL: S:1la de licituçõcs d:~ Prdeitur.a Mu nicipal, situadõl 
a Rua Waldema.r dos Santos. 1197, centro. pelo fone 44·3462.1SI5. 

Qucr~nci1 do Nonc.PR. 20 dl! J3nc~ro de 1016. 
CARLOS Dt~NUTTI 

Prcteno 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA 

AVISO ALTERAÇÃO 
PREGÃO N' 3412015 

A PREFEITURI\ DE REALEZA, Esudo do P>r.on!, toma 
público e p:ma conhecimento dos interessados que houver.am :~he
I"QÇÕCS no edical de Lic1taç<1o do Pregao Prcsenca;,l N" 84/2015 • 
Processo Lic-•unório 194fl0 I S. A dzua de rcalix:açiio do ccnam~ c.sta 
mantida para o dia 05 de fevcrearo de 2015 is 08h:OOmin. Matares 
mform:açõs poder:lo ser obtidas a1r.~vés do e·nuul: licnac-:~~o@.reale
za.pr.gov.br 

R~IC'.-;l, 21 de j:~~ne1rO de 2016. 
DIANA BAMBERG 

Prcsocin 

Este documento pode ser verificado no endereço cleUônico hUp://www.in.;o\'.bd:uaúicbde .. html. 
pelp c6digo 00032016012200180 

Documento ussinado digilillmcntc confonne MP nt 2.200·2 de 24/08/2001, que mstitut a 
[nfrJestruturo de Chaves Públicas llra.silcira • ICP-Drnsil. 
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SÚMULA DE REQUERIMENTO DE 
LICENÇA SIMPLIFICADA 

PRMA.X COMéRCIO DE ACUMULADORES lTOA ., toma 
públ•eo que ~ ao lAP, a Licença Simplificada para 
Coleta em d lversoa geradores d o Parani e annnenamento 
tompo,..rlo da a bateri:as usadas a ser Implantada na Avenida 
d .a.t Palmeiras, 217&. Jardim Paria, na cidade de Maringi, 
estado do Parani, CEP 87083-.350 . 

SUMULA DE REQUERIMENTO DE UCEHÇA PREVIA 

LWlrt Lubrlflc~nt .. Llda torna pUblico Que lfi rtQveror ao IAP a Lk:ença 
PrtVII para DEPOSITO FECHADO PAAA AAMA.ZENAMENTO DE OLEO 
LV8RIFICANTE USADO ElOU CONTAMINADO, a w mpiantada M ,-~1 
Jos4i Oswtlclo Mw. rf18it, Zona 151. Ouidt1 27.1CM 003_ Parque t.cuSlrial. 
~R 

Maringá, 21 d• J~l\llro H 2016 . 
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I MARIÓPOLIS DOCUMENTO CERTIFICADO 

CÓDIGO LOCALIZADOR: 33031716 
Documento emitido em 21/01/2016 10:39:40. 

PREFEITURA MUNICIPAL DI 
AVISO DE LICITAI 

LEILÃO PÚBLICO - EDITA 
PROCESSO N• 824 

A PREFEITURA MUNICIPAL C 

Diário Oficial Com. lnd. e ~erviços 
N° 9620 121/01/20161 PAG. 17 

Para verificar a autenticidade desta página. basta inform 
Código Localizador no site do DIOE. 

seu · leiloeiro oficial Francisco Valdomiro BL 
n• 170/2015, e pelo Prefeito Municipal Mo .. v o...vvo•w ... v~:i~.P.~~~saoficial.pr.gov.b . ilateriais Elétricas (Iluminação Pública), 
torna público que está promovendo LEILÃO PÚBLICO para a venda bens conforme especificações em edital. 

ABERTURA: À partir das 14:00 Horas do DIA OS de Fevereiro de 2.016, 
imóveis cuja a aquisição é derivada de dação em pagamento, no município na sala de reuniões do Pa 

0 
Munici ai, em Nova Caotu, P:~raná. 

de Mariópolis, segundo prévia avaliação, conforme relacionado no Anexo I A PaSia com inteiro teor do Edittol, o nexos e informações podorüo ser 
do Edital de Licitação. Os procedimentos e condições previstos no Edital solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU _ PARANÁ, junto o 
estão de conformidade com a legislação pertinente. Poderão participar do Divisüo de Licitação, no hor:irio d:>S 8:30 às 11:00 Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. 
presente leilão. pessoas físicas e jurídicas, desde que estejam de acordo f-!.T!.!et!.!er.~on:!::c/F=••:::.=..\:l44=) 3~5::2.:...71~3.::;63~-=-3~5::2:.:.7-712~8:!.1....,.....,......,..--:--:--::---:,....,-;:-;-...,-....,--,.,.,77"-1 com as condições estabelecidas no Edital. O início do leilão público, será Nova Cantu. Estado do Pmná. 19 de Janeiro de 2.016. 
às 14:00 (QUATORZE) horas do dia 16 de FEVEREIRO de 2016. na Sede 
da Prefeitura Municipal de Mariópolis - PR localizado na Rua Seis. n• 
1030, bairro centro, no município de Mariópolis, estado do Paraná. Caso 
algum lote não seja leiloado na primeira data fica agendado desde já a 
segunda data do leilão que será às 14:00 (QUATORZE) horas do dia 23 de 
FEVEREIRO de 2016, na Sede da Prefeitura Municipal de Mariópolis - PR 
localizado na Rua Seis, n• 1030, bairro centro, no Município de Mariópolis, 
estado do Paraná. O Edital com as condições gerais poderá ser obtido 
no Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Mariópolis. e/ 
ou no e-mail francísco.bueno@mariopolis.pr.gov.br, no horário normal de 
expediente. O valor mínimo estabelecido para o referido leilão é de R$ 
112.ÓOO,OO (CENTO E DOZE MIL REAIS), para a totalidade dos bens. 
Outros esclarecimentos poderão ser ob)idos por telefone através dos 
números (046) 3226-8100. Mariópolis, 19 de Janeiro de 2016. Mario 
Eduardo Lopes Paulek - Prefeito Municipal. 

3760/2016 
I 

· t PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS AVISO DE LICITAÇÃO 
LEILÃO PÚBLICO- EDITAL N. 0 2/2016 

PROCESSO N° 1/2015 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS. através de seu 
leiloeiro oficiai Francisco Valdomiro Bueno, designado pela portaria n• 
170/2015, e pelo Prefeito Municipal Mario Eduardo Lopes Paulek, torna 
público que está promovendo LEILÃO PÚBLICO para a venda bens 
Móveis considerados ínservlveis para a Administração no Município de 
Mariópolis, segundo prévia avaliação, conforme relacionado no Anexo I 
do Edital de Licitação. Os procedimentos e condições previstos no Edital 
estão de conformidade com a legislação pertinente. Poderão participar do 

' p~esente leilão, pessoas físicas e jurídicas, desde que estejam de acordo 
com as condições estabelecidas no Edital. O objeto deste leilão poderá 
ser examinado na Garagem da Prefeitura, no Município de Mariópolis, 
estado do Paraná, a partir do dia 20 de janeiro de 2016 até o dia 16 de 
FEVEREIRO de 2016, no horário das 8:00 às 11:30 horas e das 13:30 às 
17:30 horas. O início do leilão público, será às 14:00 (QUATORZE) horas 
do dia 17 de FEVEREIRO de 2016. na Garagem da Prefeitura Municipal 
de Mariópolis - PR localizado na Rua vinte e dois, 272, bairro centro, 

• · no município de Mariópolis, estado do Paraná. Caso algum lote não seja 
leiloado na primeira data fica agendado desde já a segunda data do leilão 
que será às 14:00 (QUATORZE) horas do dia 24 de FEVEREIRO de 
2016, na Garagem da Prefeitura Municipal de Mariópolis - PR localizado 
na Rua vinte e dois, 272, bairro centro, no município de Mariópolis, 
estado do Paraná. O Edital com as condições gerais poderá ser obtido 
no Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Mariópolis. e/ 
ou no' e-mail francisco.bueno@mariopolis.pr.gov.br, no horário normal 
de expediente. O valor mínimo estabelecido para o referido leilão é de 
R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), para a totalidade dos 
bens. Outros esclarecimentos poderão ser obtidos por telefone através 
dos números (046) 3226-8100. Mariópolis, 19 de Janeiro de 2016. Mario 
Edu~rdo Lopes, Paulek - Prefeito ~unicipal . 

3763/2016 

I 
I I 
NOVA CANTU ' 

I .. ' 
I li' .: I 

I I 

PREFEIT1JRA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANA 

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

' I I 

A VISO DE LlCIT AÇAO- PROCESSO LICITATORIO n' 002/2016 
TOMADA DE PREÇOS- N' 001/2016- PMNC 
OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços M édicos-
PSF, Plantões e Atendimentos, conforme especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 09:00 (nove) Horas do dia OS de Fevereiro de 
2.016 ' no sala de reuniões do Paço Municipal em Nova Cantu, Paraná. 

I AVISO DE LI CITAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO n' 003/2016 
EDIT,AL DE PREGÃO, na forma presencial n' 001/2016- PMNC 
OBJETO: Aquisição de Concreto Usinado, conforme especificações em 

AIRTON ANTONIO AGNOL!N 
Prefeito Munici 2) 

4209/2016 

I PINHAIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS 
Secretaria Municipal de Adminisuação 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Concorrência Pública n• 001/2016- Sistema de Registro de Preços 

OBJETO: Execução de serviços de pavimentação com paralelepípedos 
e blocos sextavados de concreto, com fornecimento de material. TIPO 
DE LICITAÇÃO: Menor Preço. VALOR MÁXIMO: R$ 426.042,50. 
ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: dia 24/02/2016, às 09:00 
horas. EDITAL: Estará disponível aos interessados, no site http://www 
pinhais prqovbr, no link Licitações, do dia 21/01 /2016 ao dia 22/02/2016. 
INFORMAÇÕES: poderão ser obtidas no site ou pelo telefone (041): 
3912-5277, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h. Pinhais. 
20/01/2016. 

4265/2016 

I PRANCHITA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Presencial n.R 03/2016 

O MUNICiPIO DE PRANCHITAIPR por intermédio de seu 
Pregoeiro comunica que realizará licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL objetivando a AQUISIÇÃO DE 
VEiCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO E UTILITÁRIO 
PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS 
DA MUNICIPALIDADE. A abertura dos envelopes será no l1iL 
04 de feyerelro de 2016 às 09h00mjn O Edital está disponivel 
e pode ser retirado diretamente na sala do Departamento de 
Li citações, no prédio da Prefeitura Municipal de Pranchita/PR, 
com endereço à Av. Simão Faqulnello, 364, centro, no horário 
das 07h00mln às 12h00mln, de 2• a 6• feira. Informações pelo 
fone/fax (46) 35401122. 
Pranchita, 20 de janeiro de 2016. 

I 

AntOnio Joel Padllha 
Pregoeiro 

RIO AZUL 

4199/2016 

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA W 01/2016-
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA 

FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR 
O Mun1clpio de Rio Azul, Estado do Paraná, toma públ ico para o conhecimento 
dos inter~ssados, que se encontra aberta Chamada Pública n' 01/2016, que tem 
por objeto a aquisi~ão de géneros alimentícios produzidos em regime de 
Agricultura Familiar, a serem util izados para o preparo e distribuição da 
merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação no ano letivo de 2016, 
conforme artigo 14 da Lei n'. I 1.947 de 16 de junho de 2009. A Documentação 
para Habilitação deverá ser endereçada à Comissão Permanente de Licitações no 
periodo compreendido entre os dias 25/01/2016 a 15/02/2016. na Prefeitura do 
Município de Rio Azui-PR, na Rua Guilhenne Pereira, 482, Centro. O edital e 
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EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial N° 00112016 
ABERTURA: 05/FEVEREIR0/2016 HORÁRIO: 10:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, às 10:00 
Horas do dia 05 de Fevereiro do ano de 2.016, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, sito à 
Rua . Bahia, n° 85 - Centro, em Nova Cantu, Paraná, Processo Licitatório, na Modalidade de 
PREGÃO, tipo menor preço, por ítem, 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-DOOBJETO 

1.1 - O presente Edital de Pregão, tem por objetivo a Aquisição de Concreto Usinado, da 
seguinte forma: 

DESCRI ÃO 
Concreto Usinado - MP A25. 

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 - N.ão 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 

a) 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 1), acompanhado do Contrato Social da Empresa 
e suas alterações; 

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

a) as Certidões: 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS; . . 



-CND, DEBITOS, TRIBUTOS E CONTRIBUIÇOES FEDERAIS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS; 
-CERTIDÃO REGULARIDADE COM FGTS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS ou conjunta Receita Federal; 
- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALIDST AS; 

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

c) Declaração de entrega (Modelo ANEXO III); 

d) 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); 

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

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

A documentação 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 tio 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°. 02 -Habilitação 
CONVITE N°.: 
ABERTURA: 
EMPRESA: 

4 - DA PROPOSTA 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
HORÁRIO: 

4.1 - A proposta deverá ser elaborada em papel ofício timbrado, ou formulário contínuo, 
e/ou papel ofício contendo o carimbo do CNP J/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; 

, I 



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

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

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

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

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

ENVELOPE No. 01 
· CONVITE N°.: 
ABERTURA: 
EMPRESA: 

Proposta de Preços 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

HORÁRIO: 

5- ABERTURA DOS ENVELOPES: 

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

em ata, das quais a Comissão de Licitação fará a leitura para conhecimento geral. 

· 5.2 - A abertura do Envelope 02 - 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 01 e 02, não serão recebidos documentos de Habilitação e 
Propostas após a abertura do primeiro envelope. 

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

5.2.3 -Nesta mesma sessão, serão analisados os documentos contidos no envelope n. 02, e 
decidir quanto a habilitação ou inabilitação das proponentes. 

5.3· - A abertura do Envelope n. O 1 - Proposta de Preços, observará o seguinte 
· procedimento: 

5.3.1 - Somente serão abertos os envelopes n. 02 dos proponentes vencedores. 
5.3.2 - O envelope n. 01 (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. 



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

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

5.3.4 - A Comissão de Licitação é facultado solicitar das proponentes esclarecimentos com 
r~lação 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, por 
ítem, e a observânda do disposto do Edital, respeitando as características técnicas mínimas dos 

. materiais e/ou produtos ofertados. 

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

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

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

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

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

6.5- Na hipótese de recusa da proponente melhor classificada de confirmar sua proposta, o 
Contratante, poderá· adjudicar o objeto a segunda melhor classificada, e assim sucessivamente, nas 

·mesmas condições propostas pelo primeiro classificado (Artigo 64, parágrafo segundo), ou ainda 
optar pela revogação da presente licitação, no interesse da Administração Pública. 

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

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

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

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

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



7.1 - Para os lotes acima, a entrega do objeto deste edital deverá ser realizado em local 
. desigilado pela licitante através da requisição (Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Nova 

Cantu). 

7.2 - O Material e/ou serviço será entregue, conforme solicitação, através de emissão de 
requisição em no máximo de 02 (dois) dias úteis após emissão. 

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, em até 30 (Trinta) dias da apresentação da fatura/NF 
anexa a requisição dos materiais emitida pelo requisitante. 

9-.DOVALOR 

9.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-133.000,00 (Cento e 
Trinta e Três 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 
0603.15451.0575-1020- 44.90.3904 Secretaria Municipal de Infra Estrutura 
0603.15452.0323-2026- 33.90.3921 

lO - DAS PENALIDADES 

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

~) 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 
rea~ilitação, 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: 

(\ 
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11.1 - Até dois dias úteis antes da data fixada para o recebimento dos envelopes, qualquer 
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do EDJTAL DE PREGÃO. 

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, ~m, 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 sub-item anterior assistirá ao Município de Nova 
Cantu, o direito de, a seu exclusivo critério, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a adjudicação do objeto em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro colocado o:u 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 n° 85, ou 
ainda pelo fone /fax 44-35271281 I 35271363- e-mail- pmncantu@ig.com.br. 

NOVA CANTU - PARANÁ, 19 de Janeiro de 2016. 

ASS. COMPRAS E LICITAÇÕE~~TE DA COJ\1!SSÃO C.P.L. 

- . ~ 



(MODELO ANEXO I) 

:Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 003/2016 
EDITAL DE PREGÃO N°'00112016 

CREDENCIAMENTO 

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

instaurado por este Departamento de 
Compras. 

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

Em ___ de _ ___ ____ de 200 . 



PARA: 

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

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

(MODELO ANEXO ID 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 003/2016 
EDITAL DE PREGÃO N° 001/2016 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

· procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO n° 001/2016, 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 DA TA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 

I . 



(MODELO ANEXO 111) 

PARA: 
PREJ;fEITURA MUNiCIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 003/2016 
EDITAL DE PREGÃO N° 00112016 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n° 001 /2016 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 
Rua Bahia n° 85 -Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-0 

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

(MODELO ANEXO IVl 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE .LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 003/2016 
EDITAL DE PREGÃO N° 001/2016 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n° 001/2016 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 



. I 

<MODELO ANEXO Vl 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 003/2016 
EDITAL DE PREGÃO N° 00112016 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n° 001/2016 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 DA TA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



'\ . 

DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2016 
EDITAL DE PREGÃO N° 00112016 

Objeto: Aquisição de Co.ncreto Usinado. 

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

Nova Cantu, Paraná, ----~d~e _ ______ de 2.016. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 



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@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

(MODELO ANEXO VI) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PREÇOS~MOSPORÍTEM 

PROCESSO LICITA TÓRIO No 003/2016 
EDITAL DE PREGÃO N° 001/2016 

LOTE 01- úNICO. 
ITEM QTDADE DESCRIÇÃO PREÇO MAXIMO 

UNITÁRIO R$-

01 1350 M3
• Concreto Usinado - MP A25. R$-380,00 

. I 

... 



~~MUN1c 
'> {() 

PREFEITURA MUNICIPAL DF; NOVA CAN ~ ,.~~······~. 
. . ESTADO DO PARANA ~~\.· _ .. _ ......... 

. . CNPJ 77.845.39410001-03 ... ••• ' 
PROCESSO LICITA TÓRIO no 003/2016 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

VALORESTIMADO- R$-133.000,00 (Cento e Trinta e Três Mil Reais); 

PARA: 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - PREVISÃO I 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

Doj~~Jif'lffJ ()57j,j()J2o-11'15°J:J()I/ 

Fon~~CJ7 j,j I(J'flO JrflJ-dJ{JdJC~ SJCjéJ:fjbJ-:? 

Vis~ DATA: 13 I 01 12016 
'--J.r:::l" 

PARA:· 
DIVISÃO DE TESOURARIA - PROGRAMA_ç_ÃO FINANCEIRA: ., 

G..-;J -._/ ,... n.. ,...,~o..p . _Ir) ......... - Q___ {)r/C:::.. C\~ - " - .... ....., 

AUTORIZADO NAO AUTORIZADO I 

Visto: ~- DATA: I-? I #, l I J " . ' _ ..... ~ 

PARA: 
ASSESSOR JURÍDICO 

Inexigível Concorrência Convite 

Visto: DATA: 

r 

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


