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

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

E-mail: pmncantu@ig.com.br 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório n° 004/2016 - Edital 
de Pregão, na forma Presencial n° 002/2016, que tem como objeto a Aquisição de Peças 
Mecânicas e Elétricas e serviços, conforme especificação no Edital. 

Toma-se pública a Homologação, do processo licitatório em epígrafe às Empresas: 

Empresa: AUTO ELÉTRICA MURATA LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 
06.123.789/0001-54, no Valor de R$-38.745,00 (Trinta e Oito Mil Setecentos e 
Quarenta e Cinco Reais); 

Empresa: DELIR LUIZ ANDREOLA - OF. MEC. STO. ANTONIO, inscrita 
no CNPJ sob o n° 78.940.897/0001-20, no Valor de R$-35.844,78 (Trinta e Cinco 
Mil Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais e Setenta e Oito Centavos); 

Empresa: NILDEOMAR L. FARIA CIA LTDA - LUME PEÇAS E 
SERVIÇOS MECÂNICOS, inscrita no CNPJ sob o D

0 00.176.319/0001-72, no 
valor de R$-22.727,45 (Vinte e Dois Mil Setecentos e Vinte Sete Reais e 
Quarenta e Cinco Centavos); 

Nova Cantu, Paraná, 11 de Fevereiro de 2.016. 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANT 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

SCI - Sistema de Controle Interno 

Relatório Administrativo n°. 044/2016. 
Processo Licitatório n°. 004/2016. 
Modalidade Edital de Edital de Pregão n° . 002/2016. 

O presente relatório trata do processo licitatório n°. 002/2016 Aquisição de peças e 
serviços. 

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, 11 de Fevereiro de 2016. 

Elis Marina a S1lva 
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: prnncantu@hotmail.com ou prnncantu@ig.com.br 



Prefeitura Municipal de Nova C 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

ASSESSORIA JURÍDICA 

PARECER JURÍDICO DE HOMOLOGAÇÃO 

Processo Administrativo o 0 004/2016 
Súmula: 1. Processo Administrativo de AQUISIÇÃO D EPEÇAS 
E SERVIÇOS. 2. Licitação na modalidade Pregão Presencial n° 
002/2016. Cumprimento de exigências legais no procedimento de 
licitação. Licitação apta à homologação. 

1 - RELATÓRIO 

Versa o presente expediente sobre AQUISIÇÃO D EPEÇAS E SERVIÇOS. 2. 
Licitação na modalidade Pregão Presencial n° 002/2016. 

O processo foi enviado concluso a esta Assessoria Jurídica, para emissão de Parecer 
Jurídico para homologação. 

2 -DA ANÁLISE 

O resultado da análise do processo pode ser sintetizado da seguinte forma: 

I 
REQUISITOS 

li 
FUNDAMENTOS SIT. NO RECOMENDAÇÃO 

PROCESSO 
PÁGINA 

Existência de abertura formal de Art. 38 caput da Lei sim 

li 
-

processo administrativo, autuado e 8.666/93 
protocolado 

Numeração das páginas do processo 

I 
Art. 38 caput da Lei Sim 

li 
-

8.666/93 

Clareza, objetividade e justificativa na Art. 38 caput da Lei s1m 

li 
-

elaboração do objeto 8.666/93 

Realização de ampla pesquisa de preços arts. 7°, § 2°, inciso III , e sim -
no mercado, a fim de estimar o custo do 43 , incisos IV e V, todos da 
objeto a ser adquirido, definir os Lei 8.666/1 993 
recursos orçamentários suficientes para 
a cobertura das despesas contratuais e 
servir de balizamento para a análise das 
propostas dos licitantes, 

11 Indicação do recurso próprio para a 11 A1t. 38 caput da Lei 

I 
sim 

li 
-

despesa 8.666/93 

Autorização da Autoridade competente, Art. 38 caput da Lei 

CJI 
-

sob a ótica da oportunidade, 8.666/93 c/c Art. I 0 § I 0 da 
conveniência e relevância para o Lei Complementar Federal 
interesse público n° 101 /2000 

I Conformidade do Edital li A1tigo 40 da Lei 8.666/93 li sim ll -
Ato de des ignação da comissão de Art. 38 inc. III da Lei 

I 
sim 

li 
-

licitação, do lei loeiro administrativo ou 8.666/93 
oficial, ou do responsável pelo convite 

I 
I 
I 

I 

I 
I 
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Comprovante das publicações do edital Art. 38 inc. 11 da Lei . 
resumido, na forma do art. 21 da Lei 8.666/93 
8.666/93; da entrega do convite. sim 
Conforme inciso V do Art. 4 da Lei Inciso V do Art. 4 da Lei 
10.520/93 10.520/93 

I Cumprimento dos prazos 
de 11 

Art. 21 da lei 8.666/93 

li 
sim -

publicação/aviso 

Legalidade das propostas e dos Art. 38 inc. IV e 43 da Lei 

I 
sim -

documentos que as instruírem e sua 8.666/93 
consonância com o Edital 

Conformidade das Atas e deliberações Art. 38 inc. V da Lei 

I 
sim 

li 
-

da Comissão Julgadora 8.666/93 

Pertinência do ramo da Empresa com o I Art. 22 § 3° da Lei 8.666/93 

li 
sim 

li 
-

objeto da Licitação 

I Parecer de abertura 

li 
Art. 3 8 inc. VI da Lei 

li 
sim 

li 
-

8.666/93 

Recursos eventualmente apresentados Art. 38 inc. VII da Lei 

I 
não 

li 
-

pelos licitantes e respectivas 8.666/93 
manifestações e decisões 

3 - CONCLUSÃO 

Para exame e parecer desta assessoria jurídica, o Chefe do Departamento de Licitações e 
Compras remeteu o Processo Administrativo epigrafado, versando sobre licitação pública na 
modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços, cujo objeto é a AQUISIÇÃO D 
EPEÇAS E SERVIÇOS. 

A matéria é trazida à apreciação jurídica com amparo no art. 38, inc. VI, da Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos. O objeto do presente parecer encerra o exame dos atos 
procedimentais realizados na fase externa da licitação. 

Caso não sejam atendidas as prescrições legais, tratando-se de atos insanáveis, o parecer 
recomendará a invalidação do procedimento ou de tão somente dos atos específicos glosados. 

Havendo irregularidades sanáveis, o processo segue ao Pregoeiro/Equipe de Apoio para 
corrigir as não conformidades, retornando ao Jurídico quando as exigências forem integralmente 
cumpridas. Havendo descumprimento de condições de menor relevância, o parecer pela 
homologação será condicional à correção/preenchimento dos elementos apontados como 
insuficientes, sendo o caso. Poderão ser feitas, ainda, recomendações a serem observadas nos 
certames vindouros. 

Feitas as considerações iniciais, passo ao exame de estilo. 

Compulsando os autos, verifico que os atos do Pregoeiro se afeiçoam ao ordenamento 
jurídico, contendo o procedimento os documentos essenciais à classificação da licitante 
vencedora e habilitação. 

I 

I 
I 

I 

I 

I 



Prefeitura Municipal de Nova C 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

Concluo, então, que foram atendidas as prescrições legais, não havendo mácula 
invalidade do presente procedimento licitatório'. 

Considerando o exposto e a conclusão retro, opmo pela homologação da Presente 
Licitação .. 

Este é parecer, salvo melhor entendimento da autoridade superior. 

Nova Cantu, em 11 de Dezembro de 2016. 

Rivelino Skura 
OAB-PR 29.742 

1 A analise constante no parecer é jurídico-formal. 



Prefeitura Municipal de Nova Cant 
E TAD O PARANA 

CNPJ 77.845.394/0001-03 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

REF: PROCESSO LICITA TÓRIO No 004/2016 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n° 002/2016 

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

EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
AUTO ELETRICA MURA TA L TOA LOTE 02-ltens - 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 
CNPJ 06.123.789/0001-54 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 

e 22- no Valor TOTAL de R$-13.275,00 (Treze 
Mil Duzentos e Setenta e Cinco Reais) . 
LOTE 03-ltens - 01 - no Valor TOTAL de R$-
25.470,00 (Vinte e Cinco Mil e Quatrocentos e 
Setenta Reais). 

EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
OELIR LUIZ ANOREOLA - OF. MEC. LOTE 01 -Itens- 01, 02, 03, 04, 05, 07, 14, 15, 
STO. ANTONIO 17, 18, 19,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
CNPJ 78.940.897/0001-20 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,42, 43,45, 46, 

47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 - no valor 
TOTAL de R$-35.844, 78 (Trinta e Cinco Mil 
Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais e Setenta 
e Oito Centavos). 

EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
NILOEOMAR L. FARIA & CIA L TOA - LOTE 01 - Itens 06, 08, 09, 1 O, 11, 12, 13, 16, 
LUME PEÇAS E SERVIÇOS 30, 31, 34, 44, 48, 57, no valor TOTAL de R$-
MECÂNICOS. 22.727,45 (Vinte e Dois Mil Setecentos e Vinte 
CNPJ 00.176.319/0001-72 Sete Reais Quarenta e Cinco Centavos). 

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 2.016. 

Comissão de Licitações: 

-
2 --' 

Rua Bahia, 85- Centro- CEP 87.330-000- Nova Cantu- PR- E-Maillicitacao@novacantu.pr.gov.br o o < .. 
(. ) -
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ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
HABILITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 004/2016 
Edital de Pregão, na forma presencial n° 002/2016 

Às 09:00 hs (nove horas) do dia 03 de Fevereiro de 2016, na Sala de Reuniões da 
Prefeitura Municipal 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 Peças Mecânicas e Elétricas para 
Ônibus Escolares e outros, em conformidade com as disposições contidas no Edital, o Presidente 
abriu a sessão pública, efetuando o credenciamento e recebimento dos envelopes. 

Aberta a sessão pelo pregoeiro, constatou-se que as empresas participantes do certame, 
apresentaram os envelopes de n° 01 e 02. Iniciou-se então a abertura do envelope contendo a 
documentação de qualificação da participante, e, contatou-se que as Empresas apresentaram a 
documentação exigida em Edital e foram_g_ualificadalhabilitada a_Qartic!Qar do referido certame: 

EMPRESA I CNPJ 
AUTO ELETRICA MURA TA LTDA 
CNPJ 06.123.789/0001-54 
OFICINA MEC. STO ANTONIO - DELIR LUIZ ANDREOLA 
CNPJ 78.940.897/0001-20 
LUME PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS- NILDEOMAR L. FARIA & CIA LTDA 
CNPJ 00.17.319/0001-72 

Procedeu-se a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços das empresas 
qualificadas/vencedores, cujos preços apresentados, são os seguintes, conforme segue: 

EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
AUTO ELETRICA MURA TA L TOA LOTE 02-ltens - 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 
CNPJ 06.123.789/0001-54 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21 

e 22- no Valor TOTAL de R$-13.275,00 (Treze 
Mil Duzentos e Setenta e Cinco Reais). 
LOTE 03-ltens - 01 - no Valor TOTAL de R$-
25.470,00 (Vinte e Cinco Mil e Quatrocentos e 
Setenta Reais). 

EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
OELIR LUIZ ANDREOLA - OF. MEC. LOTE 01 - Itens- 01, 02, 03, 04, 05, 07, 14, 15, 
STO. ANTONIO 17, 18, 19, 20,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
CNPJ 78.940.897/0001-20 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,42, 43,45, 46, 

47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 - no valor 
TOTAL de R$-35.844,78 (Trinta e Cinco Mil 
Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais e Setenta 
e Oito Centavos). 

EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
NILOEOMAR L. FARIA & CIA L TOA - LOTE 01 -Itens 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 



Prefeitura Municipal de Nova C 

LUME PEÇAS E 
MECÂNICOS. 
CNPJ 00.176.319/0001-72 

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@ig.com.br 

SERVIÇOS 30, 31, 34, 44, 48, 57, no valor TOTAL de R$-
22.727,45 (Vinte e Dois Mi l Setecentos e Vinte 
Sete Reais Quarenta e Cinco Centavos). 

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

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se este ato, declarando a empresa participante, 
habilita e, segue a presente ata que após lida e aprovada vai assinada pelos presentes. 

Nova Cantu, Paraná, 05 de Fevereiro de 2.016. 

Comissão de Licitações: 
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LUME-
PEÇAs E SERVIÇOS MECÂNICOS 

Nildeomar Luiz Faria & Cia Ltda ME- CNPJ oo.176.319Jooo1-72 

Rua lpiranga, salão- Centro - CEP. 87.330-000 
Nova Cantu-Pr 

Nova Cantu, Paraná, 03 de Fevereiro de 2016. 
PROPOSTA DE PREÇOS 
Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Ref. Processo Licitatório n° 00412016- Edital de Pregão - n° 00212016 

Apresento para apreciação de Vs. sa. a proposta de preços referente à Aquisição de Peças para onibus e 
outros, conforme segue: 
LOTE n° 01 - PEÇAS PARA ONJBUS 

ITEM QTDADE PEÇA UN/TAR/0 TOTAL 
06 04 BARRA AXIAL 680442 288,96 1.155,84 
08 08 BUCHA BORRACHA IV 00093814617 223,90 1. 791,20 
09 08 BUCHA BORRACHA IV 00093814618 223,90 1. 791,20 
13 01 CHAVE SETA ÔNIBUS IVECO 1.549,33 1.549,33 
16 01 COLETOR DESCARGA DO MOTOR IVECO 1.735,90 1.735,90 
10 02 CABO COMANDO CAMBIO IVEC0-09524 425,00 850,00 
11 02 CABO COMANDO CAMBIO IVEC0-09525 432,90 865,80 
57 01 TURBINA IVECO 2.921,20 2.921,20 
44 01 PARABRISA IV 00503120072 2.899,50 2.899,50 
12 01 CAIXA DE DIREÇÃO H/0 IVECO 3.891,60 3.891,60 
31 04 F/L TRO COMBUSTIVEL SED PSD530!1 40,43 161,72 
30 04 FILTRO COMBUSTIVEL 106,71 426,84 
34 03 HELICE 504154349 250,00 750,00 
48 02 RADIADOR AGUA IVECO 968,66 1.937,32 

VALOR TOTAL R$· 22.727,45 

A Forma de pagamento é à vista, na 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. 

Atenciosamente, 



AUTO ELÉTRICA MURATA LTDA ((>~\)RA lt?ú.-v 
06.123.789/0001-54 IJ..((, ~ 

AVENIDA CANTU, 798- CENTRO ~ :: .. :J.0_f?f3 ·;· ~ 
NOVA CANTU- PARANÁ -~-L#··-... :; 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 03 de Fevereiro de 201 .
0

~.- . ·::.:'. ·. 

PROPOSTA DE PREÇOS 
Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
LICITAÇÃO n° 004/2016 
Ref. Edital de Pregão - n° 002/2016 

Apresento para apreciação de Vs. sas., a proposta de preços referente à 
Aquisição de Peças e Serviços, objeto do Edital de Pregão - n° 002/2016, conforme 
segue: 

LOTE n° 02 -SERVIÇOS ELETRICOS - ONIBUS ESCOLAR 
ITEM HRS DESCRIÇÃO UNITARIO TOTAL 

01 300 HORAS DE SERVIÇO ELETRICOS 84,90 25.470,00 

LOTE n° 03 - PEÇAS ELETRICAS PARA ONIBUS 
ITEM QTDADE PEÇA UNITARIO TOTAL 

01 02 Acumulador 110 380,00 760 00 
02 02 Acumulador 150 490_1_00 980,00 
03 03 Acumulador 160 460,00 1.380,00 
04 01 Acumulador 200 530_1_00 530,00 
05 10 Acumulador 60 230 00 2.300,00 
06 01 Acumulador 70 350_1_00 350,00 
07 10 Botão de Partida 12,00 120,00 
08 10 Cabo de Bateria 40[00 400,00 
09 05 Chave da_Qartida 24 v. 42_1_00 210,00 
10 05 Chave da seta 230,00 1.150 00 
11 20 Chave de luz univ. 11_1_00 220,00 
12 10 Fusivel 0,50 5 00 
13 10 Interruptor 22,00 220 00 
14 100 Lâmpada 12 v. 3 00 300,00 
15 100 Lâmpada h3 15_1_00 1.500,00 
16 100 Lâmpada h4 20_1_00 2.000,00 
17 05 Lanterna Traseira 230 00 1.150,00 
18 20 Palheta limpador 25 00 500,00 
19 10 Regulador 65_1_00 650 00 
20 60 Relê Universal 25_1_00 1.500,00 
21 10 Soquete painel 5,00 50,00 
22 30 Terminal para cabo bateria 5_loo 150 00 

Total 16.425, 00 

O pagamento é a vista. 
O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (Sessenta) dias, a partir 

da data do recebimen~;zt~o d~i/~ i_ 
AUTO ELETRICA MURATA LTDA 



OFICINA MECÂNICA 
SANTO ANTONIO 

DELIR LUIZ ANDREOLA 
CNPJ n° 78.940.897/0001-20 

Rua lpiranga, s/n°- Nova Cantu-Pr. - CEP. 87.330-000 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 04 de Fevereiro de 2016. 

Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Ref. Edital de Pregão - n° 002/2016. 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Apresento para apreciação de Vs. S3 s., a proposta de preços referente à Aquisição de Peças para 
ônibus e outros, objeto do Edital de Pregão, na forma presencial - n° 002/2016, conforme segue: 

LOTE n° 01 -PEÇAS PARA ONIBUS 
ITEM QTDADE PEÇA UNITARIO TOTAL 

01 06 Amortecedor MB L 12657 DIAITRAS A5985 31 5,07 1.890,42 
02 05 Anel sincronizado cambio MBB 91,20 456,00 

1506.14330024L A6605 
03 03 Atuador embreagem MB ROL 1356 A2164 465,00 1.395,00 
04 01 Balança truck MBB 2960 A6145 253,56 253,56 
05 03 Barra de direção AXIAL 680380 A7104 131,87 395,61 
07 02 Bomba água MB BD 9411 A 1370 210,43 420,86 
14 02 Cilindro auxiliar embreagem MB C 2621 A3024 104,78 209,56 
15 02 Cilindro mestre MB C 2069/RCCM 00047 A1421 368,00 736,00 
17 01 Conjunto parafuso roda tras MB C 200 AFAP A41 04 27,86 27,86 
18 04 Contra eixo secundário MB KL 67231 A0052 574,11 2.296,44 
19 06 Coxim motor dia MB IP 31391P 93,14 558,84 

41530017/R025 A4789 
20 05 Cremalheia MB AT 9901502001,E 182,78 913,90 

15421101016 A3530 
21 12 Cruzeta cardan ford VKUA 4579 9 A 1555 73,76 885,1 2 
22 08 Cruzeta cardan MB CZ 227 A 1690 75,25 602,00 
23 19 Cuica freio MB, VW ford SB 577 AS, 3487 A0517 235,60 4.476,40 
24 02 Eixo entalhado secundário MB 67221 KL A0053 581,78 1.163,56 
25 01 Eixo piloto MB 67212 KL A0054 424,53 424,53 
26 03 Engrenagem cambio MB 6701 1 A0051 546,27 1.638,81 
27 01 Engrenagem cambio Mb 67311 KL A0049 451,70 451,70 
28 03 Fechadura capo MB FC 2302 I A 1589 89,00 267,00 
29 10 Fechadura porta MB 594 B 50127/F 2301E,FRG 45,87 458,70 

50127 A2251 
32 02 Flange pinhão MB FL 1363 A4424 82,75 165,50 
33 01 Garfo cardan com orelha GR 1337/801300 126,00 126,00 
35 01 Jogo embuchamento MB FP 1383 R.30MM A0075 188,86 188,86 
36 03 Jogo lona freio MB L 501/MB 180 FRASE A3491 191,25 573,75 
37 03 Jogo lona roda diante. Tras. MBB L 348/STD A7146 135,36 406,08 
38 03 Kit embreagem diver 633304400 LUK,6142 A0778 793,60 2.380,80 
39 03 Kit embreagem MB 6249 SACHS A0669 660,78 1.982,34 
40 02 Kit embreagem MB 6171/631220800 A0821 1.669,14 3338,28 
41 02 Luva deslizant cardan MB L V 1343 A4440 255,17 510,34 
42 11 Mola molejo 13 e 23 tras trucke Rei A4029 135,20 1.487,20 
43 06 Mola molejo diver MB 1220 03 AESA A0889 146,70 880,20 
45 06 Porca carcaça cubo roda MB A2904 22,11 132,66 
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46 62 Porca cardan Toyota 9411 041 000 DI VER A5141 1,60 li~ 99,20 ti?~--- r-
47 01 Primeira mola molejo MBB 2206 A7329 214,21 l ,' ~ 214,21 ~ ~-·· 
49 04 Reparo bomba aqua MB UR 1313 RL A1245 106,58 , ... 426, 3:aí~ 
50 03 Reparo cilindro mestre MB C 1070 A281 O 68,78 ~06,@4 .. ,~:~ 
51 03 Reparo servo freio MB 55312 A0048 34,00 1~- .·· 

52 06 Rolamento diferencial MBB 33114/q A2934 11 9,00 714,00 
53 01 Rolamento embreagem VALMET HCS 12T10 A1254 99,00 99,00 
54 03 Rolamento roda MB 3311/QVB500 A3166 111 ,00 333,00 
55 08 Rolete sapata freio diver 0009290 A0308 17,00 136,00 
56 02 Torre alavanca cambio MB V 591 VALPE A5598 104,80 209,60 

TOTAL R$-34.633,55 

O pagamento é de até 05 dias, após a emissão da nota fiscal. 

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (Sessenta) dias, a parti r da data do recebimento 
pela comissão de licitação. 

DELI~ ttflZ ANDREOLA 
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. 2,. Nelson Kenji Mura ta, brasileiro, natural de Marialva, n scido em 15 de janeiro de 
1962, casado em regime de comtmhão parcial de bens, agri ultor, CPF n°498.684.389-
34 e Cédula de Identidade RG no 3.224.528-5 expedido p la Secretaria de Segurança 
Pública do Estado do ·Paraná, residente na rua Amazonas, n no conjw1to habitacional 
Córrego Arruda, CEP 87330-000 na cidade de Nova Cantu unicípio de Nova Cantu
Pr. Constituem uma sociedade limitada, mediante as seguin es cláusulas. 

t•. A sociedade girará sob o nome empresarial de Auto Ei trica Murata Ltda -Me, e 
terá sede e domicilio na Avenida Cantu, 798, sala, centr na cidade de Nova Cantu, 
município de Nova Cantu - Pr. CEP 87330-000 . 

2•. O capital social será de R$10.000,00 (dez mil reais) di ididos em 1000 (mil) quotas 
no valor nominal de R$ 10,00 (dez real) cada uma, integr izados neste ato em moeda 
corrente no País, pelos sócios: 
Oscar Yugi Murata 500 quota R$ 5.000,00 

Nelson Kenji Murata 500 quota 
.,. 

R$ 5.000,00 

J•. O objeto será a Prestação de Serviços elétricos em v ículos automotores e vendas 
de peças para veículos. 

4a. A sociedade iniciará suas atividades em 20 de feve eiro de 2004 e seu prazo de 
duração é indeterminado. 

51• As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas u transferidas a terceiros sem 
o consentimento do.outro sócio, a quem fica assegurado. rn igualdade de condições e 
preço direito de preferência para a sua aquisição se po tas à venda, formalizando, se 
realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente 

61 , A responsabilidade de cada sócio é restrita ao vai r de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital ocial. 
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CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDA E ~RESÁRIA 
LIMITADA 

7•. A administração da sociedade caberá a ambos os sócios, na qualidade de 
administradores, com poderes e atribuições de gerir e ad inistrar os negócios da 
sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vetado o entanto , em atividades 
estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja favor de qualquer dos 
quotista ou terceiros bem como onerar ou alienar bens óveis da sociedade, sem 
autorização do outro sócio. 

s•. Ao tennino de cada exercício social, em 31 de dez mbro, os administradores 
prestarão contas justificadas da administração procedendo elaboração do inventário, 
do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômi o, cabendo aos sócios, na 
proporção de suas quotas , os lucros ou perdas apurados. 

91
• Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício s cial, os sócios deliberarão 

sobre as contas.e designarão administrador(es) quando for o caso. 

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

u•. Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma r tirada mensal, a titulo de 
"prolabore", observadas as disposições regulamentares pe entes. 

12•. Falecendo ou interditando qualquer sócio, I' sociedad continuará suas atividades , 
com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo poss vel ou inexistindo interesse 
destes ou do sócio remanescente o valor dos seus haveres s rá apurado e liquidado com 
base na· situação patrimonial da sociedade, à data da resol ção, verificada em balanço 
especialmente levantado. 

Parágrafo único • O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

13°. Os administradores declaram sob as penas da lei, e não estão impedidos de 
exercer a administração da sociedade, por lei especial, o em virtude de condenação 
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crim filamentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a econ mia popular , contra sistema 
financeiro nacional, contra normas de defesa da cone rrência, contra relações de 
consumo, fé pública, ou a propriedade. 
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AUTO ELÉTRICA MURA TA 

15°- Fica eleito o Fórum da comarca de Campina da Lag a - Pr. para exercício e o 
·cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste con ato. 

E, por estarem assim justos e contratados ass · 
04 (quatro vias). 

Nova .Cantu - Pr., 29 de janeiro de 2 

Vânia · stina Sokolowski 
RG n°8.326.583-3- Pr. 

~ 
~~~Tà~ormf NA~~~~~·~-------· ---I} ---.-::::(JI 

~ CERTII;ICO O REGIST O EM: 10/02 / 2 004 -':! 
t SOB NUMERO: 2004 653951 /A. T 

t;mp:eoo~:~t:co~~~~o~~0~53 5-1 /1'J1K~~4 . fi 
EI.ETRICA 11VRATA LTOA MARIA.THEREZA LOPES ~OMAO 

SECRET~RIA GERAL 



AUTO ELÉTRICA MURATA LTDA 
06.123.789/0001-54 

AVENIDA CANTU, 798- CENTRO 
NOVA CANTU - PARANÁ 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 03 de Fevereiro de 2016. 

PROPOSTA DE PREÇOS 
Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
LICITAÇÃO n° 004/2016 
Ref. Edital de Pregão- no 002/2016 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO n° 002/2016, 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. 

Atenciosamente, 

~JCAtu~L 



0510212016 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão 

• Receita 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 

06.123.789/0001-54 
MATRIZ 

NOME EMPRESARIAL 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

AUTO ELETRICA MURA TA L TOA- ME 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

AUTO ELETRICA MURA TA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

45.20-0-01 -Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOM I CAS SECUNDARIAS 

45.20-0-02 -Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 
45.20-0-03- Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 
45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

DATA DE ABERTURA 

09/02/2004 

I LOGRADOURO 
AVCANTU 

I NÚMERO 
798 

I COMPLEMENTO 
SALA 

I 
CEP 

87.330 -000 

I ENDEREÇO ELETRONICO 

I BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 

I ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

**"'** 

I SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA l MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I SITUAÇÃO ESPECIAL 

. ******** 

I MUNICIPIO 
NOVA CANTU 

l TELEFONE 
(44) 5271-109 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

13/08/2005 

I DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

I 

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

Emitido no dia 05/02/2016 às 08:55:15 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 

I Consulta QSA I Capital Social I Voltar 

http:l/www .receita.fazenda.gov .br/prepararlmpressao/lm prim ePagina.asp 1/2 



05/02/2016 

Mj.!i(i;M 

co.::.. IXo:>.o ::::c I :ro,oJ CA FEDERA L 

C"rt'.fica' ' c1 c Regularidade do FGTS- CRF 

0612378910001-54 

·..,1 : AUTO ELETRICA MURATA LTDA 

ia :AUTO ELETRICA MURATA 

AV CANTU 798 SALA I CENTRO I NOVA CANTU I PR I 87330-
000 

A Cai xa Er.:'lômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
(" ~ +-~ , ~ "",....._""resa acima identificada encontra-se em situação regular 

...., rfo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

C : crtificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer bitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
c'"~c~~.., .. ~or '"'s obrigações com o FGTS. 

" 'i r , - ' ': 1/2016 a 25/02/2016 

•t,mero: 2016012703475656502326 

'ida em 05/02/2016, às 08:47:59. 

-iPste Certificado para os fins previstos em Lei está 
verificação de autenticidade no site da Caixa: 

"' V.br 

https:/lwwwosifgeocai~<' :"' • 9"CFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=12939663&VARPessoa=12939663&VARUf=PR&VARinso 00 1/1 



PODER J UD IC IÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

No~c : AUTO ELETRICA MURATA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS ) 
CI '!'J : 06.123.789/0001 - 54 
Ccrl idão n°: 15210082/201 6 
Expedição : 05 / 02/20 16, às 08:45:41 
Va l idade : 0 2 10 8/2 016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
·d e s u a exp ' ljr " o. 

Cert ifica- se que AUTO ELETRICA MURATA LTDA- ME (MATRIZ E FILIAIS), 
l r ·r-r i to (a ) no CN PJ s ob o n° 06.123.789/0001-54, NÃO CONSTA do Banco 
N on~l de o~vcdo res Trabalhistas. 
C· · t. i.c'io em i_ t i d a com base no art. 642 - A da Consolidação das Lei s do 
1.- ".J. lho , acr.,..,s cen tado pela Lei n° 12.440 , de 7 de julho de 2011, e 
n , I\csolu ç" o \ dministrativ a n° 1470 1 2011 do Tribunal Superior do 
T . l 1}.Jlho , l!J de agosto de 2011 . 
Os d ados c ons tantes desta Certidão são de respo n sabilidade dos 
T !'" i '' u na i s do Trabalho e estão atualizados até 2 (doi s ) dias 
a1 : r .i o r cs D d at a da sua expedição. 
N . ils) d r• p· ·soa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a ,_i,.... · o: ' ' '- 10 estabelecimentos, agências ou filiais . 
l\ ·c i t.aç;'o o st a certidão condiciona - se à verificação de sua 
a . :--,~i c : · J no portal do Tribunal Supe ri o r do Trabalho na 
I , _ :.: 11 c L ' ' :) : I I www • t s t . j u s . b r ) 
c, 1 L i -:! o e r;: 1 ' .• J a gratuitamente. 

I ~ • ~ J ~~TANTE 

r -~ ~~:o 11 1 ~n al de Devedores Trabalhistas constam os dados 
r s r . iden tificação das pessoas naturais e jurídicas 
i ! r' r'. '"' ")C r a nte a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
c ~ ~i - ~ sentença condenatória transitada em julgado ou em 

a J i ais trabalhistas, inc l us i ve no concernente aos 
r , , i_m r previdenciários, a honorários , a custas, a 
e . l•r ~ nl os OJ a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
~ - u ~ a cordos firmados perante o Mini s t ério Póblico do 
T ! ' o rn i.ssão de Conciliação Prévia . 



05/02/2016 

I MINISTÉRIO DA FAZENDA 
t:~ Secrcl<Jri ::t da Receita Federal do Brasil 

&:? Procuradori a-Geral da Fazenda Nacional 

CEq TIDÃO NEGI\TIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Norn" · r.' ITO ELEP~ICA MURA TA LTDA- ME 
Ct :3.789/0"0 •-54 

R e 
do 
pene. 
Feder·> I 
Faz~ 

o r·.,..;.,.., ..J~ ' Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 
,-a~ :- identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 

as em seu nc ne, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
rlo Brasil (RFq ) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da 

~z .... :Jn~. \ _, .. '). 

Esta cP.rtid8o é válirl"l oara o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
to'" - - públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
SL, J , ,...., .J da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
na· ~· 2 '-" ,..... ~ -.;0rafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A ; 
ent 

) ,., 
< ry 

·o está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
.. ceita.fazenda.gov.br> ou <http://www .pgfn.fazenda.gov .br>. 

Cert j cm.,ida gró,u .a mente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. 
Err :·· · ·~ ~1 :57·n~ ,...,.._ ...l;8 10/12/2015 <hora e data de Brasília>. 
v-; 
C · r~ão: 685B.C11C.714B.4FAF 
Ot ., - '!:1 invalidará este documento. 

1/1 



, -
PARAI''; 
GOVERNO DO EIT fJO 

S«rettrla dt l'•u" Ja 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 014263512-34 

CerticiSo r,..,rnecida para o CN°J/MF: 06.123.789/0001-54 
Nome: TO ELETF' 1S ·wRATA LTDA 

Ressalvado o ci reito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrac!cs ou que venh- "' a c:::er apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado c1 Fazenda, con Jtamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta d- a. 

'"''""'s.: Esta CertiC~'J engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
naturs-· 'I • · c ia, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Página 1 de 1 

· · · 'ida até 04/06/2016 - Fornecimento Gratuito 

A a utcn~icidade desta certidão deverá ser co'nfirmada via Internet 
www .fazenda. pr .gov. br 

Emitido via lnlotn• 'p,;/,lica IO~tMJ?016 O>Pfi '"') 



AUTO ELÉTRICA MURATA LTDA 
06.123.789/0001-54 

AVENIDA CANTU, 798- CENTRO 
NOVA CANTU - PARANÁ 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 03 de Fevereiro de 2016. 

PROPOSTA DE PREÇOS 
Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
LICITAÇÃO n° 004/2016 
Ref. Edital de Pregão- n° 002/2016 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO n° 002/2016 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. 



AUTO ELÉTRICA MURATA LTDA 
06.123.789/0001-54 

AVENIDA CANTU, 798- CENTRO 
NOVACANTU- PARANÁ 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 03 de Fevereiro de 2016. 

PROPOSTA DE PREÇOS 
Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
LICITAÇÃO n° 004/2016 
Ref. Edital de Pregão - n° 002/2016 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO n° 002/2016 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. 

Atenciosamente, 



AUTO ELÉTRICA MURATA LTDA 
06.123.789/0001-54 

AVENIDA CANTU, 798- CENTRO 
NOVA CANTU - PARANÁ 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 03 de Fevereiro de 2016. 

PROPOSTA DE PREÇOS 
Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
LICITAÇÃO no 004/2016 
Ref. Edital de Pregão - n° 002/2016 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO n° 002/2016 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. 

atenciosamente, 



•••. >: DELIR LUIZ ANDREOLLA 

I
UF IW:IONAI.IOAOE 

RS 
r··~· '· .. 

BRASILEIRA ~ ~ 

... . ~! NATURAL DE (ckh·ll• 1 ttgaa do ectado) 

··.ERECHIM 
.. 

:·:·: sexo 

Mf8] F 0 
I REGU.IE OE nENS , ... ando} 

1comunMo universal 
• FILHO DE" (per) (mJo) 

... '· PEDRINHO ANOREOLLA IGNEZ LOURDES ANDREO LA 
•· · N~IOO EU (d:.tl Clr n»tclmw,.o) lOOITlQ.l.OE fÚmft'O 

:: 15.08.1958 3112427-1 SSP 

· · ' , OOMICrt.lAOONA (LOGAAOOURO - rn,~, etc .) NU"'ERO 

. . :. AV PROF JOÃO FARIAS DA COSTA 

o MUNICIPIO UF 

I : --r-------.J!------ - --1 
... declara , sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, ue não possui outro registro de 

~':::' empresário e requer à Junta Comercial do Paraná: 

.: NOVA CANTU PR 

.... 
' · CODIGO 00 "'TO OESCRICÁO 00 ATO CÓDIGO DO EVENTO DESCRI~ÂO 00 EVEN 

002 ALTERAÇÃO 
". C60IGO 00 EVENTO DESCRICÃO DO MNTO COOIGO 00 EVENTO OESCRICÀO DO EVEN O 

... bi<O=M<'=flol=PR<=sA=R .... :--, __l _________ __t ___ ___L ___ +---------; .. 

.. : DELIR LUIZ ANDREOLLA 
·--~~~.:;:.:::.:::=::_:__ ___ __________ -+----r.l'~· ;;;;:;-----j 
.. ·. LOORJ.OOURO Cruo. a._.rc.l til/MERO SN 
::·AV JOUBERT AGOSTINHO DE OLIVEIRA 
· .... ~ co..:._:_"P..:.LE:..:t.:.le.:rr:_o:.=~~..::__::...:.:....:..:.:...:.:...:..=.,; lDA.:;In:,_no;,,:;o;:,oSTit~oro;::,.::...:. ________ _______ -r;::; ICf;;;·Pt-- ----+. !c;:;:6;;;or;;ro'ho ·;r;oo;o.,.r.:...,;;;,cicr;;.,oci' .. .,..· ~-j ··· 

'· ' TER REO CENTRO ~7330-000 ~~F:-~"!t'"·.ç~~~~1 ' · · 

UF lCORRfiO ELETRONICO !E·MAill 

PR 
" UUt:1CIPIO 

.. ;.;: NOVA CANTU 

~: : ' VA10ROOCAriT~ .n~OO,QQ ~~~~~;~~~·~~;·~·~) 
;·: COOIGOOEATMOAOE DESCRIÇ.(.OOOOOJETO 

:.: ecONOtJ~~ .. Ef'N"" COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA I!EfCULOS AUTOMOTORES E 
.:· J.Ii~<le~~M<~>~ OFICINA MECÂNICA 

5030-0/03 

. ~-

: ·: : DATA OE INICIO CAS ATTVInAOeG NUMERO 01l 1NSCRIÇÂONOCHPJ 

~- ... ·.-

/v:J ~ .. 



.05102/2016 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão 

.Receita Federal 

Comprovante de l11scrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
RFB a sua aL ... ~ ·Lél~-- •dastral. 

~EPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE IN "'C IW~ÃC' 
78.94Q.C"7' ) 
MATRIZ I 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

16/09/1985 

NOME EMPRESARII\L 

IDELIRLUIZ A~DR~01L~A~-~M~E~----------------------------------------------------------~ 
TITULO DO FSTI\11f I FC'~!rr- I(" I'IOIVF nr FANTASIA) 

OFICI" SA l TO -\I' :. O 

CÓDIGO. I SCI{IÇÃO DI\ 1\ I IVID~DE FCONÓMICA PRINCIPAL 

45.30-·' · • ..J - Comércio a \ ~r-:~ o de peças e acessórios novos para veiculos automotores 

CÓDIGO F orsr•"r''11' \f'~ I' :DI\DFS FCONÓMICAS SECUNDÁRIAS 

Não ir' 

CÓDIGO 1:: DESÓ '1 ' •' /' JUHIDICA 

I 213-5 • E f~~~~ .. / r 1 _ ~ --~:_::D:,::U:,::A::,:l:L) ________________________________________________________ __J 

"'L-::O-:ocGRA=-:-::-D-=-:OU..,.-1-. -·· -- -

R Joua ~-- • - ~ -T 

ENTEI I I ....... 

----, 

'"'E t"LfVEIRA I 
I 

·•II'.HuiDISTRITO 

~-~~----------------~ 

I 
'') 

I ~~MERO li COMPLEMENTO 

I MUNICIPIO 
NOVACANTU 

I TELEFONE 

~~~ 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

03/11/2005 

l 
I 
I 

I ~SITUAÇÃO ESPECIAL 

~-------~~======================~==========~ 

Aprovado ·- -· 

Emitido r 

http://www .r<'- · ,,: j 

·-- ~tiva RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. 

:,- " 8:37:17 (data e hora de Brasília). 

' ~~pita l Social 

· . • '' •·npressao/lmprimePagina.asp 

Página: 1/1 

I Voltar I 

1/2 



05102/2016 

Ccrtl i cado de Regularidade do FGTS- CRF 

I nscrição: 7894089710001-20 
Raz">oJ .:;ocial: DELIR LUIZ ANDREOLLA 

f: rr- ' : R JOUBERT AGOSTINHO DE OLIVEIRA SN I CENTRO I NOVA CANT U 
I PR I 87330-000 

1\ C2 i v ~ Econômica Federal , no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifi ca que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular 
perant-e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O -.r-~~-·~ Certificado não serv irá de prova contra cobrança de 
quats:,t ~r débitos referentes a contribuições e/ ou enca rgos dev idos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Vêl iri de : 31/ 01/ 2016 a 29/ 02/ 2016 

C r··· · · -:..., r_:- ,o Número: 2016013106282975850140 

T:1í.::: ·. · )3o obtida em 05/ 02/ 2016, às 08:39 :09. 

A ''ti'i?? rêío deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
c- ~ a à veri f icação de autenticidade no si te da Caixa: 
,. - · ~ a.gov .br 

https://www.sifge.caixfl gov.' r " : ' ,. ~ ISr f/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=8067097&VARPessoa=8067097&VARUf=PR&VARinscr... 1/1 



PODER J UDI CIÁRI O 
JUSTI CA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: DELIR LUIZ ANDREOLLA - ME (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 78.940. 8 9710001 - 20 
Certidão n°: 152094001201 6 
Expediçã o : 05 1 02 1 2016, às 08:39 : 39 
Val idade : 02 1 08120 1 6 - 18 0 (cento e o i tenta) dias, contados da data 
de sua expediçã o. 

Certifica-se que DELIR LUIZ ANDREOLLA - ME (MATRIZ E FILIAIS ), 

i nscr i to (a ) no CNPJ sob o no 7 8 .940.897/0001-20, NÃO CONSTA do Ban co 
Na c ion al de De vedores Trabalhistas. 
Ce rtid 5o e mitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho , a crescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011 , e 
na Re so l uçã o ~dministrativa n ° 147 012011 do Tribunal Superior do 
Trab a l ho , C'-" 21 de agosto de 2011. 
Os d ados c o nstantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Trib u nais do Trabalho e estão atualizados até 2 (do is ) dias 
a n tr; r j·) r e s à data da sua expedição. 
No caso de pes soa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a t cdoJ o s seu s estabelecimentos, agências ou filiais . 
A asc JL a ç ã o d esta certidão condiciona-se à verificação de s u a 
a ut c~Li~i d ,d~ no portal do Tr ibunal Superior do Trabalho na 
In t ..: r n c..·_ ( ' L:.: p : I I www. t s t . jus . b r) 
Cert Ld~o emit i da gratuitamente. 

r~~-~. . -; ~ I ,..,ORTANTE 

D0 ·· c1 1 • ..::o N0 ·· i.o nal de Devedores Trabalh i stas constam os dados 
n c c• . ',ri o s 1 identif i cação das pessoas naturais e juríd icas 
in <H' ~ rr i~" 'lt '""s perante a Justiça do Trabalho quanto às obrig a çõe s 
e s '-:: < . _: ·i d - e m sentença condenatória transitada em julgado ou em 
a c o -~- jL ', c i ais trabalhistas, i nc l us i ve no concernente aos 
r ec 0.! [·,i .,,.~r. ' o s previdenciários, a honorários , a custas , a 
e mo lun .n o s o u a recolh i mentos d eterminados em lei; ou decorrentes 
c - · 'lo 'c acordos firmados perante o Ministério Público do 
1 1 al · I · .J )'J omissão de Concili ação Prévia. 

OOv1das e sug~stões: cndt@ts•.ju s .br 



05/02/2016 

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 

NOP"' " ' ~"'':UR LUIZ AN DREOLLA- ME 
c~· o.s97toco1 -20 

Re , o di,,...·,o "'" a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 
do a""~;. ~ ::3 identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
peno",,'~.. .s em seu r .ame, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
Federal rlo Brasil (PF8) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da 
Faze.. J2 ,.~·.,r. ( _ . J). 

Esta cerlidflo é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
tod -- "'<' • s públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
su, J , J da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
na- ~· ::> • r' -rágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 
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end· 
) 

< ..... 
"\o está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 

x eita.fazenda.gov. br> ou <http://www .pgfn.fazenda.gov .br> . 

Certidão cmi.ida gra'u:tamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. 
Emi'i,.,..,:- ~ ·v-,"7. ·~ "'" rlia 25/01/2016 <hora e data de Brasília>. 
V"'' 
C . 'idão: 061D.B9D0.6C77.501F 

· Qu ia invalidará este documento. 
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OFICINA MECÂNICA 
SANTO ANTONIO 

DELIR LUIZ ANDREOLA 
CNPJ n° 78.940.897/0001-20 

Rua lpiranga, s/n°- Nova Cantu-Pr. - CEP. 87.330-000 

PROPOSTA DE PREÇOS 
A Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
LI ClT AÇÃO n° 004/2016 
Ref. Edital de Pregão- n° 002/2016 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 04 de Fevereiro de 201 6. 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade- PREGÃO n° 002/2016, 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. 

Atenciosamente, 

~-~ 
DELIR ~iÁNDREOLA 



OFICINA MECÂNICA 
SANTO ANTONIO 

DELIR LUIZ ANDREOLA 
CNPJ no 78.940.897/0001 -20 

Rua lpiranga, s/n°- Nova Cantu-Pr.- CEP. 87.330-000 

PROPOSTA DE PRECOS 
A Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
LICITAÇÃO n° 004/2016 
Ref. Edital de Pregão - n° 002/2016 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 04 de Fevereiro de 2016. 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade- PRREGÃO n° 002/2016 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. 

Atenciosamente, 

DEbJR LUIZ ANDREOLA 



OFICINA MECÂNICA 
SANTO ANTONIO 

DELIR LUIZ ANDREOLA 
CNPJ n° 78.940.897/0001-20 

Rua lpiranga, s/n°- Nova Cantu-Pr.- CEP. 87.330-000 

PROPOSTA DE PREÇOS 
Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
LICITAÇÃO n° 004/2016 
Ref. Edital de Pregão- n° 002/2016. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 04 de Fevereiro de 2016. 

DECLARACÃO 

')eclaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 
modalidade - PREGÃO n° 002/2016 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. 



OFICINA MECÂNICA 
SANTO ANTONIO 

DELIR LUIZ ANDREOLA 
CNPJ n° 78.940.897/0001-20 

Rua lpiranga, s/n° ·Nova Cantu-Pr.- CEP. 87.330-000 

PROPOSTA DE PREÇOS 
A Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
LICITAÇÃO n° 004/2016 
Ref. Edital de Pregão - n° 002/2016 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 03 de Fevereiro de 2016. 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 
nodalidade - PREGÃO n° 002/2016 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. 

atenciosamente, 

DELIR LUIZ ANDREOLA 
'-1 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 02 DA SOCIEDADE NILDEO - -~ /xQ:-
FARIA & CIA LTDA- ME a 

CNPJ n° 00.176.319/0001-72 
1. Nll..DEOMAR LUIZ FARIA, brasileiro, natural de Nova Cantu - Pr. casado em 
regime de comunhão parcial de bens, nascido em 28/03/1967, empresário, inscrito no 
CPF n° 578.288.309-04, portador da cédula de identidade RG no 4.209.204-5 expedida 
pela Secretária de Segurança Pública do estado do Paraná, residente e domiciliado na 
rua Amazonas Quadra O 1, lote 02 Conjunto Habitacional Córrego Arruda s/n, casa, em 
Nova Cantu, município de Nova Cantu - Pr. CEP 87330-000 e, 
2. JANICE DE FÁTIMA VAPLAK, brasileira, natural de Nova Cantu- Pr., casada 
em regime de comunhão universal de bens, nascida em 26/09/1969, empresária, 
inscrita no CPF n° 578.285.809-59 portadora da cédula de identidade RG n° 4.391.920-
2 expedida pela Secretária de Segurança Pública do estado do Pr., residente e 
domiciliada na rua Amazonas Quadra O 1, lote 02 Conjunto habitacional Córrego 
arruda, casa, em Nova Cantu, Município de Nova Cantu - Pr. CEP 87330-000, únicos 
sócios da empresa comercial Nlldeomar Luiz Faria & Cia Ltda - Me , com sede na 
rua lpiranga s/n, sala, centro, município de Nova Cantu - Pr. CEP 87330-000, 
registrada na Junta Comercial do Paraná sob o n°. 41203138957 em 31/08/1994 e 
última Alteração Contratual n°0 1 devidamente registrada na Junta Comercial do Paraná 
em 12/06/2000 sob o n° 00 1 224638, inscrita no CNPJ n° 00.176.319/0001-72, 
resolvem , assim, alterar o contrato social: 

t•. Fica incluído no objeto social o aumento do Capital Social, cujo valor era de 
R$9.000,00 (nove mil reais) dividido em 300 (trezentas) quotas no valor no~al d~ 
R$30,00 (trinta reais) cada uma, fica por meio desta alterado para R.$18.000,00 
(dezoito mil reais) dividido em 600 (seiscentas) quotas no valor nominal de R$'30, 00 
(trinta) reais cada uma cujo aumento no valor de R$9.000,00 (nove mil reais) que são 
integralizados em moeda corrente no Pais neste ato proporcionalmente a cada sócio. 
Ficando assim subscritas: :.. 
sócios 
Nildeomar Luiz Faria 
Janice de Fátima Vaplák 
Total 

quotas 
300 
300 
600 

capital 
R$ 9.000,00 
R$ 9.000.00 
R$18.000,00 

2•. De acordo com o Código CíveL inclui-se no contrato primitivo as seguintes 
cláusulas 
3•. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir filiais e outros dependência, mediante 
alteração contratual assinada por todos os sócios. 

-
4• Falecendo ou interditando qualquer ·sócio, a-sociedade continuará suas atividades 
com herdêiros, sussesores e incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste 
ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base 
na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço . . . . 



\ 

s• A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de ~ quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital. 

6•. ·Administração da sociedade caberá aos dois sócios Nildeomar Luiz Faria e 
Janice de Fátima Vaplak, com poderes e atribuições de gerir e administrar negócios 
da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado no entanto, em atividades 
estranhas ao interesse social ou assumir obrigações' seja em favor de qualquer dos 
quotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem 
autorização dos outros sócios. 

1•. Ao termino do exercício social, em 31 de dezembro~ o administrador prestará 
contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do 
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios na 
proporção de suas quotas , os lucros ou perdas apuradas. 

s•. Nos quatro primeiros meses seguinte ao termino do exercício social, os sócios 
deliberarão sobre as contas e designação administradores, quando for o caso. 

~. Os sócios declaram sob as pena da lei, que não estão ·impedidos de ·exercer a 
administração da sociedade, por lei especiaL ou em virtude de condenação criminal, 
ou ,por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede ainda temporariamente, o acesso a 
cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, ou contra a economia popular contra o sistema financeiro nacional, contra 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumos, fé pública, ou a 
prioridade. 

ur. A vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a 
seguinte redação. 

Primeira: - A sociedade gira sob o nome empresarial de NJLDEOMAR LUIZ 
FARIA & CIA L TDA - ME. 

Segunda: -A sociedade têm sua sede rua Ipiranga, s/n centro, nesta cidade de Nova 
Cantu - Pr. CEP 87330-000. 

Terceira: -O objeto social é de Prestação de Serviços de Mecânica e Chapeação em 
veículos automotores e o comércio Varejista de Peças para veículos automotores . 

• 



. ..JI!".) ' 
,.-~- . 

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°. 02 DA SOCIEDADE NILDEOMAR L 
CIA LTDA-ME 1(, 
CNPJ N° 00.176.319/0001-72 1

'êt c.,. ...... • 
Quarta: - O capital social é de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) dividido em 600 
(seiscentas) quotas de valor nominal de R$30,00 (trinta reais) cada uma, integralizados 
em moeda corrente no Pais, ficam subscritas.: 
Nome 
Nildeomar Luiz Faria 

Janice de Fátima Vaplak 
Total 

quotas 
300 
300 

600 

valor 
R$9.000,00 

R$ 9.000,00 

R$18.000,00 

Quinta: - A duração da sociedade é por tempo indetenninado, iniciou suas atividades 
em 01 de setembro de 1994 e o termino do exercício social em 31/12 de cada ano. 

Sexta: - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a 
terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de 
condições e preço direito de preferência para sua aquisição se postas a venda, 
formalizando, se realizadas a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

Sétima: - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de sua quotas, mas 
todos respondem solidariamente pela integralização do capital. social. 
Oitava: - A administração da sociedade caberá aos dois sócios NHdeomar Luiz Faria 
e Janice de Fátima Vaplak, com poderes e atribuições de gerir e administrar os 
negócios da sociedade, autorizado o uso do_.nome empresarial, vedado no entanto; em 
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de 
qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens im4veis da 
sociedade, sem autorização do outro sócio. 
Nona: - Ao término do exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará 
contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do 
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios na 
proporção de suas quotas, os lucros ou peidas apuradas 
Décima: - Nos quatro meses seguinte ao término do exercício .social, os sócios 
deliberarão sobre as contas e designação administradores, quando for o caso. 

Décima primeira: - Os sócios poderão de comum acordo, ·fixar uma retirada mensal, 
a titulo de "pro-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

Décima segunda: -Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará 
sua atividades com os herdeiros, sussesores e o incapaz. Não sendo possível ou 
inexistindo interesse deste ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será 
apurado e liquidado com base na situação patrimonial da Sociedade, à data da 
resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°. 02 DA SOCIEDADE NILDEO.J.Y.&C>I~, ..,..v.-... 
FARIA&CIA LTDA-ME 
CNPJ n°. 00.176.319/0001-72 
Décima terceira: - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir filiais e outros 
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

Décima quarta: - Os sócios declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer 
a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por 
se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a 
cargo públicos; ou por crime filamentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, ou contra a economia popular contra o sistema financeiro nacional, contra 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumos , fé pública, ou a 
prioridade. 
Décima Quinta: - Fica eleito o foro da comarca de Campina da Lagoa para o exercício 
e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato 

E, por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em 04 vias. 

Nova Cantu- Pr. 11 de dezembro de 2003. 

eomar Luiz Faria 
RG n° 4.209.204-5 - SSP - Pr. 

V~owoski 
RG n° 8.326.583-3 - SSP - Pr. 

, __ _ - - ··- - - --------·-·- ··- -- . -

: JON~ COMERCIAL 00 PARARA ... .. - . . .. . I ESCRITORIO REGIONAL DE GOIOERE 
~ i CERTIFICO O REGISTRO EM: 22/12/2003 
I l SOB NÚMERO: 2003 4 1 2 6368 ~ 
; 8 Protocolo: 03/412636-8 
I -

i Empresa: 4 l 2 0313895 7 . ··- · - ·-· . ··- . . . . ·- ·-
: NILDEOMAA LUIZ PARIA & CIA LTDA MARIA THEREZA LOPES SALO 

SECRETARIA GERAL _(b 

'""" ~o -.... iE a:: s 
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1. NILDEOMAR LUIZ FARIA, brasileiro, natural de Nova Cantu - Pr., casado, em 
Regime de Comunhão Parcial de Bens, nascido em 28/03/1967, empresário, inscrito no CPF 
sob o n°. 578.288.309-04, e portador da Cédula de Identidade RG n°. 4.209.204-5 expedida 
pela Secretária de Segurança Publica do Estado do Paraná, residente e domiciliado na rua 
Paraíba 633 Lote 19 casa em Nova Cantu, Município de Nova Cantu- Pr. CEP 87330-000 e, 

2. JANICE DE FATIMA VAPLAK, brasileira, natural de Nova Cantu- Pr., casada em 
Regime de Comunhão Parcial de Bens, nascida em 26/09/1969, empresaria, inscrita no CPF 
sob o no. 578.285.809-59 portadora da Cédula de Identidade RG n°4.391.920-2 expedida pela 
Secretaria de Segurança Publica do Estado do Paraná, residente na Rua Parat'ba 633 lote 19-
casa- eni Nova Cantu município de Nova Cantu - Pr. CEP 87330-000, únicos sócios da 
empresa comercial Nildeomar Luiz Faria & Cia Ltda - Me, com sede na rua Ipiranga s/n, 
sala, centro, município de Nova Cantu - Pr., CEP 87330-000 registrada na Junta Comercial 
do Paraná sob o n°. 41203138957 em 31108/1994 e Alteração Contratual n°. 01 devidamente 
registrada na Junta Comercial do Paraná em 12//06/2000 sob o n°: 00 1 224638 e Alteração 
Contratual n°. 02 em 22/12/2003 sob o n°. 20034126368, inscrita no CNPJ sob o n°. 
00.176.319/0001-72, resolvem, assim, alterar o Contrato Social consolidado. 

t•. Por virtude da Certidão de Casamento foi acrescentado ao nome da Sócia Janice de Fátima 
Vaplak, o nome de casada "Janice de Fátima Vaplak Faria", ficando portando alterado . 
nesta alteração contratual. · 

2'. Por meio desta fica alterado, o endereço comercial da sede, para Avenida Joubert 
Agostinho de Oliveira, 388- centro- Nova Cantu - Pr. CEP 87330-000. 

3a. Permanecem inalteradas as demais clausulas do Contrato Social. 

E, por estarem as partes de comum acordo, assinam a presente alteração contratual em 04 
v1as. 

Nova Cantu- Pr., 05 de março de 2009 . 

. , ,_ 



10/12/2015 

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

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

Nome: NILDEOMAR LUIZ FARIA & CIA L TOA ·ME 
CNPJ: 00.176.319/0001·72 

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 inscriçõe~ 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 11:46:46 do dia 10/12/2015 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 07/06/2016. 
Código de controle da certidão: BCC9.6E15.E310.0E08 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



i 
PARANÁ 
GOVERNO DO ESTADO 

lcuttwle dl ,at.nda 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de O ívida Ativa Estadual 

N° 014067 440-04 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 00.176.319/0001-72 
Nome: NILDEOMAR LUIZ FARIA & CIA LTDA 

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

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

Página 1 da 1 

Válida até 08/04/2016- Fornecimento Gratuito 

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

Emitido via lnlemet Pública (1011212015 11:52:46) 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: NILDEOMAR LUIZ FARIA & CIA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 00.176.319/0001- 72 
Certidão n°: 203589232/2015 
Expedição: 10/12/2015, às 11:50:41 
Validade: 06/06/2016 - 180 (cento e oitenta) dias , contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que NILDEOMAR LUIZ FARIA & CIA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) 
inscrito(a ) no CNPJ sob o n° 00.176 . 319/0001-72 , NÃO CONSTA do 

Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12 . 440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabi lidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) d ia 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 (h t t p : I I www • t s t . jus . b r) 
Certidão emitida gratuitamente . 

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

D6vidas e sugestões: cndt@Lsc.jus.br 



05102/2016 https://www.sifgc.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=109094&VARPessoa=109094&VARUf=PR&VAR ... 
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C~r1 · ~cado de Regularidade do FGTS- CRF 

I nscrição: 0017631910001 -72 
• ...,-:O Social: NILDEOMARLUIZFARIA&CIALTDA ME 
r r .... Fantasia:AUTO MECANICA ALINE 

E ';0: RUA IPIRANGA SIN SALAO I CENTRO / NOVA CANTU I PR I 
87330-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art . 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
c::>t=3, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular 

c o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O . sente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
cc:r -entes das obrigações com o FGTS. 

',., •· ·- rfe : 26/01/2016 a 24/02/ 2016 

,.. · . . ração Número: 2016012601063131513852 

I ~ -- ... ··~ção obtida em 05/02/2016, às 08:34:00. 

1\ ,,. ;'ização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
<.- .: -:a da à verificação de autenticidade no si te da Caixa: 

..... .... ixa.gov.br 

https://www .sifge.cai x'" •· v J ·'I •• .,,rcrf/Crf/FgeCFSimprimirPapel .asp?VARPessoaMatriz= 109094&VARPessoa= 109094&VARUf=PR&VARinscr=O... 1/1 
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10/12/2015 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral • Impressão 

~ · 
~ Receita 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 

00.176.319/0001-72 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

- NOME EMPRESARIAL 

NILDEOMAR LUIZ FARIA & CIA L TOA· ME 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

·LUME- PECAS E SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS AUTOM. 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATMDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

45.20-0-01 ·Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATMDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 

45.30-7-03- Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 
45.30-7-04- Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 
45.20-0-02- Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 
45.20-0-03- Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 
45.20-0-04 ·Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 • SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

LOGRADOURO COMPLEMENTO 

DATA DE ABERTURA 

01/09/1994 

AV JOUBERT AGOSTINHO DE OLIVEIRA 
NÚMERO 

132 SALA COMERCIAL 

CEP 

87.330-000 

. ENDEREÇO ELETRONICO 

BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 

~-.-· lume.pecas@hotmail.com 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) -

MUNICIPIO 

NOVACANTU 

TELEFONE 

(44) 3527-1 167 / (44) 3527-1232 

UF 

PR 

SrTUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

26/02/2005 

MOTNO DE SrTUAÇÃO CADASTRAL 

SrTUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

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

Emitido no dia 10/12/2015 às 11:44:46 (data e hora de Brasília). 

I Consulta QSA I Capital Social 

DATA DA SrTUAÇÃO ESPECIAL 

*******" 

Página: 1/1 

I Voltar I 



PARA: 

.\)~A Mu~ ' .-, '-"" /"'· '-,;.. 

LUME ~
{~:. ,,,_~----~ 

- 4U ~~··· 
·-· • • • - -o q«:-

tltc;. o 

PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS"---- . 
Nildeomar Luiz Faria & C ia Ltda ME- CNPJ oo.176.319Jooo1-72 

Rua lpiranga, salão - Centro - CEP. 87.330-000 
Nova Cantu-Pr 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
~OMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO L/CITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 00412016 
EDITAL DE PREGÃO No 00212016 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento /icitatório, sob 
a modalidade- PREGÃO n° 00212016, instaurado pelo Município de Nova Cantu, que não fomos declarados inidôneos 
para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Cantu, Paraná, 03 de Fevereiro de 2016. 



PARA: 

LUME-
PEçAs E SERVIÇOS MECÂNICOS 

Nildeomar Luiz Faria & Cia Ltda ME- CNPJ oo.176.319Jooo1-72 

Rua lpiranga, salão- Centro - CEP. 87.330-000 
Nova Cantu-Pr 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO L/CITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 00412016 
EDITAL DE PREGÃO No 00212016 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
licítatório, sob a modalidade - PREGÃO n° 00212016 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. 

Nova Cantu, Paraná, 03 de Fevereiro de 2016. 



PARA: 

LUME-
PEçAs E SERVIÇOS MECÂNICOS 

Nildeomar Luiz Faria & C ia Ltda ME- cNPJ oo.176.319Jooo1-72 

Rua lpiranga, salão- Centro - CEP. 87.330-000 
Nova Cantu-Pr 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE L/ClT AÇÃO 
PROCESSO L/CITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 00412016 
EDITAL DE PREGÃO No 00212016 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n° 00212016 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 9854199, que acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666193. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Cantu, Paraná, 03 de Fevereiro de 2016. 



PARA: 

LUME-
PEçAs E SERVIÇOS MECÂNICOS 

Nildeomar Luiz Faria & Cia Ltda ME- CNPJ oo.176.319Jooo1-72 

Rua lpiranga, salão- Centro - CEP. 87.330-000 
Nova Cantu-Pr 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO L/CITATÓRIO (LICITAÇÃO) W 00412016 
EDITAL DE PREGÃO No 00212016 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n° 002/2016 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. 

Nova Cantu, Paraná, 03 de Fevereiro de 2016. 



LUME-
PEçAs E SERVIÇOS MECÂNICOS 

Ni/deomar Luiz Faria & Cia Ltda ME- CNPJ oo.176.319Jooo1-72 

Rua lpiranga, salão - Centro - CEP. 87.330-000 
Nova Cantu-Pr 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO L/CITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 00412016 
EDITAL DE PREGÃO No 00212016 

Objeto: Aquisição de Peças para ônibus e outros. 

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

Nova Cantu, Paraná, 03 de Fevereiro de 2016. 

\ 



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 LICITATÓRIO n• 
004/2016 
PREGÃO, na Fonna Presencial N" 002/2016- PMNC 
##TEX OBJETO: Aquisição de Peças, serviços e outros itens, para 
ônibus escolares. 
ABERTURA: À partir das li :00 (onze) Horas do DIA 05 de 
Fevereiro de 2.0 16, na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova 
Cantu, Paraná. . · 
A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderão ser 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANÁ, junto a Divisão de Licitação, no horário das 8:30 ás li :00 
Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 3527 1363 - 3527-
1281 
##Nova Cantu, Estado do Paraná, 19 de Janeiro de 2.016. 
## AIRTON ANTONIO AGNOL!N 
## Prefeito Municipal 

-· 

r 
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CAPI - Centro de Apoio 01 Pessoa ldosõl. localizado n.:. Rua Cle
menrino Panni. n• 20, Bairro ~lson Montcnegro • lapa!PR'". 

VALOR TOTAL MAXIMO DESTA LICITAÇÃO: RS 
67.371,78 (sessenta c sete mil trezentos e setenta c um reais e setenta 
c oilo centavos). 

Cópias do Edital c inCormaçôe$ complcmcnt:ucs scrlo ob
tidas junto \\ Comisgo Permanente de Licit:aç:ões. no endereço acim:1 
ft:(erido no horário das 09:00 às 12:00 e cbs 13:30 U 17:00 horu. ou 
pelo t~lefone (41) 3547-8029, ou aind:L no site: www.l:ap:tpr.gov.br. 

Lapa, 20 de janeiro de 2016. 
ALDENlR JOSE CARNEIRO PAWOSKJ 

Presidente d3 Comissio de Licitaç-:to 

PREGÃO PRESENCIAL i'(" 171/2015- SRP 

OBJETO: Aquisiç!o de gêneros alimenticios p:ua a Ma
tcmicbde MWlicipal Humberto C:uluno p:lr.l o pcrlodo de 12 (doze) 

""'""· PRAZO DE ENTREGA: Envelopes - proposta c documen-
tação: até .u 14:00 horas do di:a 04 de fevereiro de 2016. 

INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA: às 14:00 ho""' do <iô> 
04 de fevereiro de 2016. 

VALOR MÁXIMO ADMITIDO: RS 49.653.29 (qu>r<nt:l e 
nove mil seiscentos e cinquenta e três re:iis e ~o~inte e no~o~e cen· 
ta vos). 

O Edital poderá ser requisitado na Divisão de licitaç.ões da 
Prcfcirura deste Município, de scgund:1 i sexta.fcir.~, das 09:00 :is 
12:00 e du 13:30 às 17:00 horas, na Rua 03rào do Rio Br.mco. N• 
1.709 (Fundos), ou pc::lo si1e: www.lap1.pr.gov.br. 

PREGÃO .PRESENCIAL I'(" 17212015- SRP 

t OBJETO: AquisiçUo de film es fl)diográticos, rcvctador e fi. 
ndor para uso no setor de roio.x cb Unidade de Pronto Atcndimcnlo 
- UPA. 

, PRAZO DE ENTREGA: Envelopes • proposta c documcn· 
taçlo: ate ~ 14:00 hor~ do dia 05 de fevereiro de 2016. 
OS 'de fe~~,~~~ d~~O~~SÂO DE DISPUTA: às 14:00 horn do dôo 

VALOR MÁXIMO ADMITIDO: RS 131.416,45 (cento e 
uin~ c um mil qUJtroccntos c dezesseis reais c quarenta c cinco 
centavos). 

O Edital poder-i ser requisitado n:a Divisão de licitações da 
Prefeitura deste Mu.nicipio, de scgund:. à sc:xb·fcira. das 09:00 is 
l2:00 c d:tS 13:30 h 17:00 horas, na Rua Bario do Rio Bromco, W 
1.109 (Fundos), ou pelo site: www.lap:~.pr.go\·.br. 

Lapo.. 20 de j.,neiro de 2016. 
REGINA MARIA BRUNATTO 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOESTE 

. AVISO DE J.ICITAÇÃO :-l" 211016 
PREGAO PRESENCIAL 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LINDOESTE. Es
tado do Par:tn6., com a de,ida :~.uloriz:~.ç.iío expedida pelo Exc:elen. 
tissimo Senho~ Prefeito em Exercício DAVID PI!REIRA DE A~· 
DRADE, de confonnid:~.de com o disposto na Lei n• 8.666, de 
21/06/1993, na Lcô o• 10.520, de 1710712002, no Decreto n• 3.555, de 
0810812000 c na Lei Complementar n"' 123. de 14/1212006 toma 
pú~lico que seci tC3li7..:tdo no. dia OS/0212016, procedimento de li· 
eit~çiio. nil modalidade PREGAO, n:t fonna PRESENCIAL, do 1ipo 
MENOR PREÇO, cujo objclo t a Conttatação de Empresa E.'(pC· 

f~~~noeCe!~iâ:s s~~~c:sH~ita~":;~i:f;aT le3~i:=t~~~~~ 
eonfonnid:tde eom u especificações constantes nos anexos do Prt:g5o 
Prescneônl n• 00212016. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: •té as 
08h30 min. horas do dia OS/0212016 (Jior:irio de Brasllia). 

JNFORMAÇOES SOBRE O PREGÃO: O cdôtal poderá ser 
obtido no Ocparurmnto de licitaçio da Pn:fdtuD. Municipal de 
lif\doeste, ou :Ltnvés do ctn3il lici~eao@cenlo.com.br ou no en· 
dereço de1r6nieo http://www.lindoeste.pr.gov.br/. 

i Llndoe-ste, 20 de j:tneiro de 2016. 
POLLYANNA TIBES CAMPIOL 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA 

PREtXbS~~~t:'i-:2:~Ç:.~/lOJ6 
Processo Administrativo W 0812016 
Para P:trticipaçiío Exelusin de Micro Empresa..~. Empresa~ de Pe. 
queoo Pone e Microemprtendedor lndi\'idunl. 
Objeto: Contro.toç;io de empresa p3r:a presuçio de painel b<~.ck lisht.. 
destinado :ls di"·ersu Srcrewi:as c Oeplltamc:ntos desta Pn:fcitura, 
pelo Menor Preço por l1cm. Obtenção do Edit:!il : Prcfcitun Munit'ipal 
de M3rialva Rua Santa EfigCnia, 680 Muialva.Pr. Recebimento das 
Propost:.$: a.té 04 de fevereiro de 20 16 às 08h30min. Abcnuru das 
PropoSL:l.\: 04 de rcvcreiro de 2016 às 09h00min. lnformuçÕC$: (44) 
3232·8368 (voz e fu) ou eompru@capil.:llcbuvafina.c:om.br 

M:trialva·PR. 19 de j:mciro de 2016. 
EDGAR SILVESTRE 

Prefeito 

Diário Oficial da União- Seção 3 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO 

ct~b~~~~f.)l~f1T:.ç6~,6 
PROCEDIMENTO LJCITATÓRIO W 00212016 

que rm 
0rc~i~~i~o o1~~~a~~=hd~ ~~~~~ ~c Ptc'::,~~'!;~ ~~~~i~~ 

2016, n3 Sede d:t Prefeitura Mumcipal. sito n Rua Sele de Setembro 
~n•, em Marquinho. Paraná. llr:u.il, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
pa.t:l c:ontrato.çoio de empresa para cxceuçoio de CONSTRUÇÃO DE 
PONTES EM CONCRETO ARli-!ADO EM RIOS DO MUNJCiPJO 
DE MARQUINHOIPR, COM RECURSOS LIBERADOS ATRAVÉS 
DA POI\TARIA N" 384. DE 21 DE OUT1JBRO DE 2014, DO 
MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. COM PRAZO DE 
EXECUÇÃO DE 180 DIAS, sob r<gômc úc cmprcôt•do por pr«;o 
globo.!, tipo menor preyo, cbls) obro(s) obl'll(s) :1C inl3 descrita.(s). 

A Pasta TCcn1ca, com u inteiro teor do Edil:ll c: seus rcs. 
pcctivos modelos, adendos c :mc:xos, podc:r.i ser examinada no cn. 
dcrcço acima indicado, sito o. Rua Sete de Setembro. sln•. em Mu~ 
quinho, Parnn:i. Br:~sil. a p:trtir do dia 21 de ) 3neiro de 2016, em 
hor.irio comcrci<.d. lnfonnaçõc::S udicionais, UUY1das c pcdid~s t.lc c~· 
clarecim~:tuo dcvcNo s~:r djrigidos ã Comissão de Licitação no cn. 
dcrcço acima mencionado · Telefone (42) 3648·1102, f~ (42) 3648· 
I 102 • "e·mail" mArquinho.licit.:acao@gmail.con\. 

Marquinho·PR. 19 de janeiro de 2016. 
LUIZ CEZAR BAPTISTEL 

Prdcito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
CNPJ n• 77.845,394/0001-03 

• AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGAO PRf.SEI'(CJAI. I'(" lll016 - PM:\'C 

PROCESSO LICITATÓRIO n" 00312016 
OBJETO: Aquisição de Concr\!tO Usinado, confomtc csp~:cifieJçüc., 
em editll. 
ABERTURA: À parttr d3.S 10:00 Honu do DIA OS de Fevereiro de 
2.0 16, na sala de reuniões do Paço Mumc1pal. c:m Nov., C:tntu. 
Paraná.. 

A Pa.s~ com intetro teor do Ediul, :mcxos c infonnaçôes 
poderlo ser solôcôtodos n> PRErmTURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU • PARANÁ. junto a Divis3o de licit:.ç:io. no horirio d;~s 
9:00 is 11:00 lls c dos 14:00 is 17:00 Jls. Telefone/Fax: (44) 
35271363- 3527-1281 - pmncantu@ôg.eom.br. 

PllEGÃO PRES~NCIAL N" znOI6. J'M NC 

PROCESSO LICITATÓRJO n' 004/20 16 
OBJETO: Aquisiçlo de Peças, serviços c outros itens, p;u~ õnibus 
esçol:tres. 
ADERTURA: À partir das 11 :00 (onze) HorJs do DIA OS de Fc· 
vcrciro de 2.016, nn sal:l de reuniões do Paço Municip:1l. cnl Nova 
Cantu, Pa ranâ. 

A P:uu com inteiro teor do Edi\.011, anexos e inform:tções 
podcr.lo ser solôcôtn~os n> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU • PARANA, junh> a OiYisâa de Licitilçiio, no horirio dls 
8:30 lis \1:00 H$ c d11s 14:00 in 17:00 H:(. Tcl<:fom:/fpx: (44) 
35271363 - 3527-1281 

PREGÃO PRESENCIAL N" 3/l016- PMNC 

PROCESSO LICITATÓRJO n• 005/2016 
OBJETO: Aquisiç<1o de Muteriais Elétricos (iluminação púhlic:t}, con· 
forme especilico.ções em edit:tl. 
ABERTURA: A p;u1ir d:~s 14:00 (quatorL.e) Horas do DIA OS de 
Fevereiro de 2.016. na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova 
Cantu. P:tr.m:i. 

A P::1.~b com inteiro teor do Edital. anexos c infom,ações 
poderão ser solicil<ldos na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU • PARANÁ, JUnto a OiYis.io de Liei t::~ç3o. no hor.irio das 
9:00 O. 11:00 Hs c dos 14:00 O. 17:00 Hs. Tctcfonc/Fu: (44) 
35271363 ~ 3527·128 1 • pmnc3ntu@ig.com.br 

NOYOI Cantu~PR. 19 de 1anc1ro de 2016. 
AIRTON ANTONIÓ AGNOLIN 

Prcfc11o 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL 
CNPJ 75.680.02510001-82 

PREt1bs~~~E:~2:!tçf.0412ot6 
Procc.dimcnto Licitntório n• 01112016 
OBSERVAÇÃO: LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRE
SA (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) E MICROEM· 
PREENDEDOR INDIVIDUAL (MEl). DEFINIDAS NO ART. 3" E 
ART. 18 DA LEI COMPLEMENTAR N" 12312006 E EM ATEN
DIMENTO AO ART. 48, I DA LEI COMPLEMENTAR N" 
14712014. O Munic lpio de Pnlmitai~PR, Est<~odo do P;~.roni com fun~ 
damento na Lei Feder.ll n" I 0.520. de t7 de Julho de 2002. aplicando~ 
se subsidiari:tmc:nte, no que couberem, as d1sposiç:õc:.s da Ld Fcdcrol 
n• 8.666, de 21 de junho de 1993, com oaltcr.~çõcs postcnores. c: 
dem3is nom:w regula.ment:ares aplicãveis à espécie, comun ic::~ que 

~ol~~~~~çro ~o~f~~~R3.~S~g~~~ et~~~~~~to g~J~~~~ 
VIÇOS COM VEICULOS APROPRIADOS E EM BOM ESTADO 

N' 15, sexta-feira, 22 de janeiro de 20 I G 

DE FUNCIOI\'AME!\10 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR PA
RA O ANO LETIVO DE 2016 NO MUNICiPIO DE PALMITAL 
CONFORME ANEXO I E CALENDÁRIO ESCOLAR. DATA Oh 
ABERTURA: l i de Fevercoro de 2016 às 09:00 hom. CRITêRIO 
DE JULGAMENTO: Menor Pr«;o por Item VALOR GLOBAL: RS 
129.300,00 (Setecentos c Vime c Nove Mil c Trç7.cntos Rc:als}. IN· 
FORMAÇÕES: O Ediul e :Lnexos estio di~poniveis no si te www.r~l· 
rnito.l.pr.gov.br. tnmbCm podendo ser rc:ti r::.dos nn sede c:U Prcfcitur:. 
Municipal de Polmitll, sito à Rua Moisés lupion n* 1001 • Centro, 
em P:~l mital ~ P:~r:1nã. Fone: (42) 36.;7.1222. de s<::guncb à ~cxu.r~:u;a, 
no hor.irio de expediente 

l,ahniml·l,R. 19 1k j3nciro de 2016. 
DARCI JOSt ZOLAND~K 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ 

AVISO DE REABERTURA 
PREGÃO ELETRO:<ICO N• 83/l015 

REGISTRO DE PREÇOS 1\' 05012015 
A Prefeitura. do Município de P1u~n:~gui, :uraves de sua 

Prc&•lciro Ofitia.l, toma público o fim dJ suspcnção do proc~:~so 
li cit3tório Prc~!io Eletrônico n" 083120 I S Registro de Preços n" 
05012015. cujo objeto ê Aqui$içtio de Ródios Tr.mscep1ores Pon:iteis 
• HT, para atcndimr:n10 d::u neccssidildcs <~.o Corpo de Bombeiros, 
S~·crcl:lria Municip:\l de Segut'3nça c Sccrct3ria Mun icipal de A~:ri~ 
cultura. Pc!õca c Abastc:c lmc:nlo. A se . .o;sJ.o rúblicu :~e real i;-..ad em oa 
de fc:vere!to de 2016, .:1.5 OQ:OO hor.:~.s. O l!diul Retific:.do encontn~se 
dispomvcl nos scguintt,.'S endereços: www.pannaJua.pr.gov.br c 
www.licitacoçs-c.com.br, sob o número do 10 612643. Outros e~~ 
clareccmcntos poderão ser fomeccdos pelo Presoeir:l, Ru:t Júli:J da 
Cost:., 322. Ccutro, no horân o das 08:00 ãs 11 :00 c das 13:00 às 
18:00h ou pelo telefone n• (41) 3420-6003. 

Pann:~gu.1. 20 de jnnc1ro de 2016. 
DENISE NASCIMENTO DOS SAYTOS 

PregoctrJ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOUS 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CO)ICORR~NCIA I'(" 212016 

Objeto: Conccss5o de uso de: bem público • qu::~uo s:~las comcrci3is 
p31"3 ser explorada comercialmente par.a vcnd3s de p:1ssagc:ns -.lU bi· 
lhctcs utilizados no tron..-.pone colcti\o de p:~ss:.~c:iros, s ituada nJ 
RodoYi:irilil Municipal. 
O;ua: 26 Uc f~:vcrciro de 2016, j,s OShJOm . 
ln(ormaçõcs: O cdit-.,1 poderj ser obtido no S1tc www.pnnkntopu-
li.s.pr.gov.br c demais infonn:~ç:ões junto ;)\) Depto de Licitações. lo-
C3lizado m1 Rua Rui Barbosa, 801. Cc:nlru, fone (42) 3446·8007, de 
sc~unda c SCXI:I ~fciro d:1s O~h00 !ls l i h) O C das I )h00 às 17h)0. 

ADELMO LUIZ KLOSOWSKJ 
Prefdto 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE QUERÊNCIA DO NORTE 

CNPJ 76.973.69210001 -16 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP N" 3/2016 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PAES FRANCESES E OUTROS PRO
DUTOS DE PAI'(IFICADORA. 
ABERTURA: 03 de FEVEREIRO 2016 - 08:30 hor.b 
LOCAL: S:ll:l de l ic1taçôc~ Ja PrcfcilurJ Mumcipal , situ;•da 
a Ru:1 Wnldemar dos Snntos, 1197. eenlro, pelo fone 44-3462.1 SI S 

Qucr.:nc1a do Nonc.PR . .10 de Jancno d'- 2Uib 
CARLOS llB~VENUTTI 

Prete1to 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA 

AVISO ALTEilA('ÃO 
PREGAO N" 84/2015 

A PREFEITURA DE REALEZA. Esudo do Par.má. loma 
público e p;aro conhec1mento dos interessados que houvct:)m :tltc:~ 
ro.ç.õcs no cdiul de Lic1taçio do Prcg:io Presrncial ~ 8.U201S • 
Processo Lic itatório 19412015. A data de rcalizaç:io do ccnamc e$1â 
mantida parJ o d1a OS de fc:Yerciro de 20 I S is OSh:OOmin. Ma1ore::. 
infom1nçõs poder.'io ser obl!d:lS atraYés do e·nuil: lic:1Ucao@rcale· 
n..pr.gov.br 

Realeza, 21 de janc:1ro de 2016. 
DIANA BAMBERG 

Pt\:gocim 

Es1e documento pode ser verific:õJdo no endereço eletrõnic:o http://www.in.t'Q\·~. 
pelo eódôgo 0003201601ll00180 

Documento assin3do di~iblmcnte confonnc MP n! 2.200..2 de 24/0il/200 I. que uutitui 3 
Jnfmcstrutur.a de Chaves Públicas BrJ.Sileil'1 - ICP.Dnuil. 
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SÚMULA DE R EQUERIMENTO DE 
LICENÇA SIMPL IFICADA 

PRMAX COMÊRCIO DE ACUMULADORES LTOA., toma 
público que ~ ao tAP, a Llcança Slmpllfh;ada para 
Coleta am diver s os ge-radora a do P aran• e annazanamento 
tomporirlo das baterias usadas a ser Implantada na Avanlda 
daa Palmeiras, 2171, Jardim Paris. na c idade de Maringt. 
estado do Paran•. CEP 117083-350 • 

SUMULA DE REQUERIMENTO oe UCEHÇA PREVIA 

Lwan lubrtfl~ntu Lida Iom3 ptibJ;co QUO d requeret ao lAP a L~UnÇa 
Prtv.a para DEPOSITO FE04ADO PAAA ARMAZENAMENTO DE OlEO 
l.VBRIFICANTE USADO EJOU CONTA.MINAOO,I Hf lmplantiOI na Avtt~kll 
Jod Oswaldo Mala.!'\" 18!11, Zona61 , Quadra 27,10tt 003, Parout andustrrat 
MamgO/PR 

Marln i, 21 dt Jan• lro dl 2il1 &. 
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I MARIÓPOLIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS 
AVISO DE LICITAÇÃO 

LEILÃO PÚBLICO- EDITAL N. 0 1/2016 
. PROCESSO N° 824/2015 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS, através de 
seu leiloeiro oficial 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 
imóveis cuja a aquisição é derivada de dação em pagamento, no municfpio 
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 
presente leilão, pessoas físicas e jurídicas, desde que estejam de acordo 
com as condições estabelecidas no Edital. O inicio do leilão público, será 
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 lot~ 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 
FI;VEREIRO 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 francisco.bueno@mariopol is.pr.gov.br, no horário normal de 
expediente. O valor mínimo estabelecido para o referido leilão é de R$ 
112.000,00 (CENTO E DOZE MIL REAIS), para a totalidade dos bens. 
Outros esclarecimentos poderão ser obtidos por telefone através dos 

1 números (046) 3226-8100. Mariópolis, 19 de Janeiro de 2016. Mario 
Eduardo Lopes Paulek - prefeito Municipal. 

3760/2016 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS AVISO DE LICITAÇÃO 
LEILÃO PÚBLICO- EDITAL N. o 212016 

· I PROCESSO N° 1/2015 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS, através de seu 
leiloeiro oficial 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 

i Móveis considerados inservíveis 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. Pod.erão participar do 
presente 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 inicio 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 14:00r (QUATORZE) horas do dia 24 de FEVEREIRO de 

1 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 poder"á 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 
RS 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 
Eduardo Lopes Paulek- Prefeito Municipal. . 

3763/2016 

I ft?VA CANTU I 
~ I . . '· 
I 'I I '· ' 

edital. l.J.J 
ABERTURA: A partir das 10:00 (dtz) Horas do dia OS de Fe e~i>lde 
2.016, na sala de reuniões do Pa o Munki ai, em Nova Cantu, P -~. 
AVISO DE LICITAÇAO- PROCESSO LICITAT RIO n• 004/2 16 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n• 002/201 6 -""""""'""""'"T' .... 
OBJETO: Aquisição de Peças, Serviços e outros itens, para (j 
Escolares, conforme especificações em edital. 
ABERTURA: Á partir das 11:00 Horas do DIA 05 de Fevereiro de 2.016, 
na sala de reuniões do Pa o Munici ai em Nova Cantu, Paraná. 
AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITAT RIO n• 005/2016 
PREGÃO, na forma Presencial n• 003/2016- PMNC 
OBJETO: Aquisição de Materiais Elétricas (Iluminação Pública), 
conforme especificações em edital. 
ABERTURA: Á partir das 14:00 Horas do DlA OS de Fevereiro de 2.016, 
na sala de reuniões do Paço Munici ai, em Nova Cantu, Param\. 

A Pasta com inteiro t~or do Edila~ anexos e informações roúedio ser 
solic itados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PARANA. junto a 
Divisão de Licitaçito, no hor.lrio d05 8:30 õs li :00 Hs e das t4:00 os 17:00 Hs. 
Telefono/Fax: (44) 35271363 - 3527-12B I 

Nov:a C:rntu. ES1ado do Pararui. 19 de J:metro de 2.016. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
Prefeito Munici :11 

I PINHAIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS 
Secretaria Municipal de Administração 

AVISO DE LICITAÇÃO 

4209/2016 

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 pr.gov br, 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 real izará licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL objetivando a AQUISIÇÃO DE 
VE(CULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO E UTILITÁRIO 
PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS 
DA MUNICIPALIDADE. A abertura dos envelopes será no l1i.a.... 
04 de fevereiro de 2016 às 09b00mln O Edital está disponível 
e pode ser retirado diretamente na sala do Departamento de 
Licitações, no prédio da Prefeitura Municipal de Pranchita/PR, 
com endereço à Av. Simão Faquinello, 364, centro, no horário 
das 07h00mln às 12h00min, de 2• a 61 feira. Informações pelo 
fone/fax (46) 35401122. 
Pranchita, 20 de janeiro de 2016. 

Antônio Joel Padilha 
Pregoeiro 

I RIO AZUL 

4199/2016 

PREFEITURA MUNICIPAL Df 
ESTADO DO PARI 

CNPJ n• 77.845.394/01 
Rua Bahia, 85- CEP 87 

DOCUMENTO CERTIFICADO 

CÓDIGO LOCALIZADOR: 33011716 

MADA PÚBLICA N" 01/2016-
'!TOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA 
RA A MERENDA ESCOLAR 

A VISO DE LICITAÇAO - PROCESSO LI< Doeumenlo emitido em 21/01/2016 10:38:55. o do Paraná, toma público para o conhecimento 

TOMt\DA DE PREÇOS - N· 001/2016 - PM Diário ·Oficial Com. lnd. e. ~erviços a aberla Chamada Pública n• 0112016, que tem 
OBJETO: Contr~tação de Empresa para P1 I G eros alimentícios produzidos em regime de 
PSF, Plantões e Atendimentos, conforme esp No 9620 I 21/01/2016 PA · 17 utilizados para o preporo e distribuição do 
ABERTURA: Á partir das 09:00 .(nove) H< Para venficar a autenticidade desta página, basta inform v1unicipal de Educação no ano letivo de 2016, 
2.016, na sala de r euniões do Paço Municipa Código Loca/Jzedorno stte do DtOE. .947 de 16 de junho de 2009. A Documentação 
A VISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LI< . fi . I b rcçada à Comissão Permanente de Licitações no 
EDlT,AL DE PREGÃO, na forma presencial· •• · ---·-··- - ..• ~.tmprens1 ao Ct~,·.P.J&-0:'.;., ououv _,,.,_v> dias 2S/OI/201 6 a 1S/02/2016. na Prefeitura do 
OBJljTO: Aquisição de Concreto Usinado, conforme especificações em Município de Rio Azui-PR. n> Rua Guilherme Pereirn, 482, Centro. O edital e 
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ant\1-

PROCESSO LICITATORIO No 004/2016 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 002/2016 
ABERTURA: 05/FEVEREIR0/2016 HORÁRIO: A Partir das 09:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, toma público que fará realizar, a Partir das 
09:00 Horas do dia 05 de Fevereiro do ano de 2.0 16, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, 
sito à Rua Bahia, n° 85 - Centro, em Nova Cantu, Paraná, Processo Licitatório, na Modalidade 
PREGÃO, na Forma Presencial, tipo menor preço, por ítem, fixo e sem reajuste, de acordo com o 
que determina a Lei no 10.520/02 e Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e as 
condições estabelecidas neste Edital, para escolha da melhor proposta de preços, conforme segue: 

l-DO OBJETO 

1.1 - O presente Edital de Pregão, na forma Presencial tem por objetivo a Aquisição de Peças 
e Serviços para Ônibus e outros, ... da seguinte forma: 
LOTE no 01 - PEÇAS PARA ONIBUS 
ÍTEM QTDADE PEÇA 

1. 06 AMORTECEDOR MB L 12657 DIA/TRAS A5985 
2. 05 ANEL SINCRINIZADO CAMBIO MBB 1506.14330024L A6605 
3. 03 ATUADOR EMBREAGEM MB RDL 1356 A2164 
4. OI BALANÇA TRUCK MBB 2960 A6145 
5. 03 BARRA DE DIREÇÃO AXIAL 680380 A7104 
6. 04 BARRA AXIAL 680442 
7. 02 BOMBA D'AGUA MB BD 9411 A1370 -.... o. 08 BUCHA BORRACHA IV 00093814617 
9. 08 BUCHA BORRACHA IV 00093814618 
10. 02 CABO COMANDO CAMBIO IVEC0-09524 
11. 02 CABO COMANDO CAMBIO IVEC0-09525 1-

12. 01 CAIXA DE DIREÇÃO HID IVECO r-
13. 01 CHAVE SETA ONIBUS IVECO 
14. 02 CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM MB C 2621 A3024 
15. 02 CILINDRO MESTRE MB C 2069/RCCM 00047 A1421 
16. 01 COLETOR DESCARGA DO MOTOR IVECO -
17. 01 CONJUNTO PARAFUSO RODA TRASEIRA MB C 200 

AFAP A4104 
18. 04 CONTRA EIXO SECUNDARIO MB KL 67231 A0052 
19. 06 COXIM MOTOR DIA MB IP 3139 IP 415300 17/R025 A4 789 
20. 05 CREMALHEIRA MB AT 9901 50200l,E 15421101016 A3530 -
21. 12 CRUZETA CARDAN FORD VKUA 4579 9 A 1555 
22. 08 CRUZETA CARDAN MB CZ 227 A1690 
23. 19 CUICA DE FREIO MB, VW FORD SB 577 AS, 3487 A0517 
24. 02 EIXO ENTALHADO SECUNDARIO MB 67221 KL A0053 
25. 01 EIXO PILOTO MB 672 12 KL A0054 
26. 03 ENGRENAGEM CAMBIO MB 67011 A005 1 f-

27. 01 ENGRENAGEM CAMBIO Mb 67311 KL A0049 
28. 03 FECHADURA CAPO MB FC 2302 I A1589 



Prefeitura Municipal de Nova 
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CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1 
E-mail: pmncantu@ig.com.br 

29. 10 FECHADURA PORTA MB 594 B 50127/F 2301E,FRG 50127 A2251 
30. 04 FILTRO COMBUSTIVEL 
31. 04 FILTRO COMBUSTIVEL SED PSD530/1 
32. 02 FLANGE PINHÃO MB FL 1363 A4424 
33. 01 GARFO CARDAN COM ORELHA GR 1337/801300 
34. 03 HELICE 504154349 
35. 01 JOGO EMBUCHAMENTO MB FP 1383 R.30MM A0075 
36. 03 JOGO LONA FREIO MB L 50 1/MB 180 FRASE A3491 
37. 03 JOGO LONA RODA DIANTEIRA TRAS. MBB L 348/STD A7146 f-

38 . 03 KIT EMBREAGEM DIVER 633304400 LUK,6142 A0778 
39. 03 KITEMBREAGEM MB 6171/631220800 A0821 p 

40. 02 KIT EMBREAGEM MB 6249 SACHS A0669 
41. 02 LUVA DESLIZANT CARDAN MB L V 1343 A4440 
42. 11 MOLA MOLEJO 1 a e 2a TRAS. TRUCK REI A4029 
43. 06 MOLA MOLEJO DIVER MB 1220 03 AESA A0889 
44. 01 PARABRISA IV 00503120072 
45. 06 PORCA CARCAÇACUBO RODA MB A2904 
46. 62 PORCA CARDAN TOYOTA 9411041000 DIVER A5141 
47. OI PRIMEIRA MOLA MOLEJO MBB 2206 A 7329 
48. 02 RADIADOR AGUA IVECO 
49. 04 REPAROBOMBAAGUAMB UR 1313 RL A1245 
50. 03 REPARO CILINDRO MESTRE MB C 1070 A281 O 
51. 03 REPARO SERVO FREIO MB 55312 A0048 -
52. 06 ROLAMENTO DIFERENCIAL MBB 33114/g A2934 
53. OI ROLAMENTO EMBREAGEM VALMET HCS 12T10 A 1254 
54. 03 ROLAMENTO RODA MB 3311/QVB500 A3166 
55. 08 ROLETE SAPATA FREIO DIVER 0009290 A0308 
56. 02 TORRE ALAVANCA CAMBIO MB V 591 VALPE A5598 
57. 01 TURBINA IVECO 

OS ELETRICOS- ÔNIBUS ESCOLAR 

LOTE n° 03 -PEÇAS ELETRICAS PARA ONIBUS 
ÍTEM QTDADE PEÇA 

01 02 ACUMULADOR 110 ,_... 

02 02 ACUMULADOR 150 -
03 03 ACUMULADOR 160 
04 01 ACUMULADOR 200 

'""' 05 10 ACUMULADOR 60 
06 01 ACUMULADOR 70 -
07 10 BOTÃO DE PARTIDA 
08 10 CABO DEBATERIA 



09 05 CHAVEDAPARTIDA24 V. 
10 05 CHAVE DA SETA 
11 20 CHAVE DE LUZ UNNERSAL 
12 10 FUSIVEL 
13 10 INTERRUPTOR ~ 

14 100 LAMPADA 12 v. 
15 100 LAMPADAH3 
16 100 LAMPADAH4 
17 05 LANTERNA TRASEIRA 
18 20 PALHETA LIMPADOR 
19 10 REGULADOR 
20 60 RELE UNIVERSAL 
21 10 SOQUETE PAINEL 
22 30 TERMINAL PARA CABO BATERIA 

2 - CONDIÇÕS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
2.1 - Poderão participar da presente licitação, todos os, 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. 

3 - DO CREDENCIAMENTO 
3.1 - A licitante deverá apresentar-se através de pessoa credenciada, representante legal, 

procurador ou titular, sob pena de ser declarada impossibilitada de participar no certame licitatório; 

3.2 -Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, o 
proponente/representante deverá apresentar-se para credenciamento, junto ao Pregoeiro, devidamente 
munido de documento que o credencie a participar deste certame e a responder pela representada, 
devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente; 

3.3 - O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de procuração, 
com firma reconhecida, juntamente com o documento constante do Anexo I deste edital que 
comprove os necessários poderes para formular ofertas, lances e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, em nome da licitante. 

3.4 - No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma 
reconhecida de dirigente, sócio ou proprietário da empresa proponente, deverá ser apresentada cópia 
autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, ou da última alteração estatutária ou contratual, 
na qual sejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura, devendo a referida cópia ser anexada ao processo licitatório, para dirimir quaisquer 
questões posteriores. 



APRESENTAÇAO DOS ENVELOPES 
4 - HABILITAÇÃO 
4.1 - O envelope de n° 02- HABILITAÇÂO, deverá conter a seguinte documentação: 

a) as Certidões: 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS; 
-CND, DÉBITOS, TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS; 
-CERTIDÃO REGULARIDADE COM FGTS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS. 

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

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

d) Declaração de entrega (Modelo ANEXO 111); 

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
PREGÃO PRESENCIAL No 029/2016- PMNC 
ENVELOPE Nº 02- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA PROPONENTE 



5 - DA PROPOSTA - ENVELOPE n° 01 
5.1 - A proposta deverá ser elaborada em papel oficio timbrado, ou formulário contínuo, e/ou 

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

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

abertura da proposta Comercial. 

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

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

5.4 - 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: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
PREGÃO PRESENCIAL No 002/2016- PMNC 
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 
RAZÃO SOCIAL E ENDERECO DA PROPONENTE 

6- DA SESSÃO DO PREGÃO 

6.1- A sessão do pregão será realizada com os seguintes procedimentos: 

6.1.1 - A partir do horário estabelecido neste Edital, o Pregoeiro declarará aberta a sessão 
para realização do pregão, quando então dará início aos trabalhos anunciando o recebimento dos 
credenciamentos e a identificação dos representantes das licitantes e dos envelopes contendo a(s) 
proposta(s) e documentação; 

6.1.1.1 - Analisados os credenciamentos apresentados, o Pregoeiro anunciará aos presentes as 
condições desses documentos, os poderes e os limites de participação de cada licitante, encerrando
se, neste momento, o recebimento de credenciamentos, envelopes contendo proposta e 
documentação; 



6.1.2 - Encerrada a fase de credenciamento, o Pregoeiro dará início à abertura dos envelopes 
contendo a proposta das licitantes, que, após minuciosa análise quanto ao atendimento das exigências 
editalícias, deliberará sobre a desclassificação daquelas consideradas desconformes com o Edital e 
seus anexos e daquelas cujo(s) preço(s) seja(m) superior(es) à de menor valor acrescida de 10% (dez 
por cento) sobre o seu valor, ordenando as demais para a participação na apresentação de lances. 

6.1.2.1 - Não havendo o mínimo de 3 (três) propostas classificadas para a apresentação de 
lances, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, que tenham atendido as 
condições do Edital, até o máximo de 2 (duas), para que seus credenciados possam também ofertar 
lances verbais, de forma a garantir a participação de mais 2 (duas) concorrentes. 

6.1 .2.2. - Ocorrendo absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas, o 
desempate será realizado por meio de sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação de 
lances. 

6.1.3 - Classificadas e ordenadas as propostas, o Pregoeiro dará início à disputa entre as 
licitantes, por meio de lances verbais e em voz alta, de forma sucessiva, de valores distintos e 
decrescentes, a partir do credenciado pela licitante que apresentou o maior valor dentre as 
classificadas e as demais licitantes, registrando os lances ofertados e reordenando-os. 

6.1.3.1 - A desistência, por parte do credenciado de qualquer das licitantes participantes em 
ofertar lance, quando convocado pelo Pregoeiro para fazê-lo, implica na sua exclusão da etapa de 
lances verbais, prevalecendo na disputa a sua última oferta, para efeito de posterior ordenação das 
propostas. 

7- DO JULGAMENTO 

7.1- O julgamento será procedido da seguinte forma: 

7.1 .1 - O critério de julgamento será o menor preço por ítem. 

7 .1.2 - No momento em que os credenciados das licitantes classificadas desistirem da 
apresentação de lances verbais, observada a ordem estabelecida no subitem 8.1.3 deste Edital, o 
Pregoeiro declarará encerrada a etapa competitiva do certame. 

7.1.3 - Encerrada a etapa competitiva do certame o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da 
proposta classificada em primeiro lugar quanto ao valor, com base no valor estimado para a 
contratação constante do processo e o atendimento às exigências editalícias e decidirá 
motivadamente a respeito. 

7 .1.4 - Não havendo lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita 
de menor valor, o valor estimado para a contratação constante do processo e o atendimento às 
exigências editalícias. 



7 .1.5 - No caso de haver apenas uma proposta, e desde que esta proposta atenda a todos os 
termos do Edital e seus anexos, e que o valor proposto seja compatível com o valor estimado da 
contratação, esta poderá ser aceita. 

7.1.6 - Encerrada a etapa de oferta de lances por parte das licitantes classificadas, o Pregoeiro 
abrirá o envelope de no 2 (DOCUMENTAÇÃO), da licitante classificada em primeiro lugar, que, 
após análise da documentação apresentada, achada de conformidade com as exigências do Edital, 
será declarada pelo Pregoeiro a vencedora do certame. 

7.1.7- Caso a licitante classificada em primeiro lugar não atenda às condições de habilitação 
exigidas no Edital, o Pregoeiro adotará o mesmo procedimento para a segunda colocada e assim 
sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda plenamente ao Edital, seus anexos e ao 
valor estimado para contratação constante do processo, sendo a respectiva licitante declarada 
vencedora do certame. 

7.1.8- Apurada a melhor proposta que atenda às condições exigidas no Edital e seus anexos, 
o Pregoeiro deverá negociar com a licitante vencedora de forma a obter a melhor condição de 
contratação para a Administração Pública, observadas as regras de mercado. 

7.1.9 - Os envelopes de n° 2 (DOCUMENTAÇÃO) das licitantes não classificadas em 
primeiro lugar, somente serão devolvidos aos mesmos até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento 
definitivo do objeto da presente licitação. Os envelopes não retirados, dentro do prazo estabelecido, 
serão destruídos. 

7.1.10- Da reunião será lavrada Ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos 
do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de 
Apoio e pelas licitantes presentes. 

7.1.11 - 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. 

8- LOCAL PARA ENTREGA DO OBJETO e CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO: 

8.1 - Para os lotes acima, a entrega do objeto deste edital deverá ser realizado no Local 
determinado pela Licitante, que estará descrito na Requisição de Materiais, conforme especificado no 
item 1.2 deste Edital. 

8.2 -O Material e/ou serviço será entregue, conforme solicitação, através de requisição. 
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9 - DO PAGAMENTO 

9.1 - O pagamento será através de recursos próprios do Município de Nova Cantu e outros. 

9 .1.1 - A forma de pagamento será da seguinte forma: de acordo com a entrega, até o 
próximo 7° dia útil do mês subsequente a emissão da Nota fiscal. 

9.2 - RECURSOS FINANCEROS: 

9.2.1. - Correrá por conta de Recursos financeiros do Município de Nova Cantu e outros, com 
a seguinte Dotação Orçamentária: 

Dotação Secretaria 

0508123610188-2036-33903039 Secretaria Municipal de Educação 

10 - DOVALOR 

10.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-100.000,00 (Cem Mil 
Reais). 

11 - DAS PENALIDADES 

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

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

total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, cumulável com as demais sanções; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 
d) Declaração de inidoneidade para licitar, e contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, 
na forma da lei, perante a autoridade que aplicou a penalidade. 

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

12 - IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCA TÓRIO: 

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



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

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

12.4 - 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. 

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

13 - RECURSOS: 

13.1 - Declarada a licitante vencedora, poderão as demais licitantes, por seus credenciados, 
manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em Ata, sendo 
concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação das razões de recurso, ficando as demais 
licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões em igual prazo, que começarão a 
contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

13.2 - A licitante, por seu credenciado, poderá também, apresentar as razões do recurso no 
ato do pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva Ata, ficando todas as demais licitantes, 
desde logo, intimadas para apresentar contra-razões no prazo de 3 (três) dias úteis contados da 
lavratura da Ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

13.3 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante, importará na decadência do 
direito de recurso. 

13.4- Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do término 
do prazo para apresentação de contra-razões. 

13.5 - O acolhimento do recurso, importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

13.6 - O resultado do julgamento do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de 
avisos da Prefeitura Municipal e comunicado a todas as licitantes via fax ou e-mail. 

14- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

14.1- Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da presente licitação 
à(s) licitante(s) vencedora(s), com a posterior homologação do resultado pelo Prefeito Municipal. 



14.2 Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, o Senhor Prefeito Municipal adjudicará, homologará e contratará o objeto da 
presente licitação. 

15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1 - 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. 

15.2 - 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. 

15.3 - 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. 

15.4 - 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. 

15.5 - 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. 

15.6- 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. 

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

15.8 - 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. 

15.9 - 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. 
Aprovo o(a) EDITAL DE PREGÃO. 

16 -DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 

16.1 - A Divisão de Licitações prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos 
interessados nesta licitação, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, no horário 



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

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-13 
E-mail: pmncantu@ig.com.br 

de expediente NO PAÇO Municipal de Nova Cantu - PARANA, na Rua Bahia, No 85, ou ainda 
pelo fone /fax 44-35271281 I 35271363- e-mail - pmncantu@ig.com.br. 

NOVA CANTU - PARANÁ, 22 de Janeiro de 2016. 

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



(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 004/2016 
REF.: Edital de PREGÃO, na Forma Presencial n° 002/2016- PMNC. 

CREDENCIAMENTO 

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

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

Em ___ de _ _ ______ de 2016. 
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(MODELO ANEXO li) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 004/2016 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 002/2016 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO, na Forma Presencial n° 002/2016, 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 



(MODELO ANEXO III) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 004/2016 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 002/2016 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO, na Forma Presencial n° 002/2016 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 



(MODELO ANEXO IVl 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 004/2016 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 002/2016 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO, na Forma Presencial n° 002/2016 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 



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@iq.com.br 

<MODELO ANEXO V) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 004/2016 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 002/2016 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO, na Forma Presencial no 002/2016 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 DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



DECLARACAO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 004/2016 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 002/2016 

Objeto: Aquisição de Peças para Ônibus, Caminhão e outros serviços. 

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 

Carimbo CNPJ 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANT ~~~~ Mu1t/o/ 

ESTADO DO PARANÁ (:"-" ~ 
CNPJ 77.845.394/0001-03 ~•L:::f'···· r 

PROCESSO no OOl/2016 '\ .. ····-~;;_ 
~vacanW -

COMPRAS E/OU SERVI~OS 

OBJETO: Aguisição de Peças ~ara ônibus escolares 
e outros .... 

VALOR ESTIMADO: R$-1 00.000,00 (Cem Mil 
Reais). 

DATA: 22 I 01 I 2016 

ÃO FINANCEIRA: 

NAO AUTORIZADO 
DATA: 22 I 01 I 2 16 

PARA: 
ASSESSOR JURÍDICO 

Inexigível Carta 
Convite 

PARA: 
COMPRAS: LICITAÇÃO/REQUISIÇÃO DATA 22 I 01 I 2016 

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


