
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 no 
005/20 1'6 
PREGÃO, na Fonna Presencial no 003/2016 - PMNC 
##TEX · OBJETO: Aquisição de Materiais Elétricos (iluminação 
pública), confonne especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 14:00 (quatorze) Horas do DIA 05 de 
Fevereiro de 2.016, na sala de reuniões do Paço Municipal. em Nova 
Cantu, Paraná. 
A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e infonnações poderão ser 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANÁ, junto a Divisão de Licitação, no horário das 9:00 às l i :00 
Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271363 - 3527-
1281 - pmncantu@ig.com.br 
##Nova Cantu, Estado do Paraná, 19 de Janeiro de 2.016. 
## AfRTON ANTONIO AGNOLIN 
## Prefeito Municipal 
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CAPl - Centro de Apoio a Pessou Idos;~, locnlil.ôldo na Ru3 Cle
mcntino Paraná. n° 20. Bnirro !Vilson Montcnegro - Lapa/PR ". 

VALOR TOTAL MAXIMO. DESTA LICITAÇÃO: RS 
67.37 1,78 (scsscnt.1 c sete mil trezentos c setenta c um reais c setenta 
c oito centavos). 

Cópias do Edital c informações' complementares scr5o ob
tidas junto 3 Comissão Pennanente de Licitações. no endereço acima 
referido no horário d:tS 09:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:00 horas. ou 
pelo telefone (41) 3547-8029. ou ainda no site: \1/WW.lapa.pr.go~.br. 

Lapa, 20 de janeiro de 2016. 
ALBEN!R JOSÉ CARNEIRO PAWOSKI 

Presidente da Comissão de Licitação 

PREGÃO PRESENCIAL N" 171/2015 - SRP 

OBJETO: Aquisição de gêneros lllimentlcios p:u-:1 n Ma
ternidade Municipal Humberto Cam.no p:1r.1 o período de 12 (doze) 
meses. 

PRAZO DE ENTREGA: Envelopes - proposta c documen
tação: atC as ·14:00 horas do dim 04 de fevereiro de 2016. 

INiCIO DA SESSÃO DE DISPUTA: às 14:00 horas ~o d;a 
04 de revereiro de 2016. 

· VALOR MÁXIMO ADMITIDO: RS 49.65J.29 (quorenm e 
nove mil seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e nove cen
tavos). 

O Edital poderá ser requisitado na Divisão de licita9ões da 
Prefeitura deste Município. de segunda â scxta-fcir.l. das 09:00 is 
12:00 c das 13:30 às 17:00 horas, nn Rua BarJ.o do Rio Dranco. N" 
1.709 (Fundos), ou pelo site: www.1apa.pr.gov.br. 

··PREGÃO PRESENCIAI.; N" 171/2015 - SRP 

.OBJETO: Aquisiçiio de filmes radiogr.iticos, revclndor c fi
xador para uso no setor de raio-x da Unidade de Pronto Atendimento 
- UPA. 

PRAZO DE ENTREGA: Envelopes - proposta c documen
tação: :né as 14:00 horas c.lo dia OS c.le fevereiro c.lc 20 16. 

' INiCIO DA SESSÃO DE DISPUTA: 3s 14:00 hora.< do d;a 
OS de fevereiro de 2016. 

1 VALOR MÁXIMO ADMITIDO: RS 131.416,45 (cento e 
trinta c um mil quiltroccntos c dezesseis re:1is e quarenta c cinco 
centavos). 

O Edital poderá ser requisitado na Divisão de Licitações da 
Pr<:r<:itura deste MU.niclpio, de segunda à scxt:a-fcira, das 09:00 :is 
12 :00 c da.oç 13:30 às 17:00 horas, n:1 Rut~ B:m:io do Rio Bronco. N11 

1 .7~9 (Fundos), ou pelo site: www.lapD..pq;o\',br. 

lApa, 20 de janeiro de 2016. 
REGINA MARIA BRUNATTO 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOESTE 

AVIS~R~UbC~~~~~t~r2016 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LINDOESTE. Es· 
lado do Parnnã, com a de,;da auloriz:ação c:xped id:1 pelo Excelen
tlssimo Senhor Prefeito em Exercicio DAVID PEREIRA DE A.'{
DRADE, de conformidade com o disposto na Lei n' &.666, de 
21/0611993, na. Lei n• 10.520, de 1710712002, no Decreto n• 3.SSS, de 
08/0812000 e na Lei Complementar n• 123, de 14/1212006 toma 
público que ser.i re:~.liz.a.do no dia 05/0212016, procedimen to de li
citação. na modalidade PREGÃO •. na forma PRESENCIAL, do t ipo 
MENOR PREÇO, cujo objc\o é a Contr:nação de Emprcsll Espe
cializada em Serviços Médicos e de . En.fem1agem para oper.lciona
lização no Centro de S:1úde e HospiUI Municipal de Lindoeste. em 
conrormid<lde com a.s espec ificações consuntes nos anexos do Pregão 
Presencial n" 00212016. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até as 
0Sh30 rnin. horas do di3 OS/02/2016 (lloclrio de Br.~silia). 

INFORMAÇÚES SOBRE o· PREGÃO: O .:~;,.1 po~cd ser 
obtido no Departamento de Licitaçio da Jlrcfdtura Municipal de 
Lindocstc, ou 3lrovés do em:J.il licit:lc3o@ccnto.com.br ou no en
dereço eletrônico http:/iwww.lindoeste.pr.gov.brl. 

Lindoeste, 20 de janeiro de 2016. 
POLLYANNA TIBES CAMPIOL 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N' 4/2016 

' Pcoccsso Adminisu~tivo N~ 0812016 
P:~.ra Partieip:açjo Exclus i\'ll de Miem Cmpresa.~. Empre$aS de Pe
queno Pone e Microempreendedor lndi,·idual. 
Objeto: Contr.l.tAçiio de empresa pnr:t prest:ação de painel b;~ck light, 
dc.stin.ado à.s di ... crsas Secretarias c D..:partumcntos d..:.sta Prefeitura, 
pelo Menor Preço por hcnt. Obtenção do Edital; Prefeitura Municipal 
de Marialva Rua Santa Efigénia, 680 M:uialva-Pr. Recebimento das 
Propostas: até 04 de fevereiro de 2016 às 08h30min. Abertura das. 
Propostas: 04 de fevereiro de 2016 âs 09h00min. lnformaçõe;.;: (44) 
3232-8368 (voz e fax) ou compr~@capilald:mv:afina.com.br 

Mario.lvtl-PR, 19 de j:mciro de 20 16. 
EDGAR SILVEST)tE 

Prefeito · 

Diário Oficial da União- Seção 3 N' 15, sexta-feira, 22 de janeiro de 2016 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRt:-ICIA !<" 1/20 16 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N' 002/2016 
O Município de Marquinho, Esrado do Paraná, toma pUblico 

que rm rc:tliun, às 08:30 horas do dia 22 de fevereiro do ano de 
2016, na Sede da Prefeitura Municipíll, silo J Run.Sete de Setembro, 
s.ln°, em Marq uinho. Par.lná. Brosil, CONCORRENCIA PÚBLICA 
para contratação de empresa parll execução de CONSTRUÇÃO DE 
PONTES EM CONCRETO ARMADO EM RIOS DO MUNICIPIO 
DE MARQUINHOIPR. COM RECURSOS LIBERADOS /\TRAVES 
DA PORTARIA N" J84, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014 DO 
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, COM PRAZO DE 
EXECUÇÃO DE I 80 DIAS, sob regime de cmpre;md> por proço 
global, tipo menor preço, da(s) obro(s) obra(s) ~c•ma descrita(s). 

DE FUNCIONAMENTO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR PA· 
RA O ANO LETIVO DE 2016 NO MUNICiPIO DE PALMITAL 
CONFORME ANEXO I E CALENDÃRIO ESCOLAR DATA DE 
ABERTURA: li de Fevm;ro de 2016 is 09:00 horas. CRITtRIO 
DE JULGAMENTO: Menor Preço por Item. VALOR GLOBAL: RS 
729.300,00 (Setecentos e Vinte c Nove Mil c Trezentos Rc:~.is). IN
FORMAÇÕES: O Edital e :J.nexos estüo disponíveis no site www.p<~l
miU!.l.pr.gov.br, também podendo ser retirados no. sede da Prefeitura 
Municipal de Palmital. sito à Ru:1 Moisés Lupion n~ 1001 -Centro. 
em Palmital- Paraml, Fone: (42) 36S7-1222, de segunda à scxta·feira, 
no hoci.rio de expediente. 

A Pasta T<:cni..:a, com o intc.iro teor do Edital c $CU~ res
pectivos modelos, adendos c ancx.os, podcrd ser examinada no cn
dc~cço acima indicado, sito a Rua Sete de Setembro. sfn•, em Mar
qumho, Pornná, Brosil, a partir do dia 2 1 de janeiro de 2016, em 
hor.írio comcrçial. Informações aJ.icionai.s, dú\'idas c pedidos de es
clarecimento deverão ser dirigidos á Comissão de Licitação no en
dereço acima mcncion:~.do- Telefone (42) 3648-1 102, fax (42) 3648-
1102 • ''e-mail'' m;~rquinho.liciLacno@gm::ail.com. 

Ma1·qu inho-PR, 19 de janeiro de 2016. 
LUIZ CEZAR BAPTISTEL 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
CNPJ n" 77.845.394/000I.jjl 

• AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGAO PRESE{';CIAL :-1" 1/2016- PMNC 

PROCESSO LIC ITATÓRIO n' 003/2016 
OBJETO: Aquisição de Concreto Usinado. conforme especificações 
em cdit.:tl. 
ABERTURA: A p:utir das 10:00 Horas do DIA OS de fevereiro de 
2.016. n:a sala de rcunjõcs do Paço Municipal. em Nova Canlu, 
Paraná. 

A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos c infonn:lçôcs 
poderiio ser solicitados n;~ PREFEtTURA MUNIC IPAL DE NOVA 
CANTU - PARANÁ. jun\o a Div isão Oe Licitaç5.o, no hor~rio dls 
9:00 às 11:00 lls c das 14:00 :i.s 17:00 lls. Telefone/Fax: (44) 
3527 1363 - 3S27-1281 - pmncõlntu@ig.com.br. 

PREGÃO PRESENCIAL N" 2/2016 - P~'IC 

PROCESSO LICJTATÓRIO n' 004/2016 
OBJETO: Aquisição de Peças. serviços c outros itens. para ônibus 
escohues. 
ABERTURA: À p3rlir da.s 11:00 (onze) Hor"s Uo DfA 05 de Fe
vereiro de 2.016. na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nov:~. 
Canlu, Paranú. 

A PaS(:l com inteiro teor do Edital, anexos e infom1ações 
poderiio ser solic ita~o~ na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU - PARANA, junt.:~ a Divisão de Licit:~.ção, no hor.írio das 
8:l0 as 11 :00 Hs c ~as 14:00 as 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 
35271lfi3. )527-1281 

J 

PREGÃO PRESE{';CIAL :-1" J/2016 - PM:-IC 

PROCESSO LICITA TÓRIO n• 00512016 
OBJETO: Aquisiç3o de Materiais Elêtricos (iluminação público.), con
fonne especilic:ações em edi tal. 
ABERTURA: À pattir das 14:00 (qu~ttor.tc) Hor.JS do DIA OS de 
Fevereiro de 2.016, na suJa de n:uniUcs do P:aço Municipal, em Nova 
C:mtu, Pnranâ. 

A Past:l c.:~m inteiro teor do Edilal, anexos e infomu~ções 
podcrdo ser soHcita~os na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU ~ PARANA, juuto a Divisão de Lici\aç5o, no hordrio d;~ s 
9:00 3s 11:00 Hs c das 14:00 3s 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 
3527\363 - 3527~1281 - pmncantu@ig.com.br 

Nov;\ C:tnlu-PR. 19 de janeiro de 20 16. 
AIRTON ANTONIO AGNOLtN 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL 
CNPJ 75.680.025/0001-82 

AYISO DE LICITAÇÃO 
PRt:GAO PRESE:-ICIAL N' 4/l016 

Procedimento Licitatório n• OI 1/2016 
OBSERVAÇÃO: LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRE
SA (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) E MICROEM· 
PREENDEDOR INDIVIDUAL (MEl). DEFINIDAS NO ART. J' E 
ART. 18 DA LEI COMPLEMENTAR N' 12312006 E EM ATEN· 
DIMENTO AO ART. 48, I DA LEI COMPLEMENTAR N" 
147/2014. O Municipio de P31miui-PR, Estndo do P:u-aná com fun
damento n:a Lei Fede rol n• 10.520, cte 17 de julho de 2002. 3plic:~.ndo
se subsidiariam..:nte, no que couberem, as disposições d3 Lei Federal 
no 8.666, de 21 di! junho de 1993, com alterações posteriores. c 
demais nom1as regulamentar~s aplicáveis à espécie, comunic:J. que 
re;~liz:~.rá 1icitaç_5o confonne as :-eguime:; especificuçõ~es: OBJETO: 
CONTRATAÇAO,DE EMPRESA PARA PRESTA(AO DE SER· 
VIÇOS COM VEICULO$ APROPRIADOS E EM BOM ESTADO 

P:dmital-PR. 19 de pnciro de 2016. 
DARCI JOSt ZOLANDEK 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ 

AVISO DE REABERTURA 
PREGÃO ELETRÔNICO N' 83/2015 

REGISTRO DE PREÇOS N" 05012015 
A Prefeitura do Município de Par.ln:lgui. através de sua 

Pr.,:,gocira Oficial, toma público o fim da suspcnção do processo 
licitatô rio Pregão Eleuônico n" 083/2015 Registro de Preços. n• 
OS0/201 S. cujo objeto ê Aquisição de R:idios Trnnsceptores PortUteis 
- HT~ pilra 3tcndimcnto d<ls ncccssid:J.dcs ao Corpo de Bombeiros, 
Sccreuria Municipal de Segurança c Secretaria Municipal de Agri
cultura. Pesca c Abastecimento. A sessão pública se rc:1\i7.ar.i em 04 
de fev~reiro de 2016, as 09:00 horas. O Edil:ll Retific:~do encontrn-se 
disponível nos seguintes endereços: www.paranagun.pr.gov.br c 
www.lichacocs-c.com.br, sob o nUmero do ID. 612643. Outros C$
cl:J.recimentos poderJ.o ser fornecidos pelo. Pregoeira. Ru::. Júlio. da 
Costa, 322, Ccnrro, no horário das 08:00 às 11:00 c das 13:00 às 
18:00h ou pelo telefone n" (4 !) )420-6003. 

Parnno.guó, 20 de janeiro de 2016. 
DENISE NASCIMENTO DOS SANTOS 

JlrcgocirJ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÔPOLIS 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA N" 2/2016 

Objeto: Conccss5o de uso de bem público - quatro s:atns comerciais 
para ser explorada comcrciahncntc para vendas de pass:~gcns ou bi
lhetes utili1:ados no transporte colcli\'O de p:l$Sagciros, situaJa na 
Rodov1iria Municipnl. 
Data: 26 de fevereiro d\: 2016, :ls 08h30m. 
lnfom1açõcs: O edita l podcr.i ser obtido no site www.prudcntopo
lis.pr.gov.br e demais infom1ações junto ao Depto de Licitnç.ões. lo
calizado 11:1 Rua Rui Barbosa, 801. Centro. fone (42) )446-8007, de 
segunda c scxta.fcira das 08h00 às llhJO c lias t3h00 às 17h30 

ADELMO LUIZ KLOSOWSKI 
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE QUERÊNC!A DO NORTE 

CNPJ 76.973.692/0001 -16 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP N" J/Z016 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCESES E OUTROS PRO· 
DUTOS DE PANIFICADORA. 
ABERTURA: Ol ~c FEVEREIRO 2016- 08:l0 horas 
LOCAL: Sah1 Jc licitações lia Prefeitura Municipal, situada 
a Rua Waldemnr dos S:1nt.:~s . 1197. centro. pelo fone 44-3462.151S. 

Qucr~ncia do Nurtc·PR. 20 de jnnciro de 2016. 
CARLOS BENVENUTTI 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA 

AVISO ALTERAÇÃO 
PREGÃO N" 84/2015 

A PREFEITURA DE REALEZA, Estado do Par<lná, toma 
pUbl ico e para conhecimento dos intercs:o:1dos que houverom alte
rações no edito.! de Liciução do Pregão Presencial N• 8412015 -
Processo Licitatório 19412015. A doia de realização do certame c.sci 
mantida para o dia 05 de fevereiro de 201S ãs OSh:OOmin. Maiores 
informo.çõs poderilo ser obtid:J.S >~través do e-mail: \icitlleo.o@reale
za.pr.gov.br 

Rcalcz.::~ , 21 de janeiro de 2016. 
DIANA BAMBERG 

Pregoeira 

Este documento pode ser verificDdO no endereço eletrônico http://www.in.gov.bli:nru:nticicbdc:.html, 
pelo eód;go 000l2016012200180 

Documento assinado digitalmente conforme MP n~ 2.200-2 de 24/0812001, que institui a 
Jnfracstnuur.~ de Chaves PUblicas Bra:>ilcirn - ICP-Brasil. 

\ 
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I MARIÓPOLIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS 
AVISO DE LICITAÇÃO 

LEILÃO PÚBLICO- EDITAL N. 0 112016 
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 município 
de Mariópolis, segundo prévia avaliação, conforme relacionado no Anexo I 
do Edital de Licitação. Os procedimentos e condições previstos no Edital 
estão de conformidade com a legislação pertinente. Poderão participar do 
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 .lote não seja leiloado na primeira data fica agendado desde já a 
segunda data do leilão que será às 14:00 (QUATORZE) horas do dia 23 de 
FEVEREIRO .de 2016, na Sede da Prefeitura Municipal de Mariópolis- PR 
localizado na Rua Seis, n• 1030, bairro centro, no Município de Mariópolis, 
estado do Paraná. O Edital com as condições gerais poderá ser obtido 
no Departamento· de Licitação da Prefeitura Municipal de Mariópolis, e/ 
ou no e-mail francisco.bueno@mariopolis.pr.gov.br, no horário normal de 
expediente. O valor mínimo estabelecido para o referido leilão é de RS 
112.000,00 (CENTO E DOZE MIL 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. 

3760/2016 

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

PROCESSO N• 1/2015 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS, através de seu 
leiloeiro oficial Francisco Valdomiro Bueno, designado pela portaria n• 
17012015, e pelo Prefeito Municipal Mario Eduardo Lopes Paulek, torna 
público que está promovendo LEILÃO PÚBLICO para a venda bens 
Móveis considerados lnservlveis· para a Administração no Município de 
Mariópolis, segundo prévia avaliação, conforme relacionado no Anexo I 
do Edital de Licitação. Os procedimentos e condições previstos no Edital 
estão de conformidade com a legislação pertinente . Poderão participar do 
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 início do leilão público, será às 14:00 (QUATORZE) horas 
do dia 17 de FEVEREIRO de 2016, na Garagem da Prefeitura Municipal 
de Mariópolis - PR localizado na Rua vinte e dois, 272, bairro centro, 
no município de Mariópolis, estado do Paraná. Caso algum lote não seja 
leiloado na primeira data fica agendado desde já a segunda data do leilão 
que será às 14:00,, (QUATORZE·) horas do dia 24 de FEVEREIRO de 

' 2016, na Garagem da Prefeitura Municipal de Mariópolis - PR localizado 
na Rua vinte e dois, 272, bairro centro, no município de Mariópolis, 
estado do. Paraná. O Edital com as condições gerais poderá ser obtido 
no Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Mariópolis, e/ 
ou no e-mail francisco.bueno@mariopolis.pr.gov.br, no horário normal 
de expediente. O valor mínimo estabelecido para o referido leilão é de 
R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), para a totalidade dos 
bens. Outros esclarecimentos poderão ser obtidos por telefone através 
dos números (046) 3226-8100. Mariópolis, 19 de Janeiro de 2016. Mario 
Eduardo Lopes Paulek - Prefeito Municipal. 

3763/2016 

edital. 
ABERTURA: A partir das 10:00 (dez) Horas do dia OS 
2.016, na sala de reuniões do Pa o Munici ai, em Nova Cant 
A YISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITA T RIO n• O 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n' 002/2016 
OBJETO: Aquisição de Peças, Serviços e outros i tens, par a vorow~--
Escolares, conforme especificações em edital. 
ABERTURA: Á partir das 11:00 Horas do DIA OS de Fevereiro de 2.016. 
na sala de reuniões do Pa o Munici ai em Nova Cantu Paraná. 
A VISO DE LI ClT AÇÃO- PROCESSO LICITA TÓRIO n' 005/2016 
PREGÃO, na forma Presencial n• 003/2016- PMNC 
OBJETO: Aquisição de Materiais Elétricas (Iluminação Pública), 
conforme especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 14:00 Horas do DIA OS de Fevereiro de 2.016, 
na sala de reuniões do Pa o M unici ai em Nova Cantu, Paraná. 

A Pasta com inteiro teor do Edit a ~ anexos e informações poderão ser 
solicitados na PREFEITURA MUNICIP i\1. DE NOVA CANTU - PARANÁ, junto a 
Divisão de Licitação, no hor.lrio das 8:30 às 11 :00 Hs e das 14:00 âs 17:00 Hs. 
Td efone/Fax: (44) 35271363 - 3527-12~ 1 

NoVõl Cantu, Estado do Parani. 19 de Jo.neiro de 2.0 16. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
Prertito Munici ai 

I PINHAIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS 
Sccrctana 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 disponlvel aos interessados, no site http·/Jwww 
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 OS:OOh às 12:00h e das 13:00h às 17:00h. Pinhais, 
20/01 /2016. 

426512016 

I PRANCHITA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Presencial n.R 03/2016 

O MUNICfPIO DE PRAN CHITA/PR por Intermédio de seu 
Pregoeiro comunica que realizará licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL objetivando a AQUISIÇÃO DE 
V E[CULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO E UTILITÁRIO 
PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS 
DA MUNICIPALIDADE. A abertura dos envelopes serã no .d.lL 
04 de feyerejro de 2016 às 09h00mln. O Edital está disponível 
e pode ser retirado diretamente na sala do Departamento de 
Licitações, no prédio da Prefeitura Municipal de Pranchlta/PR, 
com endereço à Av. Simão Faqulnello, 364, centro, no horário 
das 07h00min às 12h00min, de 2• a 51 feira. Informações pelo 
fone/fax ( 46) 35401122. 
Pranchita, 20 de janeiro de 2016. 

Antônio Joel Padi lha 
Pregoeiro 

I RIO AZUL 

4199/2016 

PREFEITURA MUNICIPAL Df 
ESTADO DO PARi 

CNPJ o• 77.845.394/01 
Rua 8 2hia, 85 - C EP 87 

DOCUMENTO CERTIFICADO 

CÓDIGO LOCALIZADOR: 3301 1716 

MADA PÚBLICA N' 01/2016-
'ITOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA 
.RA A MERENDA ESCOLAR 

AVISO DE LICITAÇAO - PROCESSO LI< Documento emiUdo em 2110112016 10:38:55. o do Paraná, toma público para o conhecimento 

TOMADA DE PREÇOS - N' 001/2016 - PM Diário Oficial Com. lnd. e ~erviços aberta Chamada Pública n• Oi/2016, que tem 
OBJETO: Contratação de Empresa para P1 17 eros alimentícios produzidos em regime de 
PSF, Plantõese Atendimentos, conforme esp No 9620 I 21 /01/2016 I PAG · utilizados para o preparo e distribuição da 
ABERTURA: Á partir das 09:00 (nove) H c Para verificar a autenticidade desta página, basta inform vlunicipal de Educação no ano letivo de 201 6, 
2.016; na sala de reuniões do Paço Municina Código Localizador no site do DIOE. .947 de 16 de junho de 2009. A Documentação 
AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LU . . . reçada à Comissão Permanente de Licitações no 
EDITAL DE PREGÃO, na forma,presenciat .• •••. • • • • • ... '!'.~·•mprensJ aoftct~~-,1:'~~!1,0,11~. , uu•vv ~ .... ~v> dias 25/01/2016 a 15/0212016, na Prefeitura do 
OBJETO: Aquisição de Concreto Usinado, conforme especificações em Município de Rio Azui-PR, na Rua Guilherme Pereira, 482, Centro. O edital e 
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SÚMULA DE REQUERIMENTO DE 
LICENÇA SIMPLIFICADA 

PRMAX COMÉRCIO DE ACUMUL.AOORES LTDA., toma 
pUbheo que ~ oo IAP, • Llc•nç• S-Jmplificad• P""• 
Coleta em diversos g eradores do Paran' e armaz•namento 
tamporirlo daa b ateria a uaadaa a ser Implantada na Avenida 
du P<t lmelras, 2176, Jardim Paris . na cidade do M3ringj, 
utado do Paran,, CEP 17083-350. 

SUMUlA DE REQUERIMENTO DE UCENÇA PREVLA 

Lwart Lubrifleanlu Lida 101na pUblico que ll'i requef'Qt a<> lAP a llcon;3 
Prêv~ patl DEPOSITO FECHADO PARA ARMAZENAMENTO OE OLEO 
LU8RIFICANTE USADO E/OU CONTAMINADO, a ur ~tacll n.a A\'tf\cb 
JoM Oswaldo Mata. rf' 1891,ZON61 Quadra 27. k)te 003, Part~ue industrilll, 
M;~MgA/PR, 

Maringi, 21 de Janeiro d•1016. 
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PROCESSO LICITATORIO No 005/2016 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial no 003/2016 
ABERTURA: 05/FEVEREIR0/2016 HORÁRIO: A Partir das 14:00 Horas 

.O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, toma público que fará realizar, a Partir das 
.14:00 Horas do dia 05 de Fevereiro do ano de 2.016, ria Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, 
sito à Rua Bahia, no 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: 

1 - :PO OBJETO 

1.1 - O presente Edital de Pregão, na forma Presencial tem por objetivo a Aquisição de 
Materiais Elétricos, para iluminação pública, da seguinte forma: 

LOTE No 01 -ÚNICO: 

ITEM UNIDADE MATERIAL 
01 300 Braços (01 mt.) para poste 
02 1.500 Lâmpadas 70 W. vapor de sódio 
03 1.000 Reator externo 70 w. vapor de sódio c/ base 
04 1.000 Relê (base) 
05 1.000 Conector Emborrachado - Tapit Perfurante 

Obs. Os materiais serão entregues parceladamente de acordo com a necessidade do 
Município. 

2 - CONDIÇÕS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

2.1- Poderão participar da presente licitação, todos os, do ramo pertinente ao objeto cotado 
nq 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, 
co~ 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 
de,corrência de tal investidura, devendo a referida cópia ser anexada ao processo licitatório, para 
dirimir quaisquer questões posteriores. 

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

4 - HABILITAÇÃO 

4.1 - O envelope de n° 02 - HABILITAÇÃO, deverá conter a seguinte documentação: 

i · 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); 

. I 



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: 

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

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
HORÁRIO: 

5 - DA PROPOSTA - ENVELOPE n° 01 

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

. devera COJlStar 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 
I 

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

I . I . 

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 
corno: despesas com impostos, embalagem, seguro de transporte (carga e descarga) até o destino 
do objeto; e/ou obrigações sociais, uniformes, identificações pessoais, seguros, e transporte de 
pessoal até o destino do objeto, se for o caso. 

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

ENVELOPE N°. 01 - Proposta de Preços 
CONVITE N°.: Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
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HORARIO: 

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.! -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 
ia·nces 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: 
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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 resp~ito. 

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 
termo~ 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 - Encerrad& a etapa de oferta de lances por parte das licitantes classificadas, o 
Pregoeiro abrirá o envelope de n° 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 no 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: 
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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, parceladamente, 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. 

9 - DO PAGAMENTO 

~.1 - O pagamento será através de recursos próprios do Município de Nova Cantu e outros. 
Até o 5° 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: 

Dot~ão Secretaria 
r' 0603.15451.0327-1019-33.90.39 Secretaria Municipal de Infra-estrutura 

0603.15452.0323-2026 - 33.90.30 Secretaria Municipal de Administração 
0302.04122.0021-2006-33.90.30.26 

10 - DO VALOR 

10.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-130.000,00 (Cento e 
Trinta 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 
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. 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 actma 
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. 



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

. I 
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I . ' NOVA CANTU- PARANÁ, 20 de Janeiro de 2016. 

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

., 
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(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Canto 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 005/2016 
REF.: Edital de PREGÃO, na Forma Presencial n° 003/2016- PMNC. 

CREDENCIAMENTO 

I 'lo 

. I 
Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) 

-------------------- portador (a) da Cédula de identidade 
sob n°. _____________ e CPF/ MF n°. , a 
. participar do procedimento licita tório sob o modalidade 

instaurado por este Departamento de 
Compras. 

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

' . . 

I I 
I 

Em ___ de ________ de 2013. 

' . i 



I • 

.· 

(MODELO ANEXO 11) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 005/2016 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 003/2016 

I· I , : I• 0 ! . , ! . . . : DECLARACÃO DE IDONEIDADE 
I . 

. ' 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 003/2016, 

instaurado · pelo Município de Nova Cantu, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou 

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

' 
·I Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
, I . 

I ' 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 

' . 



, I 

(MODELO ANEXO Ill) 

PARA: . 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO . 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 005/2016 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 003/2016 

I' 
'I 

;· 
. i 
: DECLARACÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial no 003/2016 

instaurado pelo Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os produtos ganhos 
I , i 

por esta empresa, nos termos e nas condições do edital supra referenciado. 
i. ' 
' 
I ' I. ! • t, 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 

. I 

I . 



. ' . 

PARA: 

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

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

(MODELO ANEXO IV) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 005/2016 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 003/2016 

i' 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial no 003/2016 

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) 
I ·i 
' anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 

9854/99, que acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 

· : t 

.. 
I 



(MODELO ANEXO Vl 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 005/2016 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 003/2016 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 003/2016 

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 
. I 

I 

licitação, declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação. 
I 

. I 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DA TA) 

I . 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



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

DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 005/2016 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 003/2016 

' I 
I 

. . ·Objeto: ·Aquisição de Materiais Elétricos (Iluminação Pública). 
·l· I. 

I • 

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

. I . 

' ' .. 

Nova Cantu, Paraná, ----~d~e:...__ _ _____ de 2.016 . 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 

Carimbo CNPJ 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAN 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 77.845.394/0001-03 

PROCESSO no 005/2016 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

OBJETO: Aquisição de Materiais Elétricos 
(Lâmpadas, conectores, reatores e outros) para 
ilumina ão ública. 
VALOR ESTIMADO - R$-130.000,00 (Cento e 
Trinta Mil Reais). 

PREVISÃO I 

DATA: ??3 I 0 ~ I ~A • 

PARA· . 
DIVISÃO DE TESOURARIA- PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA: 

AUTORIZADO 
Visto: 

PARA: 
COMPRAS: .LICITAÇÃO/REQUISIÇÃO 

NAO AUTORIZADO l 
DATA: I I 

Carta 
Convite 

' 
I L I( .J 

DATA - I I C; - I "'I 

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


