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

CNPJ N.• 77.845.39410001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório n° 009/2016 -Edital 
de PREGÃO, na forma Presencial n° 005/2016, que tem como objeto a Aquisição de 
Itens para Cesta de Páscoa, conforme especificação no Edital. 

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

Empresa: J. B. SUPERMERCADO LTDA - ME, inscrita no CNPJ 
08.748.891/0001-70, no Valor Total de R$-42.041,15 (Quarenta e Dois Mil, 
Quarenta e Um Reais e Quinze Centavos); 

Nova Cantu, Paraná, 21 de Março de 2.0 16. 

Prefeito Munici 
Nova Cantu- r. 



MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
Estado do Paraná 

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

Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 
E-mai l: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

DECLARAÇÃO 

Declaro sob as penas da Lei que o Processo Licitatório n° 
009/2016 - Edital de Pregão, na Forma Presencial n° 005/2016, efetuado 
para Aquisição de itens para cesta de páscoa, cuja empresa vencedora foi: 
J. 8 . SUPERMERCADO LTDA - ME - CNPJ n° 08.748.891/0001-70, 
atendeu a todos os dispositivos constantes na legislação em vigor, em 
especial à Lei n° 10.520/02 e 8.666/93, de 21/06/1993, e suas alterações, 
inclusive quanto à forma de publicação. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 16 de Março de 2.016. 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANT 
Estado do Paraná 

CNPJ N. 0 77.845.394/0001-03 

uPaço Municipal Martin Krupek" 

SCI - Sistema de Controle Interno 

Relatório Administrativo n°. 04/2016. 
Processo Licitatório no. 009/2016. 
Modalidade Edital de Edital de Pregão no. 005/2016. 

O presente relatório trata do processo licitatório n°. 005/2016 Aquisição Itens para 
cesta de Páscoa (alunos e funcionários). 

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, 16 de março de 2016. 

Elis Nfarma da Silva 
Controladora Geral 

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

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ- 95.684.51()10001 -31 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
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Prefeitura Municipal de Nova C "" nj~----:~ -
Rua BAHIA, n° 85- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 °va c~.(\··0.-" 

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

TERMO DE ADJUDICACÃO 

REF: PROCESSO LICITA TÓRIO N" 0092016 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n• 005120 16 

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

LOTE OI - Itens OI, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10. 11. 12. 13 e 14 no valor Total de R$-13 .085, 15 (Treze Mil. Oitenta e Cinco Rea1s e Qumze 
Centavos)- ã empresa: J. B. SUPERMERCADO LTDA - ME I SUPERMERCADO BÓRGIO. inscrita no CNPJ sob o n• 08.748.89110001 -
70; 
LOTE02 - Ilens01 , 02,03 , 04.05,06, 07.08,09.10.11 , 12, 13.14, 15, 16, 17, 18, 19.20e21 no valorTotaldeR$-28 .956.00(Vmtee01tOMil. 
Novecentos e Cinquenta e Se1s Reais) - á empresa: J . B. SUPERMERCADO LTDA - ME I SUPERMERCADO BÓRGIO. inscrita no CNPJ 
sob o n' 08.748.89110001-70; 

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, I I de Março de 2.0 16 

Comissão de Licitações: 
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Prefeitura Municipal de Nova C 
Rua Bahia, 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

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

ATA DE ABERTURA DE LI ClT AÇAO 
PROCESSO LI ClT A TÓRIO N° 009/2016 

EDITAL DE PREGÃO, na forma Presencial n° 005/2016 
Às 09:00 hs (nove horas) do dia 11 de Março de 2016, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal 

de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações designados, com a finalidade de 
proceder a abertura dos envelopes e julgamento das propostas, da licitação acima referida o qual objetiva a 
Aquisição de Itens para Cesta de Páscoa, em conformidade com as disposições contidas no Edital, o 
Presidente abriu a sessão pública, efetuando o credenciamento e recebimento dos envelopes, que teve 
como participante a empresa: 

EMPRESA I CNP J 
J. B. SUPERMERCADO LTDA- ME I SUPERMERCADO BORGIO 
CNPJ - 08.748.891/0001-70 
Abe1ta a sessão pelo presidente, constatou-se que apenas O I empresa compareceu para participar do 
certame, e, apresentou os envelopes de 11° O l e 02. Iniciou-se a conferência dos documentos apresentados e, 
constatou que a empresa J.B. Supermercado Ltda-Me, apresentou a documentação exigida em Edital e 
foi habilitada a participar do certame. Iniciou-se então a abertura do envelope contendo as propostas de 
preços da participante, e apresentação dos lances verbais da empresa classificada, os quais 
finalizaram da seguinte forma: 
LOTE n° 01: 
LOTE N° 01 

ITEM QTDADE DESCRIÇAO Preço Valor Total 
Unitário R$- R$-

01 50 pcts. Bombom c/ 50 unidades. 20,87 1.043,50 
02 1.180 Ovos de Páscoa 150 Gr. 5,13 6.053,40 

Unidades 
03 50 Pcts. Bala doce (600 gr). 4,92 246,00 
04 60 pcts. Pirulitos c/ 50 unidades. 6,99 419,40 
05 120 Cxs. Chocolates em caixinhas (tipo wafer)- cxs. 4, 13 495,60 

c/ 20. 
06 1.180 pcts. Embalagens para Cesta de Páscoa 
07 65 Pcts. Saches de doce de leite 4,20 273,00 
08 1.180 pcts. Pacotes salgadinho (pequeno) 1,05 1.239,00 
09 1.180 Pcts. Pipoca doce (pequeno) 0,91 1.073,80 
10 1.180 Und. Torrone _(barra) 0,55 649,00 
11 35 Pcts. Ovinhos de chocolate 12,00 420,00 
12 145 pcts. Chocolate tipo avelã 3,45 500,25 
13 31 Pcts. Geladinho 7,80 241,80 
14 40 Cxs. Goma Uujuba) ex. c/ 20 barrinhas. 10,76 430,40 

TOTAL 13 .085,15 

LOTE N° 02 

ITEM QTDADE DESCRIÇÃO Preço Valor Total 
Unitário R$- R$-

OI 400 pcts. Açúcar (pct. 05 kgs) 12,10 4.840,00 
02 400 pcts. Arroz (05 kgs) 11,75 4.700,00 
03 400 Un. Azeitona 1,86 744,00 
04 400 pcts. Café 5,98 2.392,00 
05 400 Un. Champagne 4,90 1.960,00 
06 400 pcts. Chocolate 3,99 1.596,00 
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Prefeitura Municipal de Nova C 

400 pcts. 
400 Un. 
400 Un. 
400 pcts. 
400 pcts. 
400 pcts. 
400 Un. 
400 Un. 
400 Un. 
400 pcts. 
400 Un. 
400 Un. 
400 Un. 
400 pcts. 
400 Un. 

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

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

Chocolate em pó 2,46 
Creme de leite 1,15 
Extrato de tomate 1,10 
Farinha de trigo (O I kg) 2,25 
Farofa temperada 1,93 
Feijão (OI kg) 3,1 4 
Gelatina 0,72 
Goiabada 1,59 
Leite condensado 1,99 
Macarrão 2,21 
Maionese 2,35 
Oleo de soja 3,39 
Pêssego em calda 3,96 
Pirulito 2,31 
Pudim 1,26 

984,00 
460,00 
440,00 
900,00 
772,00 

1.256,00 
288,00 
636,00 
796,00 
884,00 
940,00 

1.356,00 
1.584,00 

924,00 
504,00 

TOTAL 28.956,00 

Pelo fato de apresentarem as melhores propostas e os menores preços, recomenda a Comissão de 
Licitação, que o objeto licitado seja ADJUDICADO ao vencedor: 
LOTE 01 -Itens 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08 , 09 , 10, 11 , 12, 13 e 14 no valor Total de R$-
13.085, 15 (Treze Mil, Oitenta e C inco Reais e Quinze Centavos) - à empresa: J. B. 
SUPERMERCADO LTDA - ME I SUPERMERCADO BÓRGIO, inscrita no CNPJ sob o n° 
08.748.89110001-70; 
LOTE 02- Itens OI , 02, 03, 04, 05 , 06, 07 , 08, 09, 10, 11 , 12, 13, 14, 15, 16, 17 , 18, 19,20 e 21 
no valor Total de R$-28.956,00 (Vinte e Oito Mil, Novecentos e C inquenta e Seis Reais) - à 
empresa: J. B. SUPERMERCADO LTDA - ME I SUPERMERCADO BÓRGIO, inscrita no CNPJ 
sob o n° 08.748.89110001-70; 

RECURSOS: 
Os participantes renunciam expressamente o direito à recurso, concordando integralmente com as 

decisões exaradas pela Comissão, abdicando seu direito de recurso em rel ação a qualquer documento, ato 
ou forma de procedimento. 

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reuni ão e 
/ provada vai assinada. 

/ ~-__d~l 
Comissão de Licíta~Ões: 

Participante: 

lavrou-se a presente ata que após lida e 

Nova Cantu, Paraná, 11 de Março de 2.0 16. 

J. B. SUPERMERCADO LTDA- ME I SUPERMERCADO BÓRGIO 
CNPJ- 08.748.89110001-70 



SUPERMERCADO BORGIO 
J. 8. Supermercado Ltda -ME 
Avenida Cantu, n° 740 - Centro

NOVA CANTU- Paraná- CEP 87.330-000 
CNPJ-08.748.891/0001-70 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 11 de Março de 2016. 

PROPOSTA DE PREÇOS 
Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 009/2016 
EDITAL DE PREGÃO, Presencial no 005/2016 

Apresento para apreciação de Vs. S3 s., a proposta de preços referente à Aquisição de Ítens 
para Cestas de Páscoa, objeto do Edital de Pregão n° 005/2016, conforme segue: 

ITEM QTDADE DESCRIÇAO Preço Unitário Preço Total R$-
R$-

0 1 50 pcts. Bombom c/ 50 unidades. 20,87 1043,50 
02 1.180 Ovos de Páscoa 150 Gr. 5,13 6.053,40 

Unidades 
03 50 Pcts. Bala doce (600 gr). 4,92 246,00 
04 60 pcts. Pirulitos c/ 50 unidades. 6,99 419,40 
05 120 Cxs. Chocolates em caixinhas (tipo wafer) - cxs. c/ 4,13 495,60 

20. 
06 1.180 Embalagens para Cesta de Páscoa 

pcts. 
07 65 Pcts. Saches de doce de leite 4,20 273,00 
08 1.180 Pacotes salgadinho (pequeno) 1,05 1.239,00 

pcts. 
09 1.180 Pipoca doce (pequeno) 0,91 1.073,80 

Pcts. 
10 1.180 Torrone (barra) 0,55 649,00 

Und. 
11 35 Pcts. Ovinhos de chocolate 12,00 420,00 
12 145 pcts. Chocolate tipo avelã 3,45 500,25 
13 31 Pcts. Geladinho pct. c/40un 7,80 241,80 
14 40 Cxs. Goma (jujuba) ex. c/20 barrinhas. 10,76 430,40 

VALOR 13.085,15 
TOTAL 

LOTE N° 02 
ITEM QTDADE DESCRIÇÃO Preço Unitário Preço Total R$-

R$-
Ol 400 pcts. Açúcar (pct. 05 kgs) 12,1 o 4.840,00 
02 400 pcts. Arroz (05 kgs) 11,75 4.700,00 
03 400 Un. Azeitona 1,86 744,00 
04 400 pcts. Café 5,98 2.392,00 



05 
06 
07 
08 
09 
IO 
11 
I2 
13 
I4 
15 
16 
I7 
18 
19 
20 
21 

SUPERMERCADO BORGIO 

400 Un. 
400 pcts. 
400 pcts. 
400 Un. 
400 Un. 
400 _Q_cts. 
400 pcts. 
400 pcts. 
400 Un. 
400 Un. 
400 Un. 
400 pcts. 
400 Un. 
400 Un. 
400 Un. 
400 pcts. 
400 Un. 

J. 8. Supermercado Ltda - ME 
Avenida Cantu, n° 740- Centro

NOVA CANTU- Paraná - CEP 87.330-000 
CNPJ-08.748.891/0001-70 

Champagne 
Chocolate 
Chocolate em pó 
Creme de leite 
Extrato de tomate 
Farinha de trigo (O I kg) 
Farofa temperada 
Feijão (01 kg) 
Gelatina 
Goiabada 
Leite condensado 
Macarrão 
Maionese 
Oieo de soja 
Pêssego em calda 
Pirulito 
Pudim 

4,90 
3,99 
2,46 

1 ' 15 
1 '1 o 
2,25 
1,93 
3,14 
0,72 
I ,59 
1,99 
2,2 1 
2,35 
3,39 
3,96 
2,31 
I,26 

VALOR 
TOTAL 

1.960,00 
1.596,00 
984,00 
460,00 
440,00 
900,00 
772,00 

1.256,00 
288,00 
636,00 
796,00 
884,00 
940,00 
1356,00 
1584,00 
924,00 
504,00 

28.956,00 

TOTAL GERAL- R$- 42.041,15 (Quarenta e dois mil, e quarenta e um reais e quinze centavos). 

A Forma de pagamento é de até 05 dias após emissão da NF. 

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (Sessenta) dias, a partir da data do 
·ecebimento pela comissão de licitação. 

Atenciosamente, 

t., Jz..C.. ... -: 
lB.$UPERMERC:AD-oLTDA 

CNPJ 08.748.89l/0001-70 



08/03/2016 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - lm pressão 

~#Receita Federa f 

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 JURIDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 

08.7 48.891/0001-70 
MATRIZ 

NOME EMPRESARIAL 

J. B. SUPERMERCADO L TOA- ME 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

SUPERMERCADO BORGIO 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

l
DATADEABERTURA 

27/03/2007 

47.11-3-02- Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentrcios
supermercados 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 

47.84-9-00- Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) 
47.42-3-00 -Comércio varejista de material elétrico 
47.44-0-01 -Comércio varejista de ferragens e ferramentas 
47.23-7-00- Comércio varejista de bebidas 
47.44-0-99- Comércio varejista de materiais de construção em geral 
47.81 -4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 
47.55-5-02- Comercio varej ista de artigos de armarinho 
47.72-5-00- Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2- SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

I 

I CEP 
87.330-000 

fUFI 
~ 

TELEFONE ENDEREÇO ELETRÓNICO 

JOSEJACIR@UOL.COM.BR (44) 3527-1334/ (44) 3575-1272 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ....... 
I SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I 
SITUAÇÃO ESPECIAL 

. *****'*'** 

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

Emitido no dia 08/03/2016 às 14:23:01 (data e hora de Brasília). 

I Consulta QSA I Capital Social J 
L..u .... u . ........ _ ,..,.. ... a .... 1.-.-........ ~ ... ......... a-. .. J ......................... a....., ...... ,...,..,..,..,.../l....,,... .. ;.....,,..o ...... ;,......, ... ,.. .... 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

27/03/2007 

I DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 
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CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE 
SUPERMERCADO LTDA. 

CLAUSULA QUARTA: A sociedade iniciará suas atividades em 02 de abril de 2007, 
o prazo de duração é indeterminado, conforme Art. 997, li, CC/2002. 

CLAUSULA QUINTA: 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 posta à 
venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente, nos 
termos do art. 1.056, art. 1.057, CC/2002. 

CLAUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas 
quotas, mas todos respondem, solidariamente, pela integração do Capital social, nos 
termos do artigo 1052. 

CLAUSULA SETIMA: A administração da sociedade caberá ao soc10 JUAREZ 
BORGIO, de gerir e administrar os negócios da sociedade representando o ativo e 
passivo judicial e extrajudicial, perante os órgão públicos, estabelecimento financeiro, 
entidades privadas de terceiros, bem como prática demais atos necessários a execução 
dos objetivos ou a defesa dos interesses 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 de terceiros, bem como onerar ou 
alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio de acordo com 
artigos 997, VI, 1.013, 1.01 5, 1.064, Código Civil/2002. 

CLAUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o 
· administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à 
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, de 
acordo com o art. 1.065, CC/2002. 

CLAUSULA NONA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os 
sócios, em reunião, deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o 
caso, e qualquer outro assunto constante de ordem do dia conforme arts. 1.071 e 1.072 § 
2a e art. 1.078, CC/2002. 

CLAUSULA DECIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir e fechar filial ou 
outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

...i. 
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CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE 
SUPERMERCADO LTDA. 

Pelo presente instrumento, e na melhor forma de direito, os abaixo 
assinados: 

JUAREZ BORGIO, brasileiro, casado em comunhão universal de bens, nascido em 
22 de novembro de 1956, em Concórdia, Estado -de Santa Catarina, empresano, 
residente e domiciliado em Nova Cantu Paraná, à Avenida Cantu, 723, Centro, CEP 
87330-000, portador da Identidade 1.590.015, expedida pela Secretaria de Segurança 
Pública do Paraná, e do CPF. 326.960.609-59; _.... 

LINO BORGIO, brasileiro, viuvo, nascido em 15 de setembro de 1929, em Erechim, , 
Estado do Rio Grande do Sul, empresário, residente e domiciliado em Nova Cantu -
Paraná, à Rua Projetada, s/n CEP 87330-000, portador da Identidade no 719.094-8, 
expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, e do CPF 022.221.249-72; 
neste ato, constituem uma sociedade empresaria limitada, que se regerá pelos artigos 
1052 a 1087 da Lei 10426 mediante as seguintes cláusulas: 

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial de J. B. 
SUPERMERCADO LTDA, e terá sede e domicílio na Avenida Cantu, n. 740, Centro, 
em Nova Cantu- Paraná, CEP 87330-000, conforme Art 997, ll, do Código Civil2002. 

CLAUSULA SEGUNDA: O Capital social será de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) 
dividido em 40.000 (quarenta mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) 
integralizadas, neste ato ·em moeda corrente do País, e distribuídas proporcionalmente 
entre os sócios, de acordo com o Art. 997, III,_ CC/2002 e Art. 1.055, CC/2002: 

Sócio 
JUAREZ BORGIO 
LINOBORGIO 

Quotas 
20.000 
20.000 
40.000 

Valor R$ 
20.000,00 
20.000,00 
40.000,00 

CLAUSULA TERCEIRA: O objeto social será o Comércio varejista de gêneros 
alimentícios, alumínios, confecções, produtos de limpeza, materiais de construção, 
bebidas, refrigerantes, perfumarias, artigos de armarinhos e comercio varejista de gás 
liquefeito de petróleo . 

. --



,.r,. · 

CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARI 
SUPERMERCADO LTDA. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA: Em caso de liquidação da sociedade, o liquidante será 
indicado, na época, pelos sócios remanescentes e, não havendo consenso, será designado 
judicialmente. 

CLAUSULA DECIMA SETIMA: Os casos omissos ao presente instrumento serão 
resolvidos pelas leis em vigor. 

·CLAUSULA DE CIMA OITAVA: Os sócios declaram para efeito de enquadramento 
como EMPRESA DE PEQUENO PORTE, que o valor da receita bruta anual não 
excederá no ano de sua constituição, o limite fixado no inciso II, do Art. 2° da Lei 
Federal 9.841 de 05/10/1999, e que a empresa não se enquadra em qualquer das 
hipóteses de exclusão relacionados no art. 3° daquela Lei. 

CLAUSULA DECIMA NONA: fica eleito o fórum da comarca de Iretama, para o 
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam. o 
presente instrumento em 04 (quatro) vias, de igual forma e teor, que é assinado pelas 
partes, e na presença de 02 (duas) testemunhas, para os devidos efeitos. 

13 de março de 2007 

JU1~~GIO 

hlffu::Prtmf{~ 
TESTEMUNHAS: 

{ 
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CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE 
SUPERMERCADO LTDA. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma 
retirada mensal, a título de pró-labore", previamente combinado, observado as 
disposições regulamentares pertinentes, que será levada à conta de DESPESAS 
GERAIS. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer soc10, a 
sociedade continuará sua atividade com os herdeiros, sucessora e a incapaz. Os herdeiros 
do sócio falecido, de comum acordo, exercerão o direito às quotas. Entretanto, não 
havendo interesse em participar da sociedade, o sócio remanescente pagará aos herdeiros 
o resultado dos haveres do sócio falecido, regularmente apurados em balanço especial 
no dia do evento, no prazo de até 12 (doze) meses, atualizado monetariamente pelo 
TJLP, contados da data da apuração. 

Parágrafo Primeiro: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio de acordo com o art. 1.028 e art. 1.031, 
CC/2002. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: O administrador declara, sob as penas da lei, de 
que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em 
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as 
relações de consumo, fé pública, ou a propriedade de acordo com art. 1.011, § 1°, 
CC/2002. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA: Em qualquer época, por decisão unan1me dos 
sócios; a sociedade poderá, nos casos previstos em lei, e neste contrato social. Aumentar 
o seu capital, respeitando a proporção.das quotas sociais de cada sócio. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA: A sociedade se dissolverá por deliberação da 
maioria absoluta dos sócios, por falta de pluralidade de sócios, em razão de morte, 
renúncia, não reconstituída no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, ou através de decisão 
judicial, devendo seu patrimônio ser dividido entre os sócios na proporção de suas 
quotas sociais. 



PARA: 

SUPERMERCADO BORGIO 
J. 8. Supermercado Ltda- ME 
Avenida Cantu, n° 740- Centro

NOVA CANTU- Paraná - CEP 87.330-000 
CNPJ-08. 748.891/0001-70 

Nova Cantu , Estado do Paraná, 11 de Março de 2016. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 009/2016 
EDITAL DE PREGÃO, Presencial no 005/2016 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - Pregão n° 005/2016, 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, 

JUAREZ BÓRGIO 

< <7 ~ t-

~B.SUPE~TDA 
CNPJ 08.748.891/0001·70 



PARA: 

SUPERMERCADO BÓRGIO 
J. 8. Supermercado Ltda -ME 
Avenida Cantu, n° 740 - Centro

NOVA CANTU- Paraná - CEP 87.330-000 
CNPJ-08.748.891/0001-70 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 11 de Março de 2016. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 009/2016 
EDITAL DE PREGÃO, Presencial no 005/2016 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - Pregão n° 005/2016 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, 

-J~ 
J. B. SUPER~RCADO LTD~· 

CNPJ 08.748.89l/0001-70 ' 



PARA: 

SUPERMERCADO BORGIO 
J. 8. Supermercado Ltda - ME 
Avenida Cantu, n° 740 - Centro

NOVA CANTU- Paraná - CEP 87.330-000 
CNPJ-08. 748.891/0001 -70 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 009/2016 
EDITAL DE PREGÃO, Presencial no 005/2016 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 11 de Março de 2016. 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - Pregão n° 005/2016 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, 

J. s.lu~~o LTDÀ 
CNPJ 08.748.891/0001-70 . 



PARA: 

SUPERMERCADO BÓRGIO 
J. 8. Supermercado Ltda - ME 
Avenida Cantu, n° 740- Centro

NOVA CANTU- Paraná- CEP 87.330-000 
CNPJ-08.748.891/0001-70 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 009/2016 
EDITAL DE PREGÃO, Presencial no 005/2016 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 11 de Março de 2016. 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - Pregão n° 005/2016 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, 

JUAREZ BÓRGIO 

p 
f-JlÁ_,N 

1. B. suPÊRMERCADO LTDA 
. CNPJ 08.748.891/0001-70 



08/03/2016 

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 

Nome: J. B. SUPERMERCADO L TOA -ME 
CNPJ: 08.748.891/0001-70 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, 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 12:44:01 do dia 19/09/2015 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 17/03/2016. 
Código de controle da certidão: ECOF.30E3. 7167.D70F 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Modelo aprovado pela Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 3, de 22/11/2005, alterada pela Portaria 
Conjunta PGFN/SRF nº 1, de 19/05/2006. 

1/1 



PODER JU DI C!ÂRIO 
J UST I CA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: GOMES & RODRIGUES CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA - ME 
(MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 08.748.919/0001 - 70 
Certidão n°: 23949977 / 2016 
Expedição: 08/03/2016, às 14 : 26:49 
Validade: 03/09 /2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição . 

Certifica - se que GOMES & RODRIGUES CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA -

ME (MATRIZ E FILIAIS ), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 08 . 748.919/0001 - 70 
, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas . 
Cert idão 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 responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedi ção. 
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 
Interne t (http://www.tst . jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhi s tas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídi cas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhista s, inclusive n o concernente aos 
recolhimentos previdenciá r ios , a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministér i o Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

ou v1c ... :·' 1'\ ::: rv~s t (., .:..:-~: 1,dtôt ... , 1 ... • I r 



08103/2016 

CAl 
C.A.IXA. cCONÓM C . .!\ FEDERA L 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 0874889110001 -70 

Razão Social: J B SUPERMERCADO LTDA 

Nome Fantasia:SUPERMERCADO BORGIO 

Endereço: AV CANTU 740 I CENTRO I 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 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

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

Validade: 19/02/2016 a 19/03/2016 

Certificação Número: 2016021906500645378138 

Informação obtida em 08/03/2016, às 14:28:20. 

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

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaM atriz= 14368313&VARPessoa=14368313&VARUf=PR&VARins . .. 1/1 



1963- 2013 

Eu :Jaça [f wde :n~ta :Jli6Wtia 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

N° 028/2016 

Certidão Negativa de débitos Municipais 

Certifico, para que produza os efeitos legais, que revendo os arquivos 
e registros de lançamentos de impostos municipais do município de 
Nova Cantu, Estado do Paraná, nada consta, em nome de J 8 
Supermercado Ltda, inscrita no CNPJ sob no 08.748.891/0001-70, 
situado na Avenida Cantu, desta cidade de Nova Cantu/PR, Comarca 
de Campina da Lagoa/PR. Não havendo dividas até esta data de 
quaisquer impostos ou taxas municipais. 

Essa Certidão é válida por 30 (Trinta) dias a contar da data de emissão. 

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

Nova Cantu-Pr, 08 de Março de 2016. 

() 
REG):(~~ SANTOS 

Responsável p:;;~etor de Tributação 

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

www.no11acantu.pr.go11.br 



Jj \1.1. 
PARANA 
::: '"' ·:O CC EST/\00 

': ~~ ~::1:i'l CID ~O:zer\Ga 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Positiva 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

com Efeitos de Negativa 
(Art. 206 do CTN) 
N° 014390228-58 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 08.748.891/0001-70 
Nome: J B SUPERMERCADO L TOA 

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 existir pendências cadastradas em nome do contribuinte acima 
identificado, nesta data, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos 11, 111 e/ou 
VI , do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966). 

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 

Pagma 1 de 1 

Válida até 09/05/2016 -Fornecimento Gratuito 

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

Emitido vta Receita/PR (1010312016 09:59:48) porCLARtCE MUNARO DELLA JUST/NO 

( 
I 



SUPERMERCADO BÓRG/0 
J. B. Supermercado Ltda - ME 
Avenida Cantu, n° 740- Centro

NOVA CANTU - Paraná - CEP 87.330-000 
CNPJ-08.7 48.891/0001 -70 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 

(ANEXO I) 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 009/2016 
REF. : Edital de PREGÃO, na Forma Presencial n° 005/2016- PMNC. 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) Milo Carlos Krupek, 
portador (a) da Cédula de identidade sob n°. 6.279.580-8 e CPF/ MF n°. 020.782.919-51, a 
participar do procedimento licitatório sob o modalidade _ PREGÃO, na Forma Presencial n° 
005/2016 - PMNC, instaurado por este Departamento de Compras. 

Na qualidade de representante legal da empresa: 
SUPERMERCADO BÓRG/0 - J. B. Supermercado Ltda - ME CNPJ-
08. 7 48.891/0001-70 - outorga-se ao acima credenciado (a), dentre outros poderes, o de 
renunciar ao direito de interposição de recurso. 

~--- FUNÃRPENil 
I SELO DIGITAL W 

1eRVD4.vYTzQ.AYOHR 

I 

Controle : 
hW3nM .DRHVr 

1 

Consulte esse selo em 
http://funarpen. com. br 

I 
I 
I 
l 
I 

~ À~ 
I. 8. SUPfRMERCADO LTDA 

CNPJ 08.748.891/0001·70 

Em 11 de Março de 2016. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ n• 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85 · CEP 87.330-000 
##A TO A VISO DE L! ClT AÇÃO - PROCESSO L!C!T A TÓRIO n• 
009/2016 
PREGÃO, na forma Presencial n• 005/2016- PMNC 
##TEX OBJETO: Aquisição de ítens para Cestas de Pâscoa.. conforme 
especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 09:00 Horas do DIA 11 de Março de 2.016, 
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 9:00 às l i :00 
Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271363 - 3527-
128 1 - pmncantu@ig.com.br. 
## Nova Cantu, Estado do Paraná, 17 de Fevereiro de 2.016. 
##AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
## Prefeito Municipal 
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N' 38. sexta-feira. 26 de feveretro de 2016 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA 

AVISO DF. LIC ITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N' 1 511016 - SRP 

Comunic:unos .!OS imeressados que se enconrn 2-bc:IU :1 li
oilaçào a <eguir: PREGAO PRESENCIA L n' PGISMGP-002512016 • 

Registro de Preços para evcntu:tl aquisiçiio de: madeiras ferros e 
correl:uos. O Edita l poderá ser obtido atr:l\'és do si1e \W.'wl.lon
drina.pr.gov.br. Quaisquer infonn3ÇÕCS ncccsdrias pelo telefone (43) 
3372-4395 ou ainda pelo e-m:til: liciu@londrina.pr.gov.br. 

Londnna-PR, 25 de fevereiro de 2016. 
ROGERIO CARLOS DIAS 

Sccrct3no Mumc1pal de Gestão PUhlic01 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA 

A\ ' ISO DE L IC ITAÇÃO 
Ptu:GÃO PRESE~CIAL N' 1111016 

Objeto : A prcscnll! licitação tem por objeto a sclcçiio de propostas 
visando 3 o.qu1siçio de M:iquinas e Equip:1mentos Agrico\:1s scndo:OS 
(cinco) Scn\Qdouras/Adub:adci~ nov:~.: OI (utn:l.) CiUTtl:l agricoi:J bas
culante nova: 04(quatro) Colhcdonl de foiTil~cm nova, todos de fa· 
bricaç;lo nacional para compor p~trulh;a de meca ni z:~ç;'Io ;agrico\:1 p:ll'~ 
<SI> munioip>lidadc. PREÇO MAXIMO E ESI'ECIF ICAÇÚES: C'on
ronne cdillll. DATA DE ABERTURA: lO de m>rço do 2016. is 09:00 
hor.lS, n;a sede administrJtiv:a d:1 Prc:fcitur.1 Munieip:Jl, setor de Lt
cttaçõcs, sttu:Jd:~ a Praç:~ Francisco Assis Rcts, 1060. INFORMAÇÕES 
COMPLt:.M'êNTI\R l!.S: O presente edital eslá à disposição p:lr;l re
tir-.td:t. no Setor de Licitações. I lor3rio de atendimento das 08:00 hon.s 
:11 12:00 hom. Pvbiort'$ inform:~.çõcs pelo fone (046) 3243 • 11 22. 

M:-mgue1rinha-PR, 24 de feveretro de 2016 
DORLI NEn O 

Prcçociro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS 

AVISO DE CIIAMAMENTO P ÚBLICO N' 111016 

lnextgibihd:~de de ltcil:lçiio n~ 0312016 · Credenciamento. 
O Munic ipio de Manoel R.tbas Iom3 pitblic:J 3 r~.:;~lt7.aç5o d:1 

Licitaç3o em epígrafe- Processo Administr:Jtivo n ~ 018120\6. Ohjeto: 
Credenciamento de pc.~coa juridi~ da ti~ d3 ~úde par:a pres.t:lÇ:lO de 
serviços complementares - atendimento de coosult25 e proccdimcnms 
de urgênei:. e emereCncia e dem:ais especinlid::tdes médicas na Rede 
Municip::tl de Saüdc. Os v;~. lorcs 11 serem pl :;os pelos serviços são os 
constantes da T:.bc la. de Serviços c Preços do Anexo VI do Edital. O 
Credenciamento podcr.i ser feito até :i..~ IOh do dia 18/03116. A.e· 
gCncia: Lei Fcdcnl n• 8.666193 t: Lei Estadual n• 15.60&107 c al
teroções. Edilal completo e anexos no site: \\ww.m:.noe\ri· 
b:~s.pr.gov.br {Portal da Transparênc ia/AdministraçãoiLicitaçõcs), pelo 
c-mai l: licilacaopnunr@Gmail.com, ou ain<b na Ru:t Sete de Setcm· 
bn>. n' 366. Manod Ribos, das 08 >s IUOh c d>S 13:30 às 17h. 
lnfonnaçõcs pelo fone/fax: (43) 3435· 1223. 

M::mocl Rib:~.s-PR. 25 de fevereiro de 2016. 
ELIZABETH STIPP CAMILO 

Prcfcna 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA 

A\ ' IS O DE L IC ITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL~' 2112016 

Proccs.:m AJminimativo n~ 39120 16. P:1ra Panicipaç~o Exclusiva de 
Micro Empr~s, EmpreS3S de Pequeno Porte c Microcmprccndcdor 
lndi .. ·idu:~l. Objeto: Aquisição de leite integr-al pasteun7.ado e bcbid:t. 
1::tctca de diversos sabores. de.stin:tdos :.os diversos setores desta tnU· 

nicip:al id:tdc, pelo Menor Preço po r hem. Olllcnç3o do EJ ital: Pre
fciturJ Municipal de Mari:JI\':l Rua Santa Efi~Cnia. 680 Marial\'u-Pr 
Re<:cbinlemo das Propustas: 10 de março de 2016 it.s 08h30tnin. 
Abertura das Proposus: 10 de: m:~~rço de 2016 is 09h00min. In· 
rormaçõc1: (44) 3232.8368 {vw; c rax) ou eompr:as@capilaldauva. 
finu.com.br 

Mari:.lv~-PR. 24 de fevere1ro de 2016. 
EDGAR SILVESTRE 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL OE :-<OVA CANTU 

AVISOS DE LIC ITAÇÃO 
PREGÃO PRF.S ENC IAI, I" ' 512016 

Processo Lic:itatório n• 00912016. OBJETO: Aquis1çâo de itens paD 
Cest:.s de: Poiscoa, confonne especific:.ções em edit:al. 
ABERTURA: À partir dus 09:00 Hor·as clo DIA l i de M~trço de 2.0 16. 
11:1 sala de reuniões do Paço Municip:al, em NO\'a Cantu, P:•rami. 

A Pasl:l com inteiro teor do E.dital, anexos e infonn:~.ções 
podcrlo ser solici13dos n3 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CA!\'TU • PARANÁ. junto a Oivis5o de Licit:açiio, no hor:irio das 
9:00 is \1 :00 Hs e J a:< 14:00 às 17:00 Hs. Telcfonc/f :oc (44) 
)5271363- 3527-1281 - pmncoantu@tg.cum.br. 

Diário Oficial da União - Seção 3 

P REGÃO I'RESENCIAL N' 612016 

Proccs.({) licitatório n ~ 010/2016. Objctu; Aqu1siçoio de Peças, c:on
fonnc cspccifi C3çôcs em <.~c.Jilal. ABERTURA: Á partir d:1s 10:00 
llons do DIA l i de. MarÇO de 2.0 16, na $:11<1 d~: reun1ÕéS do P:u;o 
Municip:JI, em Nova C:.ntu. Paran~ 

A P:~.sta com inteiro 1cor do Edit:~l, :~.ncx.os c informaçõe~ 
poderJo lôer lôoliciladolô na PREr:EITU RA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU • PARANÁ. JUnto n Divis3o de Licit:Jç5o, no horilrio d;as 
9:00 .. 11:00 Hs c dos 14:00 os 17:00 Hs. Tclcrone!Fox: (44) 
35271363 - 3527· 1281 • pmnc:ll\tu@it;.com.br. 

PREGÃO PRESENCIAL N' 712016 

Processo Lici1at6rio n• 01112016. OBJETO: Aqu1stç:io de OI Ónibus. 
us-ado. conforme espcciric:1ÇÕC$ em edital. AllERTURA: À p:n11r da.) 
11:00 Hora::; do DIA \ I de M:~n;o de 2.016. na sala de reuniõclô do 
PaçO Muntc•pal. em No,·a C:Jnlu, Paran~. 

A P3.StD: com tntearo teor do [;dttal, anexos e infom\açõc:s 
poderão ser solicat:Jdos n:~ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU - PARANÁ, j unlo a Divisão de Licitrlção. no hor:irio das 
9:00 is 11:00 Jls c das 14:00 is 17:00 lls. Telefone/fax: (44) 
35271363 - 3527·12lU - pmne:mtu@ig.com.br. 

Ncmt C'.mlu, E .... 1:1do Ju P.tr.tná. 17 Jc fc\l~rcirO de 2016. 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

Preftno 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PR EGAO PRESE~CIAL N' 1712016 

Ml'nor Preço Por Item. Ohjclo: Aqu1s1çào de cqutpful\cnt os ~gricol:"l, 
referente ao contrato de repasse n• 0401107-69/201S. Mm1sh.:no d3 
Agncultura. PccUl.lri:a -.: Abastccnnento (MAPA), D:lendcndo :as ne
cessidades da Sc~.:ret:t.ri:l Mumctpal de Airlcultura AUl:RTURA: À~ 
09:30HJ' <.lo dia li Jc m;.~rçõ de 20 16, nJ Sala de LICit-açOcs, lô1tu-ad;1 
na Prdeuura Mun1cipal de PouçomUu 

Maiores Jnfomuções e copta!l do Ed1tal. poder.io ser obttdas 
no Oerart:~mento de L te Ilações. no hor.ifiO de cxpedien~c. de Segund:J 
a Scxta-fein , enme às OR:30 :15 17:00 horas. Fone; 44.3244.04 11, 

Pa1çandu-PR. 24 d~· f"'•vcrc1r0 de- 20 I 6. 
TARCISIO MARQUES ()()S REIS 

l'rdcico 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 

EDITM, DE CHA~IAMI::I"TO PÚBLICO 

l ncxlgibi1idadc n~ l /1016 
Pr~so 1\dnlinistr.Hi\'O ot 2.0861201S 

1\ Comiss:io Penmnenle de Licitaçlo do Instituto Municipal 
de Auistência a Saúde de Pt~.\meirn - IMASP tom:. público o edna1 
p1~ eh;an11mento c credenciamento de intcrcss:Jdos, prestadores de 
serviços na área de saUdc. 

Objeto: CREDENCIAMENTO de pcsso3s JUridrcas c fistcas 
especial izadas nn pn:sta\·ào dos serviços profissionais da :ire:1 de saú· 
de. Autõnomos. Clinicas e l lospitais. pura atendimento :lO$ usu!trios c 
dependentes do IMASP. 

Os inlcrcM:Jdos poder-lo obter o cc.Jit:~l na inte1:rJ :Jccss.~ndo o 
ponal da trnnsp:'lrênci;:~. :urovb: do endereço eletrônico www.palmci· 
r.~..pq:av.br. tambC:m acessando o mesmo endereço e1etrõnico 1\:J ab:J 
de public.1çõcs, cdii:Jis de ch:~.m:~mcnto pUblico ou junto ao hutiluto 
Municip-::tl de Assist&:nci3 a Saüdc de f';almcir.:~ • IMASP, nas horas 
nonnais de cx.pcdicntc compn.:cnd1d3 c1Hrc OS horas 3s li :30 horas c 
doiS 13 horas ús 17:00 h, situado a nw Ccl. ViJ a, s/n, Centro -
Pahnciru/PR. lnfonnaçõcs adicionilis, dúvidas ou pcJidos de CiCia· 

rccinlcnlos podcrlo s;cr s.olic1tJJos õllr.t\'é:C l.io fone· 42-3909-5 125 ou 
pelo c-mail: tma.~ppalmclr-Jt{i)yuhoo.com.br 

Em 22 de fe\cretro de 2016 
ROSELI MADALENA FERNANDES 

Prc,adl.'r\IC Conus:s;io Pem1am::nt'-' 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA 

EXTRAT O DE REGISTRO DE PRECOS 

Espécie: Ata de Rq;istro tlc Preços N: 1912016. Objctu; Rcg1:mo de 
preços para aquisição de medicam~:ntos par.1 ~ Sccrct:~ria Municipal 
de Saüdc, vis:~ndo o fomccinlcnto !)OS Municipe.s de Pir.aqu;~r:t, pelo 
pcriodo de I ~ (doze) me~c:~:. MoJalidac.Jc: Prc~Jo Prcscncio1l n.• 
1712015 . Proces.ílo n." 22075120 15. D.:tentora da l\t:1: C'ENTER· 
Ml!DI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, 
CNPJ sob n: OJ.652.030JOOOl-70. no v1tor m:Jximo glob:~l de RS 
346.S28,00 (trezentos c quarcnu c seis mil, quinhentos c vinlc c oito 
rea is). Vigência da Ata: 01/02/20 16 ü 3110112017 (12 (doze) meses}. 
Data da assiuaturo~: O I de revcrciro de 20 \6. 

ISSN 1617-7069 231 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITANDINHA 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
CONCOI<RÉI"CIA N' 111016 

Objeto: Ex.ccuç;io ror ~:mprci tnda global paro construção de Crcchc 
Pac.h'Jo I - FNOE. conforme projetos_ D:au de recebimento dos en
velopes 1510412016 is 14:00 horJs. 

lnfon1 taçõcs c lntCJ;t".l do Ed1t:tl telefone 41-3623-123 1, ou amdJ 
pelo em:ai11icit.aç:i.o@:.quil:1ndinhn.pr.gov.br, ou no horário de t=xpcditnte. 

TOMADA OE PREÇOS N' 111016 

Objeto: Execução por empreitud.:. ~; lobal pnru rcfonna de posto:. de 
saúde. conrunnc projcws. Data t.lc r\:ccbimcnlo dos envclopclõ 
16/0J/2016 iu 14:00 horos. 

lnf~nn.:açlx.-s c lntc;ra do Ed1t:1l telefone 41-3623-1231, ou :unda 
relo email hctlaç:io@quit.lndtnha.pq;ov.br, ou no hor.írio de expediente 

Qu1tandinha-PR. 23 de f\:Yer"'·iro dc 20 I~. 
MARCIO NERI DE OLIVEIRA 

Prcfcuo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N' 212016 

Sinte:se do objeto: Contr.:~u~o de Empre~~;a p.;tl:) Efetuar Refor
ma c Ampliação da :irea escolar, Rcfom\Uiaç-lo de Calçadas Públicas c 
Con.qruç;1o c.Jc úrca RccrCJi ivu na E~col a MumcipJI M~I\."Chal 0 \:0<.Ioro tb 
Fon~c:;t.)nclul ndo Materi:;tl e mão de obr.l. contom1e projeto$, Memon:t1 
descritiVO c Plan1\h:a de St.'f'Vtços Em Anexo. Scss:io l.k: cntn:'" de cn
velope.s. 16/Cl312016 :ati i~ 08hJOmin Se$.$iO dcJu1g;1n1ento: 16 03 2016 
:u 0%00nllll. Para mronn"ÇÕ\."S c ubtcnç.io do instrunl<."niO COOYOC<rtúrio, 
anexO$ c ahCr"JÇ(lC.~: 10itc www.~:.tntJhclcna.pr. gov.br. e/ou Dcp;.~rtamcnto 
de Licil:lções. Compros, e Contr.nos do Municipto- RuJ. P;a.mr.."\\::.i, 1401 • 
Centro. Sanb Helena - PR 

SMt:l He\en,I·PR. 25 de te ... C"re•m de 2Hih 
ADEMIR FINK 

Sccrct{lrio 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA IZABEL DO OESTE 

AVISO DF. I.ICITAÇÁO 
TO)IADA DE PRECOS I"' 911016 

PROCESSO n~ 3412016. Modalidade: Tom~da de Pr.:ço~. Entidade Pro-

motora: ~~~~ifc~~0d~~~~~P~f~':;~~~~~~~~~~oe:~~~ do PJ· 

rJnó. rq;islr.ldo no CNPJ/Mf sob o n• 76 20S.71SIOOOI42. Sr. MOACIR 
FIAMONCINI. TORNA PUBLICO a abertum de procedimento licita
tõrio na modalidade TOMAOA OE PREÇOS. do tipo MENOR J>REÇO, 
GLOBAL, em confonnida<.le com o. Ll:i Feder:~.! n" lt666/93 de 21 d.:: 
JUnho de 1993 c :.U3S ahcr.tÇÕC'$. mcdi:~ntc 3S condiçõo. csubelc:cida:õ no 
ednal, pat:~ o $eguirue ObJeto: Conrnu:.ç3o de empre:s:t p:;tra prest:açüo de 
serviços nu :'•rcu de fono;1udiologia c cnfcnna~cm na Casa de Sauck. paro 
:Jtendimento na cobertura de 1icenç3 n\:1tem1d:tde. :nesl:ldoll médico.~ e 
feriados. põlro um penado de 12 (doze) m;,.'S('S, com 1\."CUrso.) da união ... 
próprios. 

O recebimento e abenura dos em·clopes set"j reahudo pel:~ Co
missão d...: Lic:itaçõcs do Município no cli:~ 17/03/2016 as 14h00. na S:lla d"'· 
reuniõe~ da Prefeitura MuniCI('I:tl. 

\l;llor Mãximo: RS 507.600.00 (quinlk!'ntos c s~:e mil '-' .:.eu:
centOi reais). 

lnfonnaçõe:s complement:~rcs, cdll:ll e nnexos, poder:lo se~ ob· 
t1d:rs na Prcreituf3 ~·1unic1pa! d~.: San13 lz:,bc! do O~.:ste na Rua Acácm. n" 
1317 - cenlrO e atra ... C,; do telefone (46) 3542-13()0 e t·1n:.il ~ licit:t· 
~io(a:!,!mail.com. 

S.1nto1 lt~•bc\ do Oc~1e-PR, 2J J~ rcvcn::1ro <.te 2016 
MOACIR FIAMONCI NI 

PrcfdiCI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI 

AVISO 1>1: l.ICITAÇÃO 
CO~CORRtNCIA N~ 212016 

O MUNICÍPIO DE Tll1AGI. Est.ado Jo ('araná. no:- l..:nno:. da 
let fc:der.tl n11 8 666/93 e :JIIerações posteriores. levJ 30 conhecimento da.'f 

~~;r~~ j~~c~~::~~ r~a~~~~~~i~1•1t~·i~1): ~~~~~~~~:('~~1.:~0~~-~~;~ 
>ua K"lle õidllltnllllt::lllv;), $tt;a oi Pr,)ça Edmundo Merccr n• 34. dc.-~tin::tdo> 
contr.n;~çào Ue cmpre)3 p3r.l cxccuç5o Jc ubi.lj Co\Ccuçào de obrJ) Je 
unplnntaç5o do complexo turisuco na orln do Rto Ttbagi, nc.su c1d:.~de. O 
valor rnãx1mo d:a lltll;tÇào...: de RS tl26.692,13 (oiloc<.-ntos c vinr~: ~sei) 
m1l, ~tscentos e novenl:l e doi~ re:u~ e s.etenu e trê~ ~ntavOJ). O Edital 
completo serú fornecido no Setor de Lic1lilÇÕCS, dJ Pn:fc11uro Municip:~l 
de Tibagi. tJraçá EJmundo Mcrccr, 34. pelo tdcft,nc (42 ) 3916-21:!9 ou 
pelo e-matllicttaeao@uha~t.pr.gov hr 

Tibág1-I'R. 2S de fc.-•wr~1ro d.: 2016. 
ANGCLA REGINA MERCI!R DE MeLLO I'IASSER 

S"rl.'f~.: tt ;s 

Este documento pode: ser verificado no endereço c:letrónico http://www.in.gao.•~'tJnl, 
pelo oódiao 000320 16022600231 

Documento :assin:ado digiuhncmc confonnc MP n! 2.200..2 d~.: 24108/200 I. qu~ 1nsli1U1 3 
lnfrõlcstrulurJ de Chaves Püblic:.s Gra.silcir.t. - ICP-Br:u1l 



-
l' OIJrio OCicWI Cenüic.Wo Oigit.tlntt'111e I] DiárioQFICJALParaná s~~Mutv~, O~M~OJICIIIOIIEJUMia cloP~ d.a~ 

2" feira I 29/Fev!2016 - Ed1ção n' 96 "-:<. 00 outo!Wclcltóli doa. ctoa.vnlnlo, óe.:IO QUO 11\JUCLIUOO orrt~M 00 • 40 
ll!!.pt~.""'""loiiOtlóltj)f.C)OY,br Cotn ttc:Jo . lndu1trl" c: Strv lc:o ~ 

LZ 
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'Y' 
Q uantidade e Prazo de 

I 
I w ~>.,y;J~ , ··· r 

Local do objeto Objeto unidade de execução Nova Cantu ct r L · tL • 
medida (dius) 

~ 
-·· 

Vias Urbanas de Pavimentação em 9.129.07 m2 240 ...... ~ -·~ 
Maripá CBUQ 

'AI 

.- • ~ 

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edita l e seus respec tivos modelos. ~ c"(\""' PREFEITURA ~fU:'<ICIPAL DE NOVA CAt\TU """"~ adendos c anexos. poderá ser examinada no endereço acima indicado a partir 
do dia 29 de fevereiro de 2016. no horário comercia l. ou solicitada através do 
e-ma i I compras@ maripa.pr.gov.br I lici ta@ma ripa.pr.gov.br. Informações 
adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento de verão ser e ncamilthados a 
Comissão de Licitação no e nde reço ou e-mail ac iona mencionados - Telefone 
(044) 3687 - 1262. 

Maripá/PR. 26 de fevereiro de 2016. 

Anita Rüdigcr Jordan 
Presidente de Co missão Pennanente de Lic itação 

Portaria 020/2016 

14454/2016 

I Morretes 

EXTRATO DE 3° TERMO ADITIVO CONTRATO N". 110/2014 Origem: 
PREGÃO PRESENCIAL N.• 49/2014 HOMOLOGADO EM: 25/021201 6 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES 
CONTRATADA: Empresa HYGEA GESTÃO & SAÚDE - CNPJ n• 

80.769.680/0001 -4 1 OBJETO: Prorrogação pelo período de 01 (u m) 
mês do contrato N° 110/2014, firmado com a empresa Hygea Ges tão & 
Saúde Ltda., CNPJ n• 80.769.680/0001-41 , oriundo do PREGÃO 
PRESENC IAL N.0 4912014, com o objeto de gerenciamento e execução 
de serviços especializados em diversas categorias profissionais para a 
Secretaria Municipal de Saúde, a serem prestados nos locais 
determinados pela mesma, sobretudo no Hospital de Morretes, e nas 
Unidades Básicas de Saúde. VIGENCIA: O presente contrato fica 
prorrogado pelo período de 01 (um) mês, findando e m 28/03/2016. 
BASE LEGAL: LEI N° 8.666/93, EM SEU ARTIGO 57 INCISO 11 E 
ARTIGO 65; DATA DO FIRMAMENTO: 26/02/2016. ASSINADO PELO 
PREFEITO MUNICIPAL O SR. HELDER TEÓFILO DOS SANTO S E 
PELO SR. THIAGO GAYER MADUREIRA PELA EMPRESA HYG EA 
GESTÃO & SAÚDE. 
AVISO DE LICITAÇÃO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N" 005/2016 
PREGÃO ELETRÔNICO N" 00512016 A Equipe de Apoio e o Pregoeiro 
do Município de Morretes toma público q ue fará realizar à s 1 Ohrs do dia 
11 de março de 2016, por meio da INTERNET, através da Bolsa de 
Licitações e Leilões do Brasil Lida. PREGÃO ELETRÓNICO, tipo menor 
preço Unitário por lote, que lem por objeto a aquis ição de Equipamentos 
e Material de Consumo para a Casa Lar Marc y Alves P into, e m 
atendimento à Secretaria Municipal de Ação Social , conforme as 
especificações descritas no termo d e referência no Anexo I q ue faz pa rte 
do Ed ita l. Valor Máximo Estimado: R$ 69.096,73 (Sessenta e nove mil e 
noventa e seis reais e setenta e três centa vos). INFORMAÇÕES : O 
Edital de Licita ção deverá ser adquirido a través do si tio da Bll: 
www.b ll.org .br ou www.morretes.pr.gov.br Informações: Telefo ne 41 
3462-1266 Morre tes, 24 de fevereiro de 201 6. MARCOS AURÉLIO DIAS 
PREGOEIRO 

14594/2016 

I Nova América da Colina 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLTNA 

ESTADO DO PARANÁ 

ALTERAÇÃO DA DATA DO AVIS O DE EDITA L DE LIC ITAÇÃO -

PREGÃO PRESENCIAL n"OS/201 6 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para contrataçõo de prestação de serviços 
de locação de ô nibus e micro-ônibus para sere m uti lizados para tra nsporte de 

universitários no percurso de ida e volta da cidade de Nova América da Colina 
até a cidade de Comélio ProcôpioaPr ou outra - · -·· · .- -· T • 

ESTADO DO PARA NA -
C:'<PJ n" 77.845.394/0001-03 

Ruo Bohin. 85- CEP 87.330-000 
A VISO DE LI ClT AÇÃO - PROCESSO LICITA TO RIO n" 009/2016 ' 
PREGÃO, na forma Presencial - N" 005/2016- PMNC 
OBJETO : Aquisição de itens par:1 Cesta de P:íscoa. conforme 
~specific:~ções em edita l. 
ABERTURA: À portir das 09:00 (novc) Hor:~s do d ia li de Marco de 
2.0 16, na sala de reuniões do Paço M unicipal, em Nova Cantu, Paraná. 
AVISO_ DE LICITAÇÃO - PROC ESSO LICITA T ÓRIO n" 010/2016 
PREGAO, na forma Presencial n" 006/2016 - PM:XC 
OBJETO: Aquisição d e Peças e Serv iços, conforme especificações em 
edital. 
ABERTURA: À partir d as 10:00 {d ez) Horas do dia li de Março de 2.016, 
na sala de reuniões do Paço Munici[>al, em Nova Ca n tu, Paraná 
AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LlC ITATORIO n' 01112016 
PREG ÃO, na forma P resencio! n" 007/2016 - PM:XC 
OBJETO : Aquisição de OI {um ) Ó nibus. usado. para transpor te 
Rodoviiir io de Passageiros, conforme especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 11:00 Hor as do dia li de Março de 2.016, na 
sala de reuniões do Paço M unicip a l, em Nova Cantu, Paraná. 

A P:ss1a corn mtcaro teor tlo Edital. J.ncxolt> c mfornuçõc.> podcr:i<) :~~cr 

solocnados no PREFEITURA MUNICIPAl. DE NOVA CANTU - PARANA. JUn<o a 
Divn;ão d(! L1cit~ç üo , no horuno d:ls.l):30 Ul' 11:00 Hs e da~ 1-l:OO a." 17:00 H:" 
Telefone/Fax: (44) 35271363-3527-1281 

Nova Can1u, Estado do Par.mã. 17 de Fevereiro de 2.01 6. 
AIRTON ANTONIO ACNOL1N 

Prefeito Municipal 

14231/2016 

I Palmeira 

MU:-JICIPIO DE PALMEIRA 
ESTADO DO PARANÁ 

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊ~CIA PUBLICA N" 0212016 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ~".366/2016 c 36712016 

A Comissão Pcmmncntc de Licitação do Município de Pnlmcira toma pUblico que fad 
realizar. ils 09h1Smin. do dia 14 de abril de 2016. na Sala de Reuniões do prédio sede 
da Prcfcitur:J. Municip~l. sito 3 Praça Marechal Floriano Pctxoto. N•. tl - Centro - em 
Palmeira, Paraná. Brasil, CONCORR~NC!A PÚBLICA. na seguinte especificação: 
Objeto: Concessão de direito real de uso não-onerosa pelo período de I O (dez) anos de 
imovcis públicos de propncdadc do Município de Palmeira dcsunados cxclus•vamcntc 
paro fins empresariais. confonnc amonzado pela let Muntctpal N" 3.961 de 14 de 
setembro de 2015. 
Os antcrcssados poderão obter o edital através do cnd...:: rcço clctrônaco " ·ww.palmct ra 
~ou ; unto a Prefeitura Mumctp::t1 de Palmcarn, nas horas normats de expediente, 
no Dcpanamcnto de Licitações c Contratos. Informações adic1onals. dúv1das ou pedidos 
de esclarecimentos poderão ser solicuados atraves do fone: 42-3909-5014 ou pelo 
eamail: pregoes@p::~.l meira. pr. gov.br. 

26 de fevreiro de 2016 
Jose Przybysewski 

Presidente Comissão Pennanente de LicitJção 

MUNICÍPIO DE PALMEIRA 
ESTADO DO PARANÁ 

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA 

AVISO DE NOVA DATA 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA :-<".05/2015 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N'.5234/2015 

1465312016 

OBJETO: Selecõo de pessoa juridica de dtreito privado para doação com encargos 
de 03 (três) lotes de terreno rural. detalhados nos ttens seguintes, co nfom1e 
autorizado pela Lei Municipal N'.3.993 de 29/10/2015. 
A rnmio;;o;;:in PPM1"1~MPnfjl< n,. t iritação do MuniCÍpiO de Palmeira toma público 

pela Lei Municipal n"233/201 3 de 06/03/201 3 DOCUMENTO CERTIFICADO 
ABERTURA: Il/03/2016 HORÁRIO: 08h 30 M 

pígmfe ter sido declarado como DESERTA. fica 
!ação do certame que acontecerá dta 15/04/2015. 

EDITAL: 02 (dots) dias ute is antes da data fixat 

habilitação. 

INFORMAÇÕ ES COMPLEMENTARES: < 

encontram-se a disposição dos interessados n 

Licitações, na Avenida Paraná 276. Centro. no 

~ e eonail: licjta@novaamericadacolina 1 

1633 / 1628.Nova América da Colina, 26 de Fe' 

O liveira - Pregoeiro Municipa l 

CÓDIGO LOCALIZADOR: 
105372516 

Documento e mitido e m 01/03/2016 10:14:04. 

Diário Oficial Com. lnd. e ~erviços 
N° 9645129/02/20161 PAG. 25 

Para verificar a autenticidade desta página, b~~ta in~f1.rm;)' o 
~(e~inºttt~~~ºófig;~(~p~~g~~~ 

14448/2016 

:ditai na integra através do endereço eletrônico 
ções adicionais. dúvidas ou pedidos de 
:itados através do fone: 42-3909-5014 ou pelo 

v.br. 

e f e vermo de 2016 
tSé Przybysewski 
missão Pem1anente de Licitação 

14661/2016 



C4 I M~rtn~. ~x!~-f~ln. 26 de Fevert'lrodc 2016 

A\IIJIODI!UOTAÇ.to 
o~,..oo .... l __ ,.._ ••• -.~...-.-·-----·-·
~t<t-~ ... -~ .. .._......, .. _._.,.._..,.. , ,.. Dl lf1~1 .. ............. -O!·--. lJ.C:I.UIP'\1.1. , ........ MICJIO -I.U, liMJ'ItUA.I OI ~out.NO 
IIO'Iffll lii~OIOCIIOit l~""---,.r-
0. o•~· IIW:CISTIIO CC ""( Ç0 PANo ..O.,O,' IÇAO !»,_~DI: ~ U(lUU:(ITO Ol 
mt!O~(O t VAS~· IIO'NOU l Ct.~l 1'-'oi!A .._Tl~'HO ~~ MCIIW!t~ 
loii.'NOI' .... OQ-OC:PfoDI!ifCJ'V"tal"l~ o.-··--·-_,<>o--....---....... - ...... ...... .. .....,. .. ,.,,, __ . ___ .,.__, __ ,~ ....... _ ..... ... ..... -----.. -...-... 
-~·--~ ...... -- ... ~·c-ao·~ ......... . -· .. ........,, . -"""·-o. .. ··~ ...... lll\ .... - 171\ ..... _...--....._ ••n. -t~•lloolhlou..,.JlUq.U-·-Ic' .,._,. • •• -'--.n .. ,......., .... »•• 

-~----"'"'.ooeuc:n~ 
o~·-e--.~ .. ,.....-..-... -.-. .. ~H--.-
'-•'""'·~ .. ......,._"'"'0 .. -. ... -•,....." •--•" GUf1tM· 
-11"(, M IlM--"" - - UC:\.11.,...._ ,. ...... ..:tiO CWNW$Af, tM"-UA-1 ot P"tOUI MO 
_,.II~W-IMII.--YI~-..-- .. (
:..::..·~ZO..!!.:!C::.:..AAoo ACIUI&tÇo\0 Dl cur .. , auc.o.6- ,_,.. .. 

a.--· ·MoWn--..-:0.-~--- ..... -........... .. 
=~:::.:::.:::.::---·· ~-- .. - .............. .. 
- ..................... ~01 ....... _ ... _ .. .._ .. ~ •• '-••· .. - ... . ,.,._...., .. ....,...,,_,.. .... , -'*-M'~•-•-M I'ftl"".t.--
,.,.,._14.»,-! ... ~~)~---u..:QoQ•'""'ol"lli:~lor;.t~ 

o--to- -~-~s••-.. H•• 
..,. __ 

4YWOCC~.IooDiu:tT4C.I.O 
o-•• •-e:_.,...;.a.~:-••·-· --c--•--...._.- • ,. ....... .,~ ... .,.-~,.. ~· .. """"011:.• •,.-o---· 
O. o.to• ... l W.u- t CIHCE5&AO GAAl\llf4 DE ~lJIO llllAL OI UIO DE 111i-NOI "uaaCCOo 
!'/'Alo. GI'I;I<IÇA() C IH"""""/'IÇAO 0C P0\.0 Ttn' 1: c:oHI'I[CÇOfS "'() tof.tUd"'I 0C IOOVA 

·~~ o.---·..-.-_...._..,o. __ .. ,._ ..... -~--)1 .. 
-ltl':lll. ___ .... Q_o,......,oll'llo_,.,_, __ ... M~-... ~·-
••-N"'"'--·-.... - .,..__o-· c•• pWotao __ .,.. ""'--• c.-.no oUO-• .. ,.,., • ., 
-.~ ......... ·-"'···-- .. ,.~ ..... ~ .. . ,., ........... ---. •• , , . .. -.., .... U'll.50J),. IooO~XIüU·'-k'...O'N ..... _ .. 

-r.-oo.;.,)) · - · ·J0\1 

R.OOOV\AS INTEGR.AOAS 00 PARANÁ SJA • CNPJ n" 
02.111.&0110001~. NIRE n• 4130001116 1 • ATA De ASSEMBLEIA 
OERÃL EXTRAOROINÁIUA REAUZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 
201 5. (Livreda na forma eM aumirio -l.e' I.AOCI7t, art.130) 
1. O.ttt, hora a loeal 
Aa 10:00 horaa do dia 23 ót novemt)lo o• 2015. n• RodoYia PR 317. n• 
n.-.&, Parqua lnd\Jtlt\&1, n. ~d• dll Manngi. eal.aóo etc Paran6. 
2. Convocaçlo 1 praNnça 
Corwocaç._, re•bda noa tarmoa do al'tigo 12-4, par6grafo 11, da Lal 
6.• 04f76. faot • l)tetença da totalldaclo doa aQoniallla, c;omo se ~rV"a 
no Uvro d a Pr.~er~ÇII ót ~lslti• • nao U&la d• Pr .. ença da 
Aclonillalat'ltlnautaAIIt(AN•ol). 
1 w ... 
Presld:enta: Srcn•y Tav• r• ~relra 

Sacr.t•rt.a: Van.ou MorzeU• Pln~ro 
._ Ordlmdodl& 

4.1. Para t MMrnbl•la Ga,.l Extrton:lln.ltrt. 

4.1 .1 A~etar o Capltu!o 11, Anlgo s• do Estatuto So~l ~l•ntt o 
aumonto do C.pl181 Socllll para RS 104 462.022,00: 
4 ,1.2 AUtorlz.ar • C<:mpanN:~ • firmarc.ontr• to dtlaguro1farantia: 
4 , 1.3 0\.lltot: •••untQ6 oe lnttreu• da Soc:ied.O. 
,._ O.Hberaç&.a • Pfovadaa por una"l"'ida<W 
O.poia da d!scutkSu •• m.t6rl.a ~ttntn. da Otóam ao o ... oa 
adonistn, por una"'"'ld.O. • Motl'l ,......,.,, delibe-f'ararn: 
15.1. M. MM m btiala Geral ElrtraOfdlnlrl.a 
5 .1.1. "umenlltl' o C~oPital Soda! de RS 8Qt.2Sia.SI08,00 (oit.nla a novto 
mímlles. d1JZ8n\CK • no....,ta • ~ mil, nov.oantot t oito r'altS) pera 
RS 104,482.022,00 (cento a quatro mRhO.a. Quattocantot • ..... nto • 
doia mil. vinte a doia ,..;a), m.cllitrtla 1 ~I~~Jio da 15.162.1 14 {QUt<'\H 
mi&h611, canto • t~~JMnla 1 dok m~. c:.~o t quatoru) noYII açt.a, 
nomNtlva, com valor ót R$ 1,00 (um ntal) por eç.to, M~ •" açón 
amitld11 divididas em 7.581.057 (M\1 miii'IOcrs, QUWI,.n!oa t cllen~ a 
1.1m mil a dnquenllt 1 MUI) aÇI!Ios ord'ln6nN e 7.$&1.057 (aate mil~. 
qulnt1•nllos • ol•n .. • tom mil • dnqvant• t Mlt) açO• prlllarandeL., 
IHlal aem direito a voto • c:om u ,.....,.,., earactef'lalleee d n eçbu I' 
.,-~ilid... twvef'Oo eatn •QO.es 111lm .,tilcl.. aldc lmldialamet'lt• 
lol.tbaaitu pabs •doni3tu, 1\11 ptO()Of'Çio ót aua p.ar~ldpatt.o roo Capilal 
Soc:l.a!. ludo conforma HUtbaladdo no bOiotm dll " .tbSC'Içlo (Me.:o IIJ, 
dtwndo o valor do t~Jmanto do Capital SOda! na impor'llnc;la Ot R$ 
15.16.2.11 4.00 {Qulnz.e mlltlOa, c.enlo t aeuanllt • doia mil, conto • 
qu.lofu ~•la) ••' lntiQI('allUdo pof todoa oa adOf'lillaa na proporçio Ot 
suaa aubSC'Iç6ea, ,.,.ditntt • c.apltallz.açAo d• ~rte CIO uldo Cla conl.l 
"Reservu dG l.uc.roa' cone.tol'lle 1'10 BaLinç.o Patrimonial em 31 de 
duembro de 2014, att o IS!a 31 dll cseumbro de 2015. 
Conutquanltml'nll o artigo 5" co CapiMo ti do &\atu«> SOCial p..aua a 
vlg,Of•t c;om a Mgulnta flodaçlo: 
"() Cap~al $<»41, IOitJmanlt .Siof~O' dt RI 104,4152.022,00 (c.nto a 
quello miln68.a, quaii'OC$f'IIO$ t HS.UNI • doJ& mil. Wlte • doJs fOQ/sJ 
,.,,.,omldo por 104.4152.022 (c.mo t qvavo mi/tl6ea. qu~~tos • 
.n.a•enl• a dois mil • \lfnl• • dva-1) ~"· nomlne/l>fe., -.ndo 
$2.231. 0 1 1 (clnquenla • dois rni/hOas, duzafl.lo.t • trlnle t um tnlf t Clfll'a) 
f9C)II.s Ot'diMnas a ~.231.01 r (dnquante t do'$ mflhOa.#, dvuntM t 
IMfl • um m'r • ot~taJ ~s ~,.,.,.,culi.a, a• qu.;, .. ~trwm 
~rcllllmante ini~Qteiz.ades, dtvando SM kXekmml• inla~lzadas a/4 
31 d• dtzamtlto da 2016. • 
5.1.2 Com ...,.160 dM novaa aç6M. fica altereoa a p.artltip.açlo !Ut 

Klonlstn, oonlorm• Compoalçlo Ac:lontria dlvldldl em açOea 
on:lln6riatt •faraACia!. •• u!r. 

ACIOI.UTU 
QlJittii()Z 0 At.\IAO DliUWOLVIflllli•TO Cla 

NI:OOC\011 SJA. Rua S.nl.ll Luzia, 65 1, 22 
andar...Ptna, Centro. Rio da Janeiro, RJ , 
CNPJ n• 02.S38.76&'0001 ... & 
CCNE c.a..RIOCA COHCESSOE.s 
V\APAA: SIA, Rua do Porque n• 31 -
Par1t, RiO da Jana lro. R.J, CNPJ n• 
, • . 932.5631Q001-22 
CRf.DICOM- COMVI:c;.IAl 1~------.A'nC.I. f. 
SEIMÇOI LTO.t.., Rua latMI 84Uarrt, n.• 
375, aala A, Dlonlalo TonM, For\alu.e. 
CE CNPJ n.• 05.783 671/0001·90 
STUTA. CoMITIIIUçOU a COMc€1K)fl.tJill .. 
l .,..GJUoOio.l SIA, Avanida Stn\ol 
Oumonl. n•2W, Aldoo\.1. FortaU.-. CE. 
C NPJ n• 02.941 .i13J0001·38 

CW PAtttnCIU .ÇOU I[Y COIIICI.UÃO OC 
ROOOYIMI SIA.. Rue Genar•l AreMa n• 
J.+ttO- Aneli:O I, Sala 403, Pampulne. S.lo 
MOI'I:z:o~a , MG. C"''PJ 1'1° 
16_86J .2•0J0001-79 
PltUlftYAII PA.Imet"'Jt.COU SIA, /4.V, do 
Cofltomo n• 6594-Sale 1301-A. Louróaa, 
Belo Hon:z:onl e, MG, CNPJ 1'1° 
03 791.91910001·39 
C.UUo.ltOO CA~S ADIAINISntA.ÇAO 1!. 
PM'nCI,Jt.COU LTO,It.,, Ru a Or. Renuto 
Pau da Barros, n• 714, Conjunto 72. 
llaom Bíbl. Slo Paulo, SP, CNPJ n• 
02 976 91 110001-&4 
M&G COtdUt.TOIIUA. t: P .r.llfTIO"'Jt.ÇOf:S 

LTDA .. Avenida Eptt•e.o P11s.oa, 1952 
Legoa, Ro0 de J - lio, RJ, CNPJ n • 
02 5stiQ8310001.01 
ERG PAA.TICIPAÇOU L TOA.., 1'\ltOn oQI 

Sat'lloa Oumont. no 3060. u la 712. 
Aldeola. F ort.aleta. CE. CNPJ no 
OS.663.978JOOOl~S7 
To~al 

12.578.533 12.578.533 

12.578.533 l2 .578.533 

9 .li'OO.BA2 Q.1,0.570 

IU:l3'WOO 

3.144.633 3 .144.fi33 

1.9 16.87i 1 Q18 87Q 

857.597 

1.690.271 1.690272 

.52.2)1.011 52.111.011 

5 1.3 . Em atendlmtllto a o dl5t)oato no artigO 21. talra ·a· ao 
E llltlu\o Soc;illi, a COt'npat!hta rte.a avtetluda a tonlre\aT junlo a Fa.rla~ 
Brasil Seguro. CotooraUVoa S!A., davldame nlt lnsc:ri\.1 roo CNPJ .100 n• 
10.7113.•2&10001-G2 apOrte. oa Savuro-G:~rantla no valOr óet RS 
151 .!>67.7~ ,61 (eeroto a e>t!Q"'•nta ~o~m mdn6aa, q "'ltthlntoa a ..... ,,., t 
Mie mlt, aeltcenlos a novonlt t o~o te-'" e sassenllt • um cenlavoa). 
qve dave ra wr vt)l:z:eó:l par.1 gantMJr 111$ obtl;~• do ConHato oa 
COI'Ielul o da Obra Pública nUmero 072197, ~lo perlodo d• 24·001'1 do 
dia 31 de óo~embro d• 201 51\.t 24;00h do dla l1112/20 115 
e . Entlrnl!rfllr\lo 
Naoa mal• roevll'\do a ••r lra~.tdo, o S r. Prat&ldant• da Mts• or.,•cau a 
pJiavra a q~ dela qvi&e&" fuer uso e . como ronguém " 
mor~deslou, oedarou wspensos o, lraoelnost pelo tempo neCM~iltrto I 
lovroh.11'8 oes\1 A ta, em lwro prOpriO, a q.,..,l, logo apôa. foo loda. oprovada 
a pot tooos a asJnaoa, ManngO (PR), n d a nO\femDro da 2(115. (lU .) 
Presidenta. Sydn•y Ta varu Peralta: Saere\6rta V•neu• Morzellir 
P.ntt.lro. Aclof11a1n : STRATA CONSTRUÇ0ES E CONCESSIONÃRIAS 
INTEGRADAS SIA. Marc11a Ptn1o R6la, CREOICOM - COMeRCIAl. 
INFORMÁTICA E SERVIÇOS L TOA.. F • bto C..I'Vo1hct R d.a Stto.a, CCNE 
CAR IOCA CONCESS0ES VIAPAR SI A. Guilherme Nogut!r• d• C u tro 
a Marcelo AntOnio Carvall'lo Uaoedo. QUEIROZ GALVAO 
DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS SIA, Andr• ckr Oltvoira c•nC!o a 
Laandro \.uo:z: GaUO<> Cornnzano. CN PARnCJPAÇ0ES EM 
CONCESSÁO DE ROOOVIA.S SIA. Saulo Wandlr\ly F.tll'lo: 
PRESERVAR PARTJCIPAÇOES SIA. Marc;alo Bcf'JI FolguelfU do 
Morae,, CAMARGO CAMPOS AOMIN!STRACÁO E PAATICIP,t.,ç.OES 
!.TOA. LUt:z: Rodolpi\o de Cam90.; M&G CONSULTORIA E 
PARTICIP.ACOe S LT OA.. Trotago do SOI.I.t.l Gaoolha, ERG 
PARTICIPAÇOeS I. TOA. Adolfo Bid'lu cMr NI'IO I' .Arocfr6 Blci'IUÔ'~ 
Ce111rlc:o qu• eonfar• eom o onglna! laYrado no l.ivro R~tgo~lro d• Atas de 
As.semblelas ~rala n• 05. regll!rado r~a Junta eom.rclal do PGflnl 
•traY6 .. do T•rmo dt Aul•nttc..çlo no 13/095745-3, ra;lslt•d• ne 
JUCEPAR 10b n• 20 1578526e0 •m 04/0112018 U anng • . 23 ela 
novemi)IO da 2015_ Vanan<~ Moru•a PlnhttrO. 
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Prefeitura Municipal de Nova Ca 
Rua Bahia n° 85- Centro - Nova Cantu - PR.- CEP: 87330-000 

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

PROCESSO LICITATORIO N° 009/2016 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 005/2016 
ABERTURA: 11/MARÇ0/2016 HORÁRIO: A Partir das 09:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, a Partir das 
09:00 Horas do dia 11 de Março do ano de 2.0 16, na 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 0° 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- DO OBJETO 

1.1 - O presente Edital de Pregão, na forma Presencial tem por objetivo a Aquisição de 
itens, para Cesta de Páscoa de alunos da Rede Municipal de Ensino e Cesta de Páscoa para 
Funcionários Públicos Municipais, da seguinte forma: 

LOTE No 01 

ITEM QTDADE DESCRICAO 
01 54 pcts. Bombom c/ 50 unidades. 
02 900 Unidades Ovos de Páscoa 150 Gr. 
03 900 Pcts. Bala doce (250 gr). 
04 900 pcts . Biscoito Recheado 
05 900 Un. Pastilhas (comestíveis) de sabores 
06 900 pcts. Embalagens para Cesta de Páscoa 

LOTE N° 02 

ITEM QTDADE DESCRIÇÃO 
01 400 pcts. Açúcar (pct. 05 kgs) 
02 400 pcts. Arroz (05 kg$) 
03 400 Un. Azeitona 
04 400 pcts. Café 
05 400 Un. Champagne 
06 400 pcts. Chocolate BIS 
07 400 pcts. Chocolate em pó 
08 400 Un. Creme de leite 
09 400 Un. Extrato de tomate 
10 400 pcts. Farinha de trigo (OI kg) 
11 400 pcts. Farofa temperada 
12 400 pcts. Feijão (O 1 kg) 
13 400 Un. Gelatina 
14 400 Un. Goiabada 
15 400 Un. Leite condensado 
16 400 pcts. Macarrão 
17 400 Un. Maionese 
18 400 Un. Oleo de soja 
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400 Un. 
400 pcts. 
400 Un. 
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Pêssego em calda 
Pirulito 
Pudim 

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. 

APRESENTAÇÃO 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; 
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-CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAIS; 
-CERTIDÃO REGULARIDADE COM FGTS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 
-CÓPIA DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA E SUAS ALTERAÇÕES 

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: 

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

Prefeitura Municipal de Nova Canto 
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 CNPJ/MF da empresa, em linguagem clara, sem rasuras, 
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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: 

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

- Proposta de Preços 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

HORÁRIO: 

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 minuc iosa 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 
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acrescida de I 0% (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. 
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7.1.6 - Encerrada 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 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 responsabil idade 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 Requ isição 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 

9.1 - O pagamento será feito até o 5° dia útil do mês subsequente à entrega e aceitação da 
mercadoria e emissão da Nota fiscal. 



9.2 - RECURSOS FINANCEROS: 

9.2.1 - Correrá por conta de Recursos Próprios do Município de Nova Cantu, Estado do 
Paraná, com a seguinte Dotação Orçamentária: 

Dotação Secretaria 
0502.12361.0188-2015-33.90.30.0799 Secretaria Municipal de Educação 
0506.12361.0188-2051-33.90.30.0799 Secretaria Municipal de Administração 
0302.04122.0021-2006-33.90.30.0799 
1102.08243.0483-2053-33.90.30.0799 

10 - DO VALOR 

10.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-70.000,00 (Setenta Mil 
Reais). 

11 - DAS PENALIDADES 

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

a) Advertência; 
b) Multa admin istrativa, 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. 
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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) Iicitante(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 de expediente NO PAÇO Municipal de Nova Cantu -PARANÁ, na Rua Bahia, N° 85, ou 
ainda pelo fone /fax 44-35271281 I 35271363- e-mail - pmncantu@ig.com.br. 

NOVA CANTU- PARANÁ, 17 de Fevereiro de 2016. 
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PRESIDENTE DA COMISSAO C.P.L. 
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(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 009/2016 
REF. : Edital de PREGÃO, na Forma Presencial n° 005/2016- 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 2013. 
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(MODELO ANEXO 11) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 009/2016 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 005/2016 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito , na qual idade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 005/2016, 

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 DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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(MODELO ANEXO 111) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 009/2016 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 005/2016 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial no 005/2016 

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 
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(MODELO ANEXO IV) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 009/2016 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 005/2016 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 005/2016 

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 DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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(MODELO ANEXO V) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 009/2016 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 005/2016 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial no 005/2016 

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 
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DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 009/2016 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 005/2016 

Objeto: Aquisição de Itens para Cesta de Páscoa de Alunos da Rede Municipal de Ensino 
e Funcionários Públicos Municipais. 

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

Nova Canto, Paraná, ____ ___.:d~e::__ ______ de 2.016. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 

Carimbo CNPJ 
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PROCESSO LICITA TÓRIO no 009/2016 

COMPRAS E/OU SERVICOS 

OBJETO: Aguisição de Produtos gara Cesta de Páscoa de Funcionários e de Alunos 
da Rede Municigal de Ensino (900 alunos). 

VALOR ESTIMADO - R$-70.000,00 (Setenta Mil Reais). 

I 

DATA: 16 I 02 I 2016 

PARA: 

DIVISÃO DE TESOURARIA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA: 

p~ t 
\) ---- ~~Q.AÁ_ c- -0·~ ..... ~~ ~ f),.,---~ 

' ' \ \.) 

AUTORIZADO NAO AUTORIZADO l 

Visto: ~ DATA: / {); ;r "2. ~ , -
I 

PARA: 
ASSESSOR JURÍDICO 

Inexigível Convite 

Visto: DATA: ;r00 I 

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


