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• PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NOVACANTU 
-PARANÁ-

COMUNICAÇÃO DE DESERÇÃO 

CONVÊNIO: Nº 815420/2014. 

CONTRATO DE REPASSE: Nº 1022337-60/2014. 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (caminhão e tanque 

isotérmico). 

REF. : PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 021/2016. 

MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO PRESENCIAL 012/2016. 

A comissão Permanente de Licitação, nomeada através da Portaria 

nº 36/2016 no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste COMUNICAR 

a quem interessar possa, que o procedimento administrativo nº 021/2016 na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 012/2016 cujo objeto é: Aquisição de 01 

Caminhão e 01 Tanque Isotérmico, foi declarada DESERTO para o item 01 e item 

02. 

Nova Cantu, 27 de outubro de 2016. 

~y{Rlií>e A1<4i6fflsi"Jftw 
PRESIDENTE DA CO~;· DE LICITAÇÃO 

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

www.novacantu.pr.gov.br 
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ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 02112016 

PREGÃO, na forma presencial n° 012/2016 

Às 09:00 hs (nove) do dia 31 de Maio de 2016, na Sala de Reuniões da Prefeitura 
Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações e Pregão 
designados, com a fin alidade de proceder a abertura dos envelopes e julgamento das propostas, 
do Processo Licitatório n° 02 1/20 16 - Edital de Pregão, na forma Presencial 11° O 12/2016, o qual 
objetiva a Aquisição de O I Caminhão e O 1 Tanque Isotérmico, em conformidade com as 
disposições contidas no Edital, o Presidente abriu a sessão pública, para efetuar o credenciamento 
e recebimento dos envelopes. 

Aberta a sessão, constatou-se que nenhuma empresa compareceu para participar do certame, 
e, declarou-se o presente processo licitatório DESERTO . 

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

Nova Cantu, Paraná, 31 de Maio de 2.0 16. 

Comissão de Licitações: 



PROCESSO LICITATORIO N° 021/2016 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 012/2016 
ABERTURA: 31/MAI0/2016 HORÁRIO: 09:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, através de sua Comissão 
Permanente de Licitações, com a devida autorização expedida pelo Prefe ito Municipal, convida 
Vossa Senhoria a participar do presente procedimento licitatório, que se regerá pela Lei Federal 
no. 10.520/02, Lei Federal no 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas alterações, demais 
legislações aplicáveis e ao seguinte: 

Quadro Geral 

I MODALIDADE )I Pregão no 012/2016 

I TIPO IJ POR ÍTEM 
) JULGAMENTO li menor ~re~o 
I ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 11 No ato da abertura 

I DATA DA ABERTURA I 31 /Maio/2016 I 
I HORA DA ABERTURA 09:00 Horas I 
I LOCAL DA ABERTURA PREFEITURA MUN. DE NOVA CANTU - RUA 

BAHIA, 85 CEP: 87.330-000 

I VALOR MÁXIMO DA LI ClT AÇÃO R$-206.867,00 (Duzentos e Seis Mil, Oitocentos e 
Sessenta e Sete Reais) 

CONDIÇOES DE PAGAMENTO Após entrega dos itens, emissão da nota fiscal , 
medição/fiscalização e aprovação dos itens emitidos 
pela CEF/GIGOV/MR, liberação do recurso objeto 
de convênio. 

I PRAZO DE CONTRATAÇÃO 11 24 horas a [2artir da convoca~ão I 
I OBJETO I -CAMINHÃO, to~o . 4x2; 

-TANQUE ISOTERMICO; 

CERTIDOES NEGATIVAS DE 1. INSS - FEDERAL - Prova de Regularidade 
DÉBITOS/IRREGULARIDADES para com a Fazenda Federal, conjunta com 
OBRIGATÓRIAS Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN), na jurisdição fiscal do 
estabelecimento licitante da pessoa jurídica 

2. FGTS 
3. RECEITA ESTADUAL 
4. MUNICIPAL (DA SEDE DO LI ClT ANTE) 
5. CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS 

TRABALHISTAS. 
6. CADASTRO NACIONAL DE PESSOA 

JURIDICA 

CONDIÇOES ESPECIAIS 1. ComQrovante do número de conta 
bancária no nome da emQresa Envelope 
de habilitação 

2. POR CONTA DA CONTRATA DA: 

• TODOS os CUSTOS COM TRANSPORTE 
DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES. 



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

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

2 - DO OBJETO E DA QUALIDADE 
2.1 - Compreende o objeto da presente licitação, a Aquisição de Caminhão e Tanque Isotérmico, 
d . t f a segu1n es orma: 

ÍTEM QTDADE ESPECIFICAÇÃO 
01 01 UNO. Caminhão Toco 4x2, novo, ano/modelo 2016/2016, motor à diesel, com 

potência mínima de 185 CV, quatro cilindros, peso bruto total PBT 13.000 
kgs, cabine basculável, tanque de combustível com cap. Mínima de 250 
litros, equipado com pneus 900xR20, roda reserva, mínimo 06 marchas e 
sistema de injeção eletrônico. 

02 01 UNO. Tanque Isotérmico rodoviário, novo, com capacidade mínima de 6.000 
litros, em aço inox, com dois compartimentos cilíndrico/oval, com sistema 
de coleta hidráulico, bomba de vazão mínima de 20.000 litros/hora, 
bidirecional, com carga e descarga, mangueira atóxica para coleta mínima 
de 02 polegadas, conforme normas da ABNT NBR 9944; Conjunto de 
base (chassi) e plataformas de proteção lateral; Com fixação do tanque no 
caminhão executado na empresa fornecedora do tanque de acordo com 
as normas e certificações do INMETRO. 

2.2 - A PRESENTE LICITAÇÃO NÃO OBRIGA O MUNICÍPIO DE NOVA CANTU A ADQUIRIR 
TODOS OS ÍTENS OU QUANTIDADES INDICADAS. A CONTRATAÇÃO OCORRERÁ DE 
ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO 
2.3 - Independentemente da especificação deste Edital, os produtos ou serviços a ser 
adquirido pelo Município deverão ser de ótima qualidade, universalmente reconhecido. Se a 
qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações exigidas no edital do 
Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa do produto apresentado será devolvida ao 
fornecedor, para substituição no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente 
da aplicação das sanções cabíveis. 

2.4. Será desclassificada a proposta de produto ou serviço cuja qualidade seja 
questionável, mesmo que a referida proposta for vencedora no preço e cumprir os demais 
requisitos do Edital, uma vez que a qualidade é requisito que será avaliado tanto quanto o 
valor. 
2.5. A desclassificação por insuficiência de qualidade poderá ocorrer: 

I - Na própria seção pública, se manifesto o descumprimento do item 'qua lidade 
total' 
11 - Até 24 horas após o término da seção pública, se a equipe técnica do Município 
concluir fundamentadamente que o produto não possui excelente qualidade, ocasião 
em que será analisada a proposta subseqüente, até a proclamação do vencedor. 
111 - Após 30 dias da execução do contrato, no caso de serviço que não atender ao 
quesito qualidade. 

2.6. O Pregoeiro poderá requisitar a qualquer momento amostras, catálogos ou similares, 
que descrimine o produto, para fundamentar sua decisão. 

3 - DA APRESENTAÇÃO 

3.1. No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, o Pregoeiro e a sua Equipe de 
Apoio inicialmente, receberá(ão) os envelopes contendo as "Propostas" e os "Documentos 



exigidos para a Habilitação", em envelopes distintos, fechados e lacrados, contendo na parte 
externa, além do nome da empresa, a seguinte identificação: 

ENVELOPE W. 01 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
Departamento de Compras e Licitações 
PREGÃO PRESENCIAL n. 12/2016 
Envelope 01 - PROPOSTA 
Licitante: RAZÃO SOCIAL 
CNPJ n. 
Endereço: 
Telefone: 

ENVELOPE W . 02 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
Departamento de Compras e Licitações 
PREGÃO PRESENCIAL n. 12/2016 
Envelope 02 - HABILITAÇÃO 
Licitante: RAZÃO SOCIAL 
CNPJ n. 
Endereço: 
Telefone: 

4 - CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

4.1. Serão admitidos a participar desta Licitação os que estejam legalmente estabelecidos na 
forma da Lei , para os fins do objeto pleiteado, sendo vedada a qualquer pessoa física ou jurídica 
a representação, na presente Licitação, de mais de uma empresa. 

4.2. Será admitida, em todas as etapas da Licitação, a presença de somente um representante 
de cada proponente. 

4.3. proponente deverá apresentar, inicialmente e em separado dos envelopes, documento 
com a indicação do representante credenciado, com poderes para formular ofertas e lances de 
preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da empresa 
proponente, devendo o credenciado encontrar-se presente no momento da apresentação 
das credenciais, sob pena de não ter a empresa o direito de participar do certame, uma vez que 
trata-se de Pregão Presencial. 

4.4. O credenciamento far-se-á através do documento constante do Anexo 11 deste edital ou 
Procuração que comprove os necessários poderes para formular ofertas, lances e praticar todos 
os demais atos pertinentes ao certame, em nome da licitante. 

4.5. Mesmo sendo sócio, proprietário, credenciado, dirigente ou assemelhado da empresa 
proponente, o participante deverá apresentar a cópia autenticada do respectivo Estatuto ou 
Contrato Social ou o Contrato Social Consol idado, no qual estejam expressos seus poderes 
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e documento de 
identificação com foto. 

4.6. Os documentos solicitados nos itens acima deverão ser originais, ou, se a proponente 
preferir apresentá-los em fotocópia autenticada. 

I 



4. 7. As fotocopias poderão ser autenticadas anteriormente ou no momento da abertura pela 
Comissão, desde que o proponente apresente a via original ou ja autenticada para conferência . 

4.8. Somente poderão se manifestar no transcorrer das reuniões. os representantes das 
proponentes, desde que devidamente credenciados. 

4.9. Não será admitida nesta Licitação a participação de empresas que estejam reunidas em 
consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias, entre si, ou ainda, qualquer que seja 
sua forma de constituição, e estrangeiras que não funcionem no país. 

4.10.Deverão estar fora dos envelopes: 

I -quando o representante da empresa não for sacio ou proprietario: 

a) O credenciamento, atraves do documento constante do anexo 11 deste edital , assinado pelo 
proprietario, sacio ou procurador, ou procuração autenticada. que comprove os necessarios 
poderes para formular ofertas, lances e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em 
nome da licitante; 

paragrafo unico: em caso de entidades regidas por estatuto, copia autenticada da ata de posse, 
que comprove tal poder; 

b) Copia autenticada do respectivo estatudo ou contrato social, no qual constem, os nomes dos 
socios ou proprietario que assinou o credenciamento e ou emitiu a procuração; 

c) A proponente deverá apresentar inicialmente e em separado dos envelopes. a Declaração 
para Habilitação e Declaração de Fato Superveniente ANEXO 1, dando ciência de que a 
empresa licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação e de que para a empresa 
licitante inexiste fatos impeditivos para a sua habilitação exigidos na Cláusula Quinta deste Edital, 
conforme Anexo 1. 

d) Documento de identificação com foto do credenciado, caso não possua seu nome cadastrado 
no sistema do município; 

li - quando o representante da empresa for sacio, proprietario ou Presidente de entidade. 

a) Copia autenticada do respectivo estatudo (acompanhada da copia autenticada da ata de 
posse que comprove tal poder) ou contrato social, no qual constem, os nomes dos socios ou 
pro pri etari o; 

b) A proponente deverá apresentar inicialmente e em separado dos envelopes, a Declaração 
para Habilitação e Declaração de Fato Superveniente ANEXO I, dando ciência de que a 
empresa licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação e de que para a empresa 
licitante inexiste fatos impeditivos para a sua habilitação exigidos na Cláusula Quinta deste Edital, 
conforme Anexo 1. 

c) Documento de identificação com foto do sacio, proprietario ou presidente de entidade, caso 
não possua seu nome cadastrado no sistema do município; 

J 
\ 
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Prefeitura Municipal de Nova Ca~.tu~)-----~ 
Rua Bahia n° 85 - Centro- Nova Cantu - PR - CEP: 87330- 00 {-1 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-136 ~1:,-- - -----_.;-· 
E-mail : pmncantu@hotmaiLcom ou pmncantu@ig.com.br ~ • .<t~ 

C,:7' .. ~ 

Paragrafo unico: Caso algum documento solicitado para o credenciamento, estiver por erro, 
contido dentro de um dos envelopes, o pregoeiro baseado nas normas da licitação que serão 
sempre enterpretadas em favor da ampliação da disputa, solicitará, na presença dos demais 
participantes do certame, a abertura do envelope e a retirada do mesmo. 

5 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 
O Envelope no 01 deverá conter: 

1 
proposta elaborada em papel, similar ou conforme anexo IV ou impressa 
do arquivo digital, contendo apenas duas casas decimais, endereço 
completo, número de fax, se houver, redigida em idioma nacional, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada pelo representante legal da 
empresa. 

I 2 I 
O número e modalidade da presente licitação. 

I 
3 

I 

Descrição e características dos itens, que deverão corresponder ao 
exigido neste Edital, contendo a marca e, o seu fabricante quando for o 
caso. 

I 4 I 
Indicação da unidade do bem ofertado bem como seus valores unitário e 
total, expressos em moeda corrente no país. 

5.1. As propostas das licitantes deverão considerar como local de entrega do objeto (quando for 
produto) ou prestação do serviço desta licitação aquele indicado no quadro geral do Capitulo I 
deste Edital. 

5.2. O Prazo de validade da proposta, Independente de menção expressa ou não, não poderá 
ser inferior a 06 (SEIS) meses contados da data da homologação do presente expediente, 
independente de menção expressa na proposta, salvo se esta ocorrer em prazo superior a 30 
dias após a abertura das propostas, o que poderá ser reduzido equivalentemente. 

5.3. Independente de menção expressa, no ato da apresentação da proposta presume-se que 
no valor da proposta está compreendido todos os custos e tributos de qualquer natureza 
incidentes sobre o objeto a ser fornecido, bem como, o custo de transporte, inclusive carga e 
descarga, correndo tal operação, única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da 
empresa vencedora, encargos e impostos pertinentes à execução/entrega do objeto. A omissão 
de qualquer despesa necessária à perfeita entrega do objeto será interpretada como não 
existente ou já incluída no preço, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a abertura das 
propostas. 

5.4. O preço proposto será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito 
de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto. 

5.5. A apresentação de proposta de preço impl ica na plena aceitação, por parte da proponente, 
das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

I 



Prefeitura Municipal de Nova 
Rua Bahia n° 85 - Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 8733 

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

5.6. A licitante somente poderá retira r sua proposta, mediante requenmento escrito à Comissão, 
antes da abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pela Comissão. 

5. 7. Não serão consideradas as propostas cujas condições estejam em desacordo com sol icitado 
no edital. 

5.8. O arquivo digital será dispensado nas licitações cujo número de itens não ultrapasse a 1 O 
(dez) itens. Nos casos de licitação por lote, serão considerados o número de itens constante em 
cada lote e não o número de lotes. Solicitar arquivo digital no email : pmncantu@ig.com.br. 

6- DA HABILITAÇÃO 
O Enve ope no 02 devera conter: 

1 • Registro Comercial, no caso de empresa individual. 
• Ato constitutivo, estatuto ou contrato social ou o Contrato Social 

Consolidado em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores -
"última ata de eleição" (desde que não apresentado para 
credenciamento). 

• Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício. 

• Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir. 

• Em caso de Cooperativa, arquivamento na Junta Comercial, das atas 
das assembléias que tenham aprovado ou alterado o estatuto em 
vigor. 

~~C=e=r=ti=d=õ=e=s=n=e=g==a=ti=v=a=s=d=e=s=c=r=im==i=n=a=d=a=n=o==q=u=a=d=r=o=g=e~ra=l============~=======7~ 
~\ Condições especiais constantes no quadro geral do presente edital (quando 
~exigido). 

6.1. Ao Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no curso da 
Licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhe prazo para 
atendimento. 

6.2. A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital, implicará inabilitação da licitante, 
sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da 
documentação exigida para a habilitação. 

6.3. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

6.5. Os documentos necessários à Habilitação deverão ser, preferencialmente, apresentados 
conforme a seqüência acima mencionada, e poderão ser apresentados em original, ou, se 
preferir, deverão ser apresentados por qualquer processo de cópia autenticada em cartório ou 
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pela Comissão no ato da abertura, ou publicação em órgão da imprensa oficia l. Os documentos 
que forem apresentados em original não serão devolvidos, e passarão a fazer parte integrante 
deste processo licitatório. 

6.6. Quando se tratar de cópia de documento obtido através da Internet, este não precisa ser 
autenticado, uma vez que terá sua validade confirmada pelo Pregoeiro e equipe de apoio. 

7- DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

7.1. Os envelopes contendo a "Proposta de Preços" e os "Documentos de Habilitação", deverão 
ser entregues no momento da abertura da sessão do Pregão, na sala de reuniões do Paço 
Municipal "Martin Krupek" , situado na Rua Bahia, n° 85, Centro, CEP 87.330-000 na cidade de 
Nova Cantu/PR, no dia e hora designado no quadro geral deste edital. 

7.2. Após a data e horário estabelecidos para o recebimento dos envelopes ora mencionados. 
nenhum outro será aceito e tampouco serão permitidos adendos ou acréscimos aos mesmos. 

7.3. Os recursos decorrentes deste processo licitatório serão recebidos, analisados e julgados de 
acordo com a legislação vigente. 

7.4. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF. 

7.5. Ao apresentar proposta a proponente se obriga aos termos do presente Edital. 

8- DA SESSÃO DE ABERTURA DO PREGÃO 

8.1. No dia, horário e local indicados no quadro geral deste Edital, o Pregoeiro e a Equipe de 
Apoio reunir-se-ão em sala própria, na presença dos representantes de cada proponente 
participante, procedendo como adiante indicado. 

8.2. No horário estabelecido neste edital, o Pregoei ro declarará aberta a sessão para realização 
do pregão, quando então dará início aos trabalhos anunciando o recebimento dos 
credenciamentos, nos termos do item 5 do presente edital, e a identificação dos representantes 
das licitantes e dos envelopes contendo a(s) proposta(s) e documentação dos participantes. 

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

8.2.1. A não comprovação de que o interessado ou seu representante legal possui poderes 
específicos para atuar no certame, impedirá a licitante de ofertar lances verbais, lavrando-se eM 
ata o ocorrido. 

8.3. O Pregoeiro e a Equipe de Apoio rubricarão e submeterão a rubrica de todas as proponentes 
os documentos contidos no certame. O Pregoeiro procederá a verificação do conteúdo do 
envelope n.0 01, em conformidade com as exigências contidas neste Edital. 

8.3.1. Na sequencia, o Pregoeiro dará inír.:io a abertura dos envelopes comendo as prooostas dos 
participantes. Não havendo o mínimo de 3 (três) propostas classificadas para a apresentação de 
lances, nos termos do art. 4°, VIl da Lei 10.520/2002 (até 10% do valor da menor proposta), o 



Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, que tenham atendido as condições 
do Edital, até o máximo de 3 (três), para que seus credenciados possam também ofertar lances 
verbais, conforme art. 4°, IX da Lei 10.520/2002. 

8.3.2. Classificadas e ordenadas as propostas, o Pregoeiro dará início à d"sputa 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. 

8.3.3. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à 
licitante, na ordem decrescente de preços. 

8.3.4. Fica a encargo do Pregoeiro a fixação de parâmetros mínimos de valores sobre os lances 
verbais, podendo, inclusive, alterá-los no curso da sessão (estipulação de valores mínimos entre 
um lance e outro). 

8. 3.4.1. O pregoeiro poderá fixar tempo máximo para que as licitantes calculem e ofereçam 
novos lances. 

8.3.4.2. A ocorrência de oferta de lance com vista ao empate implicará na classificação 
preferencial da proponente que ofertou o menor valor anteriormente, na sua vez de oferta. 

8.3.4.2.1 . O empate poderá ser registrado apenas para efeito de desistência da proponente 
vencedora, fato esse que, se ocorrer, classificará o segundo menor valor ofertado (neste caso o 
próprio empate). 

8.3.5. Dos lances ofertados não caberá retratação. 

8.3.6. A proponente que desistir de apresentar lance verbal quando convocado pelo Pregoeiro, 
será excluída da etapa de lances verbais, mantendo-se o último preço apresentado pela mesma, 
para efeito de ordenação das propostas. 

8.3.7. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta 
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, podendo o Pregoeiro negociar 
diretamente com a proponente para que seja obtido melhor preço. 

8.3.8. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro 
examinará a aceitabilidade da proposta da primeira classificada por item, lote ou global (conforme 
o caso) , quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 

8.3.8.·1. Será desclassificada a proponente que: 

a) deixar de atender a alguma exigência constante deste Edital; 

b) apresentar oferta de vantagem não prevista no Edita l ou vantagem baseada nas propostas 
dos demais proponentes; 

c) apresentar preços manifestamente inexeqüíveis (artigo 4°, inciso VIl da Lei 1 0.520/2002). 

8.3.8.2. Para fins de aferição de inexeqüibilidade das propostas, o Pregoeiro determinará que a 
licitante deverá fazer prova de que possui condições de cumprir o objeto do Edital, através da 



planilha pormenorizada com a devida comprovação (documentos, notas fiscais, recibos, etc ... ) 
que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado, na forma do artigo 48, inciso 11 , da 
Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 

8.3.9. Sendo aceitável a proposta de menor preço por item, lote ou global (conforme o caso), 
será aberto o envelope contendo a Documentação de Habilitação da licitante vencedora, para 
confirmação das suas condições habilitatórias, com base nas exigências constantes neste Edital. 

8.4. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a proponente 
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto definido neste Edital e seus Anexos. 

8.5. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o 
Pregoeiro examinará a oferta de menor valor subseqüente, verificando a aceitabilidade e 
procedendo à habilitação da proponente, na ordem de classificação, e ass im sucessivamente, 
até a apuração de uma proposta e habilitação que atendam a todas as exigências, sendo a 
respectiva licitante declarada vencedora e à ela adjudicado o objeto definido neste Edital e seus 
Anexos. 

8.6. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro declarará a vencedora, 
proporcionando à seguir, a oportunidade às licitantes para que se manifestem acerca da intenção 
de interpor recurso , esclarecendo que a falm desta manifestação, imediata e motivada, importará 
na decadência do direito de recurso por parte das licitantes, registrando na Ata da Sessão, a 
síntese dos motivos para a futura impetração de recurso, bem como o registro de que todos as 
demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, se manifestar sobre as razões do recurso no 
prazo de 03 (três) dias consecutivos, após o término do prazo do recorrente para juntada de 
memoriais - razões de recursos do recorrente - art 4° XVIII (03 dias consecutivos), 
proporcionando-se a todos, vista imediata do processo no Departamento de Compras. 

8.7. A ausência da proponente ou sua saída antes do término da Sessão Pública carac,erizar-se
á renúncia ao direito de recorrer. 

8.8. Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final , deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio 
e a(s) licitante(s) presente(s). 

8.9. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para a 
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas no mesmo ato, as licitantes presentes. 

8.1 O. Não considerar-se-á qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos. 

9- DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS RECURSOS 

9.1. Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório ao presente Pregão, aplicando-se 
neles subsidiariamente as disposições contidas na Lei 8.666/93. 

9.1.1. Em se tratando de licitante, o prazo para impugnação é de até 02 (dois) dias úteis antes da 
data fixada para recebimento das propostas. 
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9.2. Ao fi nal da sessão, a proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá 
fazê-lo, manifestando sua intenção com registro da síntese dos motivos, obrigando-se a ;u"tar 
memoriais no prazo de 03 (três) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a aprese'ltar 
contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 
recorrente. As razões e as contra razões de recurso deverão ser enviados aos cuidados do 
Pregoeiro. 

9.3. A falta de manifestação imediata e motivada na sessão do Pregão, bem como a não entrega 
das razões de recurso importará na preclusão do direito de recurso. 

9.4. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando 
não justificada a intenção de interpor o recurso pela proponente. 

9.5. Não serão reconhecidas as impugnações e recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 
responder pela proponente. 

9.6. Os recursos e contra-razões de recurso, bem como impugnação do Edital, deverão ser 
dirigidos ao Pregoeiro e protocolados junto ao Setor de Protocolo, localizado na sede da 
Prefeitura Municipal, em dias úteis, no horário de expediente, a qual deverá receber, examinar e 
submetê-lo à Autoridade competente que decidirá sobre a pertinência. 

9.7. É vedada à licitante a utilização de recurso ou impugnação como expediente protelatório ou 
que vise a tumultuar o procedimento da Licitação. Identificado tal comportamento poderá o 
Pregoeiro, ou se for o caso, a Autoridade Superior, arquivar sumariamente os expedientes. 

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

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

9.1 O. 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. 

10- DOS ESCLARECI MENTOS SUPLEfJIENTARES 

As interessadas poderão obter eventuais esclarecimentos sobre a presente licitação, desde que 
solicitado, por escrito, ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, até 03 dias úteis 
antes da abertura do certame. 

11 - DO PAGAMENTO 

11.1. Os pagamentos serão efetuados após entrega dos itens, emissão da nota fiscal, medição e 
aceitação do item entregue efetuadas pela Caixa Econômica Federal através da GIGOV/Maringá 
ou fiscal devidamente autorizado/credenciado. liberacão dos recursos pelo órgão competente -
Ministério/CEF, mediante crédito em conta bancária, na forma descrita no quadro geral do 
capítulo I do presente Edital. 



11.2. A Empresa vencedora deverá fornecer ao Departamento de Tesoura ria, o número de conta 
bancária no nome da empresa a ser rea lizado o pagamento. 

11 .3. A Nota Fiscal deverá conter a identificação do Banco, número da Agência e da Conta 
BANCARIA NO NOME DA EMPRESA Concorrente, para que seja possibilitado ao 
Contratante efetuar o depósito bancário do valor devido 

11.4. O recurso necessário à presente contratação , acha-se classificado na dotação 
orçamentária que se segue: 

Dotação Utilizada 

Código Dotação Descrição 

0802.20608.0075-1015-4.4.9.0.5.2.48 - 731 Secretaria Municipal de Agricultura 

12 - DA REVISÃO E DA READEQUAÇÃO DE PREÇOS 

12.1. O preço registrado poderá ser objeto de revisão ou readequação, de acordo com o 
disposto na alínea "d", do inci so 11, do artigo 65, da Lei Federal n° 8.666/93, mediante solicitação, 
desde que acompanhada de documentos que comprovem, convincentemente, a procedência do 
pedido. 

12.2. O Município de Nova Cantu poderá, a qualquer tempo, rever os preços registrados, 

reduzindo-os em c onformidade com pesquisa de mercado, ou quando alterações 

conjuntu rais provocarem a redução dos preços praticados no mercado. 

13 - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO 

As disposições referentes à prazo e local de entrega (no caso de produtos) ou da execução do 
serviço são as constantes do quadro geral, no capítulo 1 do presente Edital. 

13.1 - Os materiais solicitados serão em confo rmidade com a neces sidade e deverão ser 
entregues na Central de compras do Município de Nova Cantu (ou loca! deteterminado), 
si tuado na Rua Bahia, n° 85, telefone (44) 3527-1280, através da ordem de compra emitidas 
pelo Departamento de Compras e Li citações, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, 
após a solicitação. 

14 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

O objeto será recebido pela Comissão ou Autoridade Competente, conforme dispuser a 
Legislação vigente. 

15 - DAS PENALIDADES 

----- ----



15.1. As penalidades são as elencadas no artigo 81 e seguintes do Capítulo IV, da Lei Federal n° 
8.666/93. 

15.2. Caberá aplicação da pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a 
Administração, a seu critério, pelo período de até 02 (dois) anos, na recusa da adjudicatária em 
assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data de 
publicação da convocação no D.O.M., além da multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor total 
da proposta. 

15.3. Caberá multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor da nota de empenho na recusa da 
adjudicatária em retirá-la, em assinar o contrato, em elaborar o cronograma dentro do prazo de 
03(três) dias úteis, contados da data de publicação da convocação, ficando a critério da 
Administração a aplicação concomitante da pena de suspensão temporária do direito de licitar e 
contratar pelo período de até 02 (dois) anos. 

15.4. Caberá multa de 0,5%(meio por cento) por dia de atraso na entrega, desde que a 
justificativa eventualmente apresentada não seja aceita pela Administração incidente sobre o 
valor da quantidade que deixou de ser entregue. 

15.5. Caberá multa de 10% (dez por cento) por inexecução parcial do ajuste: 

a) calculada sobre o valor da parcela inexecutada, quando a entrega dos produtos ocorrer em 
desconformidade com o exigido neste Edital e seus Anexos, independente de sua troca pela 
contratada, que será aceita uma única vez, no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis, a contar da 
data da Intimação, sem qualquer ônus para a Municipalidade. 

b) quando o tipo de embalagem, rotulagem ou conteúdo líquido do produto estiver em desacordo 
com o solicitado, independente de sua troca. que será aceita uma ún1ca vez, no prazo 05 (cinco) 
dias úteis, a contar da data da Intimação, sem qualquer ônus para a Municipalidade. 

c) Calculada a partir do 16° dia de atraso na entrega. 

15.6. Caberá multa de 20%(vinte por cento) por inexecução total do ajuste, calculada sobre o 
valor do contrato ou da Nota de Empenho. 

15.7. A Administração poderá rescindir de imediato o(s) contrato(s), caso a contratada venha a 
reincidir nas infrações elencadas nos subitens anteriores, sem prejuízo de outras sanções 
administrativas aplicáveis à espécie e prevtstas nos incisos 111 e IV do artigo 87 da Lei Federal n° 
8.666/93, além da multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor do fornecimento objetivado. 

15.8. No caso de troca ou reposição do produto, na forma estabelecida nos subitens anteriores, 
a Contratada assumirá a responsabilidade pelos custos da análise e, também, da armazenagem 
os quais incluem: transporte, carga, descarga, estocagem e movimentação, relativos ao período 
em exame, que deverão ser pagos pelo fornecedor. Neste caso, o órgão competente comunicará 
à Secretaria de Finanças para que não seja efetuado o respectivo pagamento da mercadoria à 
Contratada, até que seja atestado o novo recebimento . 

15.9. As multas são independentes entre si e a aplicação de uma não exclui a de outras, sendo 
descontadas do pagamento devido ou cobradas administrativamente ou judicialmente. 



15.10. As licitantes ficam sujeitas às penas previstas na Seção 111 do Capítulo IV, da Lei Federal 
n° 8.666/93. 

15.11. As multas poderão ser descontadas do pagamento devido ou por meio da retenção de 
créditos decorrentes do contrato até os limites do valor apurado. 

16 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1. Quando todos as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias 
úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas das 
causas que ensejaram a sua inabilitação ou desclassificação. 

16.2. Das decisões relativas à presente licitação caberão os recursos previstos no artigo 109 da 
Lei Federal n° 8.666/93. 

16.2.1. Considera-se enquadrado no inciso ll, do artigo 88, da Lei Federal n° 8.666/93, a 
empresa que ingressar com recurso meramente protelatório, com intuito de retardar o 
procedimento licitatório, ficando sujeita à pena de suspensão temporária do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos. 

16.2.2. Os recursos eventualmente interpostos pelas proponentes deverão ser endereçados ao 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL e entregues no Protocolo do Paço 
Municipal. 

16.2.3. Os pedidos de vistas ao processo pelas licitantes deverão ser formulados por escrito e 
endereçados ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL. e somente serão 
permitidas quando houver decisão da CPL proferida e devidamente publicada no D.O.M., ou na 
hipótese em que houver interposição de recursos pelas licitantes, após a sua comun·cação às 
demais, mediante publicação no D.O.M. 

16.2.3.1. Fora desses casos, em que os processos licitatóríos estarão sendo analisados ou 
diligenciados pela CPL, não será autorizada vistas dos autos às licitantes, evitando-se, assim, 
prejuízo ao andamento das tarefas do Órgão Colegiado. 

17 - NOTAS IMPORTANTES 

17 .1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original. por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 
Administração ou publicação em órgão da Imprensa Oficial. 

17.2. Será inabilitada a proponente que não apresentar os documentos de acordo com as 
exigências deste Edital e seus Anexos. 

17.3. A constatação, a qualquer tempo, de adulteração ou falsificação dos doc.Jmentos 
apresentados, ensejará, após regular processo administrativo, a adoção imediata da aplicação 
da pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 
período de até 02(dois) anos, independente das demais sanções previstas em Lei. 



17 .4 . As penalidades administrativas também serão apl1cadas às empresas licitantes ou 
contratadas, na hipótese de chegar ao conheci_mento desta Secretaria a apresentação de 
documentos adulterados ou falsos perante outros Orgãos ou Entidades Públicas. 

17 .5. Os documentos exigidos, sempre que possível, deverão ser apresentados de forma 
ordenada em conformidade com o edital. 

17.6. Considerar-se-á domicílio ou sede da licitante o lugar onde esta mantém seu 
estabelecimento matriz. 

17.7. Os prazos previstos neste Edital serão contados conforme 110, da Lei Federal n° 8.666/93. 

17.8. À Autoridade competente é reservado o direito de revogar ou anular esta licitação, nos 
termos do artigo 49 da Lei Federal no 8.666/93. 

17 .9. As licitantes devem ter pleno conhecimento dos elementos constantes do presente Edital e 
seus Anexos, não podendo alegar, posteriormente, qualquer desconhecimento quanto às 
condições estabelecidas, como elementos impeditivos ao perfeito cumprimento do contrato. 

17.1 O. A participação nesta licitação implicará na aceitação integral e irretratável dos termos 
deste Edital e seus Anexos, bem como na observância dos regulamentos administrativos e 
demais normas aplicáveis. 

17.11 . Compete aos interessados fazer minucioso exame dos elementos do presente Edital e 
seus Anexos de modo a poderem, em tempo e, por escrito, apresentar todas as dúvidas 
existentes para os devidos esclarecimentos, em até 05(cinco) dias úteis anteriores à data 
prevista para a abertura dos envelopes, para análise e esclarecimentos por parte do Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação. 

17.12. DA FRAUDE E DA CORRUPÇAO: 

I - Os I icitantcs devem observar e o contratado deve observar e f~l7.er observar. por seus 
fornecedores e subcontratados. se admitida subcontrat:l<_:ão, o mais alto padrão de ética durante 
todo o processo de licitação, de contratação c de execução do objeto contratual. 

Para os propósitos desta cláusu la. definem-se as seguintes práticas: 
a) ·'prática corrupta" : oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indirctélmentc. qualqLicr 

vantagem com o objetivo de intluenciar a ação do servidor público no processo ele licitação 
ou na execução de contrato; 

b) ·'prática fraudulenta": a ralsificação ou om issão dos ratos, com o objetivo de influenciar o 
processo de licitação ou de execução de contrato; 

c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, 
com ou sem o conhec imento de representantes ou pr~.:postos do órgão licitador, visando 
estabelecer preços em níveis artificiais c não-competitivos; 

d) ' 'prútica coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano. direta ou indiretamente. ós 
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório 
ou efetuar a execução do contrato: 

c) ·'prát ica obstrutiva": (i) destru ir, là lsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 
declarações fa lsas aos representantes do organismo financeiro multilateral. com o objetivo 



Prefeitura Municipal de Nova 
CNPJ N.0 77.845.3941000~ -03 - Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-13 

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

de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste ed ital : (ii) atos 
cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo tinanceim 
multilateral promover inspeção. 

li -Na hipótese de financiamento. parcial ou integral, por organismo finance iro multilateral. 
mediante ad iantamento ou reembolso. este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou 
pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinndo, 
para a outorga de contratos financi ados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o 
envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em prúticas corruptas. 
fraudulentas, colusivas. coercitivas ou obstrutivns ao participar da lic itação ou da execuç1io de 
um contrato financiado pelo organismo. 

IIl- Considerando os propósitos das cláusulas acima. o licitante vencedor, como condição para a 
contratação, deverá concordar c autorizar que. na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em 
parte ou integralmente. por organismo lin•1nceiro multilateral, mediante adiantamento ou 
reembolso, permiti rá que o organ ismo finance iro e/ou pessoas por ele forma lmente inc1 ic~das 

possam inspecionar o local de execução do cont rato c todos os documentos, contas e registros 
relacionados à licitação e à execução do contrato. 

17.13. As partes elegem o Foro da Comarca de Campina da Lagoa, Paraná, para dirimir 
quaisquer dúvidas decorrentes desta licitação e do cumprimento dos eventuais contratos, com 
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

17.14. Erros ou omissões meramente formais não serão consideradas para desclassificação aos 
concorrentes. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente edital 
que será publicado na forma da le i. 

Nova Cantu, Paraná, 11 de Maio de 2016. 

Comissão de Licitações 

~~o&--Z 
Pregoeiro 



Prefeitura Municipal de Nova 

ANEXO I 

Modelo de Declaração para Habilitação 

PROPONENTE: ____________________________________________ __ 

CNPJ:~~--------------------------------------------------
ENDEREÇO: ____________________________________________ __ 

DECLARAMOS sob as penas da Lei, para fins de participação no 
procedimento licitatório Pregão n° 12/2016, que: 
I - O Proponente atende plenamente aos requisitos necessários à Habilitação. possuindo toda a 
documentação comprobatória exigida no convocatório. 
11 - Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a HABILITAÇÃO, no presente processo 
licitatório, bem como, de que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 
111 - Não utilizamos de mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a 
realização de trabalho noturno, perigosos ou insalubres, bem como não utilizamos, para qualquer 
trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição 
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. (conforme inciso V do art. 27 da Lei n. 0 8.666/93). 
IV - O Proponente obedecerá o prazo de contratação, quando convocado, nos termos constantes 
no quadro geral do capítulo I deste Edital, que terá efeito para todos os fins estabelecidos nesre 
certame, inclusive para aplicação de penalidades, caso o proponente não cumpra rigorosamente 
as datas neles estabelecidas. 
V - O Proponente não foi declarado in idônio para licitar com a Administração Pública de qualquer 
Esfera do Poder, em todo Território Nacional. 

Por ser a expressão máxima da verdade, fi rmo o presente. 

_ _ ________ ____ de _ _ _____ de 2016. 

Nome e número da identidade e do CPF do(a) declarante. 
(Representante Legal) 

Carimbo com CN PJ 



ANEXO lf 

Modelo de Credenciamento 

Através da presente, credenciamos o(a) 

Sr.(a) __________________________ _ 

portador( a) da Cédula de Identidade 

______________ e CPF sob n° _____ ________ , a 

participar da Licitação instaurada pelos órgãos do Município de Nova Cantu, na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL N~ 012/2016, na qualidade de REPRESENTANTE 

LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome de 

inscrita sob o 

CNPJ/CPF n° _____ ____________ _ _ conferindo-lne(SJ 

poderes amplos para atuar em todas as fases do procedimento licitatório, inclusive para 

receber intimações e, eventualmente , desistir de recursos, formular propostas/lances 

verbais , recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

________ ,em de ___ de 2016. 

Carimbo e assinatura do credenciante. 



ANEXO 111 

MODELO DE PROPOSTA 

Proc. Licitatório n.0
: 021/2016 PREGÃO PRESENCIAL n.0

: 012/2016 

EMPRESA: 

C.N.P.J. N.0
: 

ENDEREÇO: 

REPRESENTANTE: ( para assinatura do contrato) 

CPF E RG: 

CONTA CORRENTE: ________ AGÊNCIA: _____ BANCO: ___ _ 

A Empresa acima citada apresenta a seguir a sua proposta de Preços para o 
Processo Licitatório em epígrafe , que trata da Aquisição de Caminhão e Tanque Isotérmico. 

Item. QJQ Unid. Descrição Marca Preço I Preço 
Unitário Total 

R$ R$ 
-~ 

1 
TOTAL ! -~ 

Obs: Quando a proposta for por lote, colocar o valor tota do lote. 

Os pagamentos serão efetuados de acordo com o contido no Edital em questão. 

A proposta terá validade por 06 (seis) meses a partir da data de abertura das propostas. 

O preço proposto contempla todas as despesas necessárias a execução do contrato, conforme 

edital de licitação. 

Declara ainda, conhecedor de todos os termos do instrumento convocatório que rege a 

supracitada licitação. 

Local e Data 

nome e Assinatura Representante legal - Carimbo 



ÍTEM 

01 

02 

J>REFEITURA MUJ\JCIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

J>REÇOS MÁXIMOS POR ÍTEM I RI~FEIÜ:NCIA 

PROCESSO LICITATÓRIO N" 021/2016 
EDITAL DE PREGÃO N° 012/2016 

LOTE 01 - ÚNICO. 

QTDADE ESPECIFICAÇÃO 

01 und. Caminhão Toco 4x2, novo, ano/modelo 2016/2016, motor à 
diesel, com potência mínirn8 de 185 CV, quatro cilindros, peso 
bruto total PBT 13.000 kgs, cabine basculável, tanque de 
combustível com cap. Mínima de 250 litros, equipado com 
pneus 900xR20, roda reserva, mínimo 06 marchas e sistema 
de injeção eletrônico. I 

01 und. Tanque Isotérmico rodoviário, novo, com capacidade mínima 
de 6.000 litros, em aço inox, com dois compartimentos 
cilíndrico/oval, com sistema de coleta hidráulico, bomba de I 
vazão mínima de 20.000 litros/hora, bidirecional, com carga e I 
descarga, mangueira atóxica para coleta mínima de 02 
polegadas, conforme normas da ABNT NBR 9944; Conjunto de I 
base (chassi) e plataformas de proteção lateral; Com fixação do 
tanque no caminhão executado na empresa fornecedora do 
tangue de acordo com as normas e certificações do INMETRO. 
TOTAL 

VALOR UNITÁRIO I 
MÁXIMO/REFERÊNCIA 

R$-
R$-169.500,00 

I 

I 
R$-37.367,00 

I 

I 
R$-206.867,00 



Prefeitura Municipal de Nova 

A fS"O DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO 1'\"021/2016 
EDITAL DE P REGÃO, na Fom1a P•·cscncial n° 012/2016 
ABERTURA: 31 /MAI0/2016 IJQR,\RIO: 09 :00 lloras 

O Município de Nova Cantu. Estado do Paraná, através de sua Comissão Permanente 
de Licitações, com a devida autorização expedida pelo Prefeito Municipal, convtda Vossa Senhoria a 
parttc1 par do seguinte procedimento licttatório: 

I MODALIDADE ~~~;:;=Pr~e~ga~-o~n===o=:=0=1=2/=2=01=6============~1 
I TIPO li POR ÍTEM I 
I JULGAMENTO ]~[=m=en=o=r=p~=re==o=============~] 
I ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO J' No ato da abertura I 
I DATADAABERTURA Ir! ~31~/M~ai=o/~2~0~16~================~ 
I HORA DA ABERTURA ]] 09:00 Horas __ __ , 

I LOCAL DA ABERTURA ll PREFEITURA MUN. DE NOVA CANTU - RUA BAH!A, 8S-·~ 
_ _ CEP: 87.330-000 

I 
VALOR MAXIMO DA LICITAÇAO l RS-206.867,00 (Duzentos e Seis Mil, Oitocentos e I 

. _ Sessenta e Sete Reais) 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

1

1 Após entrega dos itens, emissão da nota fiscal , 
11 medição/fiscalização e aprovação dos itens em1lldos pela 

CEF/?I_GOV/MR, liberação do recurso objeto de I 
convento. 

I;:: =P=R=A=z=o=D::::E=c:::::o===N:::::::T::::R=A::::T=:=A=:Ç:::Ã;:=0::=======-;1 2 4 horas a partir da convocação ] 

I 
OBJETO I -CAMINHÃO, toco, 4x2; ~ 

. . - TANQUE ISOTÉRMICO; I 
~C=:E=R=T=ID=O:::;::::::E::::S::::N=:=:E::::G::::A=:=::::::T:::=IVo:=A:=S:==::D=::E::======: 7. INSS- FEDERAL - Prova de Regularidade para I 

DÉBITOS/IRREGULARIDADES com a Fazenda Federal, conjunta com Procuradoria 
OBRIGATÓRIAS Geral da Fazenda Nacional (PGFN), na jurisdição 

fisca l do estabelecimento licitante da pessoa 
jurídica 

8. FGTS 
9. RECEITA ESTADUAL 
10. f. ut,JCIPAL \DA SEDE DO LICITANTE) 
11. CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS 

TRABALHISTAS. 
'12. CADASTRO NACIONAL DE PESSOA I 

li JURIDICA 
~===~~~~~=========~'~~~~====~~==~===~~~~ 

CONDIÇÕES ESPECIAIS 3. Comprovante do número de conta bancária no I 
nome da empresa Envelope de habilitação 

4. POR COf'..TA DA CONTRATADA: 
TODOS OS CUSTOS COM TRANSPORTE 
PRODUTOS A SEREM ENTREGUES. 

'I 
DOS 

11 

* o valor máximo refere-se ao total de 1tens que se pretende o preço. e não do contrato a ser efeuvamenle 
realizado 

Nova Cantu, Paraná, 11 de Maio de 2016. 

Comissão de Licitações 

Pregoeiro 



PREFEITURA MUN C 
ESTADO DO PARA~.tAL DE NOVA CANTU 

CNPJ n• 77.845.394/000I -03 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-000 
##ATO AVISO DE LIC • 021/2016 ITAÇAO - PROCESSO LICITA TÓRIO • 

PRE - n 
##T~:g·~}~~0n~m Presen_ciain" O I2/20 I6 _ PMNC 

· Aqu1S1çao de OI C · 1 
conforme especificações cm ed 't I ammlào c/ Tanque Isotérmico 
ABERTU · 

1 
a· ' RA: A partir das 09:00 Horas d . ' 

na sala de reuniões do Paço M . . ' 
0 

Dia ~I de Maio de 2 o I6 

A P 
. umc1pai em No c · · 

as la com mteiro teor d Ed. 1 ' v a antu, Paraná. 
sol icirad~s na PREFEITU~A ~Ú~~lex~s e informações poderão ser 
PARANA, junto a Divisão de Licita ~li AL DE NOVA CANTU -
Hs. c das I4:00 às 17·00 Hs T I 'r,çao, no horário das 9:00 às It·oo 
1281- pmncamu@t i o C.Oill br. e e one/Fax: (44) 35271363 - 352.7-
## N e· .. 

## A~~~~~n~N~s~~~~~GPaNra0ná. l l de Maio de 2.0 16_ 

## I' r · LIN re,e11o Municipal 

PUBLICADO EM I f' ç 1 vi" 

JORNAL:..4 ' "(..vW '-7 
./· ~ .,.....(.-

EDIÇÃO N.0 -? .::;~ 

RESPONSÁVEL 
_f 

-) 

PUBLICADO EM 1- I ' > I lt 
JORNAL: j I •. o YJ- I 

-lo ,:>te 

EDIÇÃO N.0 
_ __.;;..----

RESPONSÁ VEL---j~J...__. __ 

H·\t lrtTArc'\1"<;\l lrlT ré'\ A I"S ?()Tf;\Pr.-oiln\Pr.-oiin ()11 M .. .. • ~fPri::I I C:: 

PUBLICADO EM 1.3 
I cS 1 ...1.01~ 

JORNAL: J-1 
. ~~~~"' t.AA-0 cc '~ 

EDIÇÃO N.0 96..9? ...:!.9 

RESPONSÁVEL ·?f -= 

PUBLICADO EM 1 -? I c? S 1 I C 

JORNAL:-1'Í."'·6u n~ ,A; J'r'l.Jt4'f...t.YI 

EDIÇÃO N.0 9 3--5" 6 ~ o ~-.. 

RESPONSÁVEL 1;Ç =--·---



N" 91, sexta-feira, 13 de maio de 2016 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PlNHEIRO 

AI 'ISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÚI"ICO f<' ••12016 

Modalidade: Pr~!g5o. Sfnte!>.: do Objeto: Aqui:o1ição de cqui 
p:mle ntos t materiais pem\.:mentes p:1r::. a Secret:~ria Municiral de 
S3üdc com rttUI"$05 do Miulst~rio d:. Saúd~ - Propo~t:l n• 
09279.542000/1 140-02. Fom1a de Julgamento: Menor Preço Unit:irio. 
Reccbiment() d:u Pl'l)t"OSI:J5: Da5 9:00 horos do cJi a 16/0512016 :is 
08:30 hor:LS do dia 31/05/2016, Abcrturo d3s Propost.ts: Das US:30 h 
à5 09:00 h do dia 3110512016, Inicio d:t Scss3o da D ispu1a dos t•rcços: 
Da.'( 09:00 h :1.( 09:05 h do d13 31/0512016. :lcresciclo do período 
:llcal6rio. Loc31 de Acesso c Participnçõo: \VW\\'.b1\.oq~.br. lnfonm
c;õ~s: Prcr~itura Municipal de Fernandes Pinheiro, Dcp311õtmcnlo d..: 
Compr.l$ c LicitaçÕC$. Av. Rcmis: João Lo~J. 600, Fcmandcl' Pinheiro 
- Paronó CEP: 84.535~00 Fone/Fax: (42) 3459-1109- Ran"l 218 e 
209 .:-mail: J icila~o: :tO@Ii.:rn<~mlcspinh..:iro.pr.~;ov.br 

Fcrn.mJc~ Pinheiro. l i de Mai~' de 2016. 
HAYDIANE CRISTrNA BORA 

Pr.:y.ocira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA 

EXTRATO OE TER~IO AlliTIVO 

SEQ 2111697 10 097/!016 CONTRATO SUPERIDR 192'201~ 
CONTRATAKTE rREFEITUR,\ ~I UNIC"It'AL DE fiGUEIRA ES
TADO DO PARANÁ. ("0:--JTI\ATADO: li ERROS PAVIMENTA("ÃO 
LTA. Fundamcntaç:ão L.:,gal rr(ICI.'SSI) Lit.:llatório 11 076fl014 Cnn
corr..!ncb n 00412014. hl.lmolo~::ldO em 1610912014, I! ~cr.i r\.·a,:ido pd:t 
L!!i r-~dcrol n S.66Ct/9} e :Jher::JçÕC$, OBJI:!TO Conlrntac5o de Clllf\rC:o:J 

de Enscnhari:\ l\::lr:l execução etllp(q:,3ndo tOOns m: matC'ri:tu nc
c .. ·ss;irius u c~Jnstru~i'lo d..: u••H• ~.: scola cun1L·ndl) 06 (seis) s.abs <.!..: ~lll l a. 
confonn<: rrojctos. VIGF.NCIA fie:~ aditiv.sdo o Jli"'J/.0 Jc cx ~cuç.io, 
contando ::t p::trttr de IS,OS/2016 i IS/01/2017, denui~ cláusu1.1~ rcr
manccem inalt.:r:1dw• em sua intccr::~ l i ll :I(Jc, Comarcn de Curilt va FI
GUEIR.NPR, 11 /05/20 16 V:dJir G:1rci(1 • l'rcfdtu MunicitKtL 

PREFEITURA MUl\ICIPAL DE FRANCISCO BELTRÀO 

AVISOS DE LICITAÇ,\0 
I'REG,\0 ELEl'RÓ:<ICO N' 80/!016 - UASC 9 8756~ 

EXCLUSIVO P•IRA MICRO~MPRESA E EMPRESA DE PEQUE
NO PORTE 

A Prcrcitl.ir'.J :vlunicip:1l d.: FrJnciK\) llchriio-I)R, 3vis:l :tos 
inten:!C$;nlo$. que f:lr.l re:1liz••r no dia 25 de: m:~.io de 2016. :lll 09.00 
hor.as, 3 3bcnur:t d:t licitação 11:1 modalidade l)rcgiio Elclrõnicn. menor 
prc~·o por ITEM. lJU..: rcm por objeto n oquisiç:io de duis s~rv id\lr~o•s de 
<.l~•Jo> p:lrJ :llcnJcr a~ ncccs:o~iJ:~rJcs Jo lkp.ertamcn to ~c f iscali1;1ç:lo 
c: p:lra C..Jnlrole d~> Sistema Fircwoll. e um Programa por:t cálculos de 
aJlOS~ntadoria c p.:nsõ..:s parJ o Dcpanamcnto dc R<.-cursos Hunmuo~. 
REC URSOS FINANCEIROS: Recursos Prõpri<.)S d<.l MLmici pi ~l . Re
cebiment o dJ:> prOJlOSt:u;: :1 partir d:~.~ 08:00 h~Jra:( do di'J lJ de maio 
de 2016. Abertura das prctp<l5tas: 3 partir d:ts 0~:3 I hnra.s dn dia 25 de 
tn:tio de 2016. R<.·c~bimcnt~ dos bnc~s: a panir d:.s 09:00 horJs do 
di:t 25 de maio Jc 20 llí. 1-.r.lit::~ ! na imcc;ra: .'1 J ispotiiçJu J(\.~ in 
tere.s:s~dos n~ Di"i~ào d.: licit.1çõcs. nJ !lu :~ Oc1Jdano T..:ixciru dM 
Santos, 1000 ~:no ~itc '''ww.fr.uu:iscobchro~o.pq;o,·.br- 1icito~ç,jc:o, ou 
a tr.~.v~s Jo sitc: www.cum)trJ.~on~o.1.g~w.br. lnlbnn::~çõ.:). emuptcm~·ntan.·s 
a1r.wés dos tddun.:~ (4lí)3520-2107 e 3520-2 1113. 

PREGAO ELETRÓ:-IICO :-J' Kl/2016- UASC 9M7565 

EXCLUSIVO l'ARA MICROEMPRESA E EMP1UiSA DE PEQUE
NO PORTE 

A rrcfdlur-a Municipal de Fr:UlCISC~ Bdtr.io-PR. avi~n ~!JS 
intcrc$$:1Jos que (:.ri n::llil .. tr no di:~ 25 Llc- mai~J Jc 2(116. :u 14:00 
hor:.u, tl abcrtur.l da ltcitaçào na moclalicl:1de Prcg.:iu r:.letrõmco, m(!nor 
prec;n pnr ITEM. que te m por nhjeto ~ qui siçllo de óleo diesel c 
g;lsoJhna comuu1. p:~r:.t •nanu~o:nfi:iu dos veícu los d3 Muni~tp:•hd.Ld.: 
que lrJn"it:~m font Ju Jonuciho, no trc-c:ho Franci...c:o llchr:io/Curitiba. 
RECURSOS f[ NI\NCEIROS: Recursos Próprio$ do Mumdrio. Re
c~.:bnm:ntll d:JS pmpost;ts: a p;1rt1r t.l as tJ ~:(lO llo r-o~ s ~,to Ui:~ 13 ~h.: m:.tio 
de: 2016. Ab.:nur:L U:ts vruj>\lSt:•~= ;I p;u'tlr i.las I J:ll l\\lr:i> do Ji:t 25 de 
m3iO d~ 2016. Rcecbim~nh, do$ lo.~ncc~: a panir d:ts 14:00 hom."( dn 
di:1 25 de m~io de 20 \6. Edi tal na intc~;r.t: ú di;;t)mi.;ào \!os in
lcr~:ssaJos na Oivisüo J..: Lic it:lt;Õcs, na R11~1 O.:t:1Vi:mo 'l cix .. ·ir~ dos 
Santo~. 1000 c no silc www.frJ.nciseobchrJo.pr.gO\'.br • licil:.çüc.o, ou 
alt3v~ do site: www.compr.UnC't.ll'ov.br. lnfonnações c:nmph:mcntor.::"s 
3tr3V.:S dos tdcfom."S (4Ci )3510-2107 c 3520·2 103. 

t"r;mti:o:co Bcltr.lo, l i Oc m.uo de 201r1. 
NÁDIA DALL AG:-'OL 

Jlrc~ocir.. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PRF.CÃO PRF.SE:-;CIAL N' 30/2016- SRP 

A Prcft1tura Muoicip:Ll Jc lc:;~ro ima toma público que f:u-:l 
rc::. liz:tr, ãs 09:001\S do db Jl de Maio Jo anu de 2016, nl S:~la d~ 
R~o.•tmiücs do Poçu Mumcip::~l, loc::~lizada na Awmdl Hcm1c-S Vl$~010 
n• 810, em lc::.r:~ im:l, f':It-,ni, Bruil, PREGAO PRESENCIAL - RE
GISTRO DE PREÇOS. tio tipo MENOR PREÇO POR LOTE. ob
JCtiva nJo a cclcbraç5u de ata de rcJ!_ÍSII'I) de prcçus pa ra :~quiiôição de 
pr(k)utos pJ.ra C;&ma, mc~J c b;~nho paro ah:ndim~nlo de divers::~~ 
secretarias do município de lc::~r:líma. confom1e rclaçio com qu:m
tid:Jd~ e e$pcti lic:1ç\ks c\lnSt:Jntl!s no 01ncxo I do editnl. PRAZO DE 
VIGENC'IA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 12 me«•· l'llA
ZO DE VIG~r<CIA DO CONTRATO: Aló 31 d< Dczcmbru de 2016, 
cont~dos a ll=trtir d:l a.s~inarura do contrato, rcssah·:ulo o dirdto de 
prorrogação d~ nos tennos da lei ~.666193 . VALOR MÁXIMO A 
S t:::R INVf:STIDO: 3! .8S4,80 (trin!:J o um 111il oitocentol' e oi tento e 
~JU:Itro rc!liS c ~J it~o:nta ccnllvus). JlRALO DE I:::NT~EGA: O prJ/.0 de 
t:nlrc&;.l do produto scr,j dl.' 48 (qu:.rcma é oito} horJs l'Ont:liJ:U :l partir 
da rtquisiç::'io do municirio ;-\Jo ha\'i!ri VALOR ~INIMO para :u 
.solicit:'IÇÕcs dus produto~. O municipio n:io se obrig:J :i :tquisiç:'h\ d:1 
tulaliUJdc do conll-.ti:H.Io. A prc.,cntc licit::tç:iu é UcstinaJJ. cxclusi· 
vanh:ntc :i. p:.ni..:ipcç:io d..: mi..::w.:mprc::t:as c ..:mprcs.:as d~ ~x:qucnu 
p!Jnc, nos tcmms du onil?ll 4~. inciso 1, da lei Ct.tntplcmcnt.ar 
14712014. N~o h:a,·endo propost:l exclusiva de p:mic tp.lçào d:tll 
MPE'S, EPP'S c MEl'$, o pr..:goeiro ttoJcd 11cgoci:•r com ouiL :ts 
~~~~~r..:Sa$ p.n1ic1p.•m~s \.1\1 pflll'~$!'0 tjU..: n~io s~ ~·n~u:u.lr\.· • n cunk• tal 
O ~o:dllal ~ d.:mais l!ocum~o:utos ~)\.·flu~o.:m..:s a pr~o·.) .. ·utc licita.,·;:il,) podcr:io 
Jt.:r 3tlr~Xia..Jos c foml·ciJ(IS aos lltlcr..:s~llns, d•r~tamcnt..: na rre· 
f.:Hu!":\ Munic1pal dl! h:amím:-~. n;l A ... .:nid:\ ll.:nn.;;~. Vi.~;o;otu , ~ 1 O -
lc.1r:lim:Jf'lt. m~dianlc C~1pi:1:- tm prc:t:~o\S ~lU l.:l)jH.IJO: em míUi.t di~1l.1 l 
(p.:n-drivc, CO. cksJc que fom1,:..:1d1J pdo licll:mtc), 1111.:1.k111tc o pa
t;:.mcmo de R$ 30.00 (lnnta 1'\::11:'), çompnw:1du JlOr ~;uia actcntic:.~da 
n.l hor.irio das Olt:OO h ls li :30 e I 3:30 às 17:00 c no telefone (J4) 
Jf\65-~000. conforme: ;trt, j2 d:1 Lei 1:cdcr:~ l K.6M/•)) , 

lcarJimJ, li ele M.nu 1,!.: :!01(, 
NELSON DE QUEIROZ SOUZA 

Pfl.'s.J~J II.: J:.~ c .. 111h:-.;iu P~·tm.lll\'1\11! J..: Licit.ll;'ili.:S 

PREFEITURA ~1UNICIPAL DE JAGUAPITÀ 

,\VISO UC LICITAÇÃO 
l' lt i-:Cr\0 I'I~ ESJ-:~CI,\1. :v 23/1016 

O MUNICÍPIO DE JAliUAriT.~. tom:~ püblic:u ~1uc :·•~ 
()t);OO horaJ do Jia 25,()5/2016, n:a sa1a de li..:it.:~Ç'\ks d::t Prcfci lu l':l 
Municq1:1 l dt: Juttunpil:l, r.:. t l i z::~r:i lic it;tç,io n.t mo,lalidJcle IJr~o:&;.iu l1rc
scm:ia l. tipu m~·nror pi'I.'\U. n.:pr..: s~o:ni:H.Iu pelo llh.:nor pcrccntu:•l tl c 
dc~..::omo, llar.l contr;~to.~~5o Jc ..:mprcsn l';tr.l foOJccimculo ~11.: Pc.'Ç'~S c 
A~scuõrio~ Geouin;~..</Orit;m:!.is pJr-.11,)$ \dculo.( que: com1liJcm a frol3 
d:.~ l' rcfdt11 1':1 Muni..:ipal 1.h: Jag.uaptlà- I'R. t>~r.l :• l ~.:nJ.:r ~s 5-:..:t\:t:u i;as 
c Uuid:Hks U ..:~ t :J Prdi.: itur.• Municip<.d, pd..-> pL•riuJo de 12 nlL':-L·s , 
conl~lmlc: c~re:citicaçü.:i( .: condiç~l!'.ll e~tabclecuiOJs no rrc~nlt E(h tal 
c l'iCU> Ar:cxus. 

lu (onn:u;ücs c csclarccimctllQ$ rdati\'O$ tto edital. mLkld os c 
ane}.OS pod..:riio $Cr solicll:tdo~ junhl !Hl Prcgncirn no PIC: I'eitur::t de 
J a~uapit:i, ParJn:1. l1ra:o1il - tcld\mc (04J)J17!-1 ~~~ E-nwil: cvm
pras®j:~gu:lpiu.pq;ov.br. 

JaguJj•l!.l, I I do: !ll~l hJ J.: 1D iú 
CIIHl ll1lAS1L ROntliCt;ES OE OI.IVE11tA E SILVA 

111~oli:tl\\ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAREC:IlAL 
CÀ:-/DIDO RONDON 

,.\\ ISO 
CO.'rrlCOUH.i!::'\1CI I\ ~: -11201 6 

O Pr.:f~llO do Mumciltlll 1.!~ M;1rcch~l C;indtJl• Kund~'n. Es
tado do r~r..nl. ciL•milicJ .tns iutcr~·$ . .-wJalS quL' rcah~r.J nu dia I S d.: 
junho do: 2016. às 09:00 h, Jh.:riiH':l de .:n' dope::: de hahtlltaç:io d;l 

Cor.cl•n·ê-ncia Jl üblic:.t n~ W/2016 - P/'dMCR. p:1r;• a Ex~.:..:uç:io U:t 
R~o.·vn:~hza,·;iu da A\'. Rio Ür:tnd~o• Jo Sul, com l'avimL·ul.tç,io .:: 111c· 
1hori!ls de vtas urttana~. em trc:cbn" d.: 'bs Jo B:lirrn \'iiJ G:~úch:2 e 
cJ:t ji'CJ CCOtl"oLI d:t cid.llfC', fCC'U~11 !C tllr.l\'~'.~ Jc C~mtr.lti.l JC ritlan
ei.ll\1\.!tlh.J n~ 04 ! 1.4:13-221201 3 - Jlro~;;nun.t PrU Tr.an~pvr•~ PAC 2 • 
CCF e cntUr:tp:lniJa d11 MU='ICiPIO. com o v:~lor m.'ixmlo t;lob:t.l de 

RS Uill.705,11. no...: lcmws di\ Lei Jc Lici1:1Ç'ÕCS c Contrntos n .. 
$.666193 ~ .&uas :~lh:~~·ôo.:~ sub~c4u~o:nt ~o:~. 

Editol c Jcnwi~ tnformnç,)cs lh1UN3o sct' obtidM. u p~rtir do 
t.lia lJ-05·2016. juoto ~10 setor de compr.l:" JJ l'rcfcilul';l Municipal, 
sito ~ Ru:s Eipiritll S;auco. 777 - c~ncro. f\ln.:: 45-32S4-I:H.,21 ..: Jn4-
S~67. O cdual scr:l fomecidn s.r:uuit:uncntc :ura.vl·s do slte do mu· 
nicip ill . link li cit:~çôc$, ba ix:ir ctllt:il. 

M;arech..ll C;jnt.Jido Rundon-l'R. li Je m:~in de 2016 
~10ACIR LUIZ FROEIILICII 

ISSN 1677-70611 

PREFEITURA MU:--I ICIPAL DE MORRETES 

AVISO DF. UCITAÇÃO 
"I"O~IAI>A IH·: I)JU::ÇOS :'\" 1/2016 

PROCESSO W 2~1211 1 6 
O MunicípiO lh: Morrct..:s toma pUblico qut: far.i rc;Jli7 ... :u, ;Js 

IOhOOmin do dia 30 de lll:)io dt 2016. n-a ~UJ .s~.·de. ,:itu:Jd:J na Pr.lçJ 
Rocha Pomtx., lO em Mom.-tc.s, f'.1 r.~nã, Brasil, T0~1AOA DE PRE· 
('OS. do tipo menor PRt:(O GLOBAL. Objeto: Cllntrlll:l!fi'iO de em· 
pn:sa para exc<:ução de Reforma c 1\dt:quaçõcs d:l Rodo\ i.:iria In· 
u:nnunic.:ipal de Morrctc~. em ::ucmJimcnto .i S-.-crc1aria d..:- Mumdp:~l 
de _Infraestrutura, confonnc TERMO DE REFER.J:.~CIA. VALOR 
MAXIMO ESTtMAOO: RS 25).3(19,36 (Duzentos c cmqucnt:l ~: trés 
mil, trezen tos c scs.)..:nta c now n:.Ji5 c trinta c seis c~ntavos). O 
Edit:~.l c ~ua p:ua;~ técn ic::~ dc,crJo ~cr :HiquiridC>l!1alrJ.V~ll d.: downlo;ul 

~s 5~1~c~~j~~:~~:;?r~~;~~~~!j:~~ci~1~~1d~~~~~o~cJ~c~~Lf~j~ 
Ltdt:~oç[io através do e-mail licitncocs@motntcs.pr.~ov.br. 

M,)rr~.:h:s. 12 de mail) d" :u i S. 
MAIIC"OS AURioLIO UIAS 

Pr..:.<.1dcmc- d:~ Cumi$sàO P.:nn:m.:-mc ck Licnaç.io 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA 
DAS GRAÇAS 

AVISO U~ LICITAÇ.\0 
PRE(;AO PH.E!)J::1\'CIAL :oi" 11110 I c, 

TIPO· MAIOR PEKCENTUAI. OFSCONTO POR I.OTFS NA T,\
BELA 1:-;DtTEC. OU ~IES DE REFERENCIA MAIO DE 201 1•. 

A l'rdcnurJ Jo i\h.ni\IPh' U.;- ~ u.~o:oa Senhor.\ Uo.~s Gr;t\.t ~>. 
E~<tnd.) Ül\ P~ran:l, tMI\.l f'ÚbliCI1 .. pu:: fMú_ r~;llt.t • .H às I(J on hül"a' lln 
~oha J 1 lk M.tiu rJ.; 2ftl(t, .:n1 >l!" ~..:rJ..:: o.~ Praça o~·~· Nil .. ou B Ri\M;), 
131. C'cnlro. MunÍciJlÍO Jc No .... , .. Scnhor.s I.J~, Gr.~ç.I ...... I'R. in!o>Ctill' n<' 
CNPJ ~c\tt n.• 76,970.300f0001-ft5, no.~ ~oab \!c Ltc it:tçftes da Pr~Ccitu~ 
:. lic it!lç;io n11 n1od:Llidadc T'rc~;:•u. lipo MENOR PREÇO POR LOTE 
alr.:av~~ du critt:rio ~.lo MAIOI< PERCENTUAL Or:: Dr.SCONTO, cl~! 
:~cordn cum " Lei 8.M6193 c 'U.I~ .Jitcrg.,:i,c;s, c .l Lei 1 ll.502 02 , para 
sclcç;jo 41.: prop\\Sta$ no s.:nt•d•' J;a cunll':ll;.r cmpr.:l!>a p:tr.~ rllm~.,;~r 
Medicamentos de A 3 7., scmlo cll~$ mcclicamcnlM classilic;.od,l~ 
como simll.•rcs, G~n..:: ricus L' C.t icM, coust.ulk'S ua 1i.,l.t ofiL·1al úc 
prcç,l:-1, cJ iwda pc!.• ..:mprc:o:a JNI)JTEC r>:tr;t c.~la rc~íf•u. rcgul,ml..:n· 
t:td:t pelo Mmisti:tli'l ~oi.J S.1iale. <lc~tin::tdo.~ ,j Secr.:tariJ. Municip~l de 
Saúde. Valor Máximu tk RS 150.000,1)0 (Cento c Cmqu.:nla M1l 
Rc:lis) p.1r.1 o lote OI (~kdic::~mcntoll Simi!Jr~.,); V:alor mhuno Jc RS 
-40.tK){I,IJU (0u:tr..:lll3 M il Reo1Í~) ,,a r;J n lnu.• 02 (medicamentos (_j.;:. 
n~ricos): V:dor m:ixiuiU Uc: RS 50.0(J0,00 (Cin4u..:nta Mil lt.::~i.s:) para 
o lo1.: 03 (mcdic:un~tl\0$ ético~). O Edit:ll C\)111 dct:~lhe$ do PREGÃO 
rRESENCIAL c.-st:u:l :'1 d1'i.rosi~:iu dus: iut..:rc:>s:1~lu~. na Seção t.k 
Licit:.ç:io d::t Prdc•turJ Munli.:1pal 

~~\~:o.:t s~nh•Ha Ja~ GLJ~:'I!-·PR. \(1 d..: !11J I(1 ~1.: líl~ (t, 

JllAU PINELI PEDRllSU 
Prch;:Hil 

MARI.·\ Ll](IA A . MARQUES 
Pr~,;Ulh.!•r·' 

PREFEITURA :vJU:-.IICIPAL DE NOVA AMÉRICA 
DA COLINA 

ltESL:LTAUO l)l!. Jl!LCAI\1 t:N 'I'O 
T0.\1.\DA DL I'REÇOS I"' !1!016 

A f'REFE ITURA MU:<ICIPAL DE NOVA AMERICA I>A 
COLINt\ , ;nr:wCs d.! C\nnk-..io 11crm.II IL'IItc dl' Licitaç.io. torn.• pú
hlk•l :ll'~ int<'res.•oJ•l~ n s.:~;uult.; rc~:.tlt:J.Ju: I'[U>CE.SSO ."\''; ~.J :!UI f1. 
MOIJ..\.LIIlADE: lu111 .u.h J..: 1'•.:,·•· N" U!/ 2UIG. OBJllO: C...•:ttr.l
t:açâo I.J.! CJ\\I'IC:-J. csp.:ci.Lht:a\IJ pJrJ. .:''-.:'lUÇJ" ~~~ Obra ele C•1't.~II'\IÇ'4\1 
d.: uma QL:ADR1\ l'OLIESPOR1'1VA C'OUERTr\ E ('0~1 VE!)l lA· 
RIOS CU\ imúw l ,jtu:u.lv 11..1 J\\'..:ni~t.t I'.H';tll:'J. ~n°. llll.:í.lianlc rur
n..:.:tm.:l\10 (k nJJtcrtais. m.'in LI.: ohrJ .:.sp~o:..:1o:.!iZJ.dl. ~(lutpam~n\0!-. 
acessUrio~ c infr.~c:.lnllura r~..:.ccu.·•rio.~ ~ cx~o:~o:U\;·•o dUl\ 1r.1b~lho~. com 
f'CC\tf':-0> linancc 1 ro~ oriundo.• Oo I-UNIX> NACIOl'AL DI~ Dl~EN
VOLVIMENTO Dt\ EOlJCAÇJ\0 • FNDE. V.::nc.;-Jor: Jos~ Anutt· 
ciado t.lc Almcid ~• '"li.: Ci:t Ltdu 1\lc. CNPJ: 01 .704 29<ti(I001 -03 V,\. 
LOit: RS5 t 1.2R!,45 

Em 12 ck' nuHJ Jc 20lt,, 
JESSICA YOSIIIC'O SANTANA 

lir~' .mlcn h" d:t Cnm i:~!:Jn 

PREFEITURA MUNICIPAL Dló NOVA CA:--ITU 

AVISO' ()I; I.ICITAÇÃO 
PREGÃO PI\~SE:-;CL\L N' 12/20 16 

I'ROC"I!SSO LICITATf)R10 n• 021120tf, 
PREG.\t), 11..1 ÚlrtH.I rr .... ~~'IICt.l l ,,- 11 12/lfllh- PM~'(' 
OBJETO: Aqu i ~i\:'1 \J d.: OI l'.HIIillh;io c/ T.1nquc l $.ul~nnicl~ . .:lmf~m1~c 
.:~pccitic:n;õ~:j .:m edital. 
ABERTURA: A pa111r t.b~ 09:00 1lor:ts do Di11 31 Jc Ma1 o d..: :LU I(), 
nJ ,.~I;~ d; acuniücs Jo l'.1ço t..hmiC ifl :ll, em ~o,..a Cantu. Par~uu, 
1\ f':'t~la com tntciro t.:or dn Ed t\:11 , ancxM..: i nfnmllçi.e~ fhltkroin ~.:r 
~~~I ÍI.:t l~ldll~ n:• I'RI:::I-"I:::I'I'URA MUNICJI'AL Dl: :'\OVA C'AN rl i -
r1ARANÁ, JUIUO 3 Oivi.i~O \lc l.lcii .IÇ~O. nu ltor:.iru,) d~l" 9:\Hl .\): li no 
Ih c d;1__.. 14:011 ;)."1 li:UO 11."1 . Tclcl~m~.·lfax: (44) 352713f•3 - 3527· 
1::!..\1 - pnmc~ntu(t( 1 1i.com br 

E..~ I e documcnhl poctc ser ~·erllic::.dtl no endcreç~> dctrJnico hup:JI\, ww.Í!q;m·,htf.tulo.'lllid.:lll.lcJ\tml. 
JlCIO código 000320 1 6051300~95 

t>o~:um~n to :.ssin~cJ,, dieit:dnl~o:nt~.: ..::(lnr\)nn..: ~11' n~ 2.200-2 d~.: 24/tl$.12.00 1. ~~u~ imlitu t a 
lnfr.:t~smtturJ de Ch>IWS ('übhc~l~ lln.silcir.l - rcr.on.~ll 
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ESTADODOPAJUNÁ ~- ,. 
CNPJ 77.845.394/0001-03 :L I·L_ , •• _, .fG. =õ 

rP~R-O~C~E~SS~O~L_I_C_IT_A_T_O~,-RI-O __ n_o_02-l~/2-0~1~6~~------------~~~~-~~~~ 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

OBJETO: Aquisição de O I Caminhão com Tanque Isotérmico - CONVENIO 
PRODESA-Processo n° 1022337-60/?014. 
VALOR ESTIMADO - R$-206.867.00 (Duzentos e Seis MiL Oitocentos e Sessenta e 
Sete Reais); 

PARA: 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - PREVIS~O I 
DOTAÇÃo oRçAMENTÁRIA: )f(l""- L6offJúl~ ~,.; --
Dotação : I 

J..[ ~ 1 (/ .!J ) .IJJ' I 

Fonte: 1.3i 

Visto: DATA: 09 I OS I 2016 

PARA: 

DIVISÃO DE TESOURARIA - PROGRAMA ÃO FINANCEIRA: 

NAO AUTORIZADO 

DATA: , I 0~ I 1_/c; 

PA 
ASSESSOR JURÍDICO 

Convite 

Visto: 

Rua Prof. Jo[ÍO Farias da Costa, s/11°- Fone (44) 3527-1281 I 1363 - CEP 87.330-000 

-; ~ ~qn(LJ. y"' -
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Para 

Data 

• Declaração de Atendimento à Legislação Equipamentos.doc (27 KB) 
• DECLARAÇÃO REFERENTE À EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO.doc (41 KB) 
• MO 28019 Oficio de Encaminhamento Equipamentos.doc (92 KB) 

Caixa Econômica Federal - GIGOV IMR 

R. Santos Dumont, 2881 - Centro 

87.013-050- Maringá I PR 

Oficio Eletrônico Caixa no 0200812016-E - GIGOVIMR 

Maringá, 29 de abril de 2016 

A Sua Excelência o Senhor 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

Prefeito Municipal de NOVA CANTU I PR 

R. Prof. João Farias Costa, S/N 

87.330-000- Nova Cantu - PR 

Assunto: Conclusão de análise da proposta 

Descrição do Objeto Aquisicao de Equipamentos Agrícolas. 

Número do processo 102233 7-60/2014 - Convênio 815420 

Excelentíssimo Senhor, 

1. Comunicamos que se encontra concluída a análise técnica de engenharia do referido 
processo, tendo sido aprovado o que segue: 

https://webmail.ig.com.br/?_task=mail&_action=print&_uid=32819&_mbox=INBOX 1/4 
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Item 

2 

Totalização 

Percentual 

iG Mail ::Oficio Eletrônico Caixa n° 02008/2016-E- Contrato 1022337-6~ Conclusão de Análise 

Discrimin ação dos Itens (QCI) 

Caminhão toco 4x2 185cv 

Tanque isotérmico 6000L acoplado 

206.867,00 

100,00% 

1. 1 Este comunicado não implica em Autorização de Início do Objeto ou recebimento de 
equipamentos, a qual será remetida oportunamente pela CAIXA, em oficio específico, após a análise 
do processo licitatório. 

1.2 Ressaltamos que os quantitativos, itens e especificações da planilha a serem levados à 
licitação devem ser os mesmos da planilha analisada e aprovada pela CAIXA, sob pena de não 
aceitação do processo licitatório. 

2. O Município deverá apresentar, por meio de oficio (modelo anexo - MO 280 19), a 
documentação a seguir relacionada, registrando e anexando-a também no SICONV nas abas 
PROCESSO DE EXECUÇÃO e CONTRATOS/SUBCONVÊNIO, conforme orientações do item 3 
deste oficio: 

2.1 Proposta(s) da(s) empresa(s) vencedora(s) da licitação; 

2.2 Despacho de adjudicação da licitação; 

2.3 Ato de homologação da licitação; 

2.4 Nos casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação, justificativa com o devido 
embasamento legal; 

2.4 Contrato entre o Convenente/Município e a(s) empresa(s) vencedora(s) do processo 
licitatório, contendo o objeto do contrato/termo de compromisso firmado com a CAIXA; 

https://webmai l.ig.com.br/?_task=mail&_action=print&_uid=32819&_mbox= INBOX 214 
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2.5 
de 

Original da declaração finnada pelo Convenente/Prefeito atestando que a 

2.6 Original da declaração do Prefeito/Convenente ou da empresa vencedora do processo 
licitatório sobre a composição do quadro societário da empresa (modelo anexo), sendo de inteira 
responsabilidade do Convencntc/Município a fiscalização dessa vedação; 

2. 7 Salientamos que a dispensa da apresentação dos atos de publicação à CAIXA não 
exime essa Prefeitura de efetivar as publicações, conforme a legislação vigente. 

3. É condição para a aprovação do resultado do Processo Li citatório pela CAIXA o 
registro da mesma no SICONV, o qual deverá ser feito da seguinte fonna: 

3.1 Na aba PROCESSO DE EXECUÇÃO: registrar os dados da(s) licitação(ões) 
realizada(s), incluindo todos os fornecedores participantes conforme a ata de julgamento da 
licitação; 

3 .1.1 Informamos que o campo valor da licitação é o valor máximo previsto no edital e não o 
valor do lance vencedor (este tem campo próprio); 

3.1.2 Nessa aba, deverão ser ANEXADOS os arquivos eletrônicos em pdf ou jgp dos 
seguintes documentos da licitação: 

• Ato de Adjudicação; 
• Ato de homologação; 
• Nos casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação, justificativa com o devido embasamento 

legal; 
• Proposta da empresa vencedora; 
• Declaração finnada pelo Convenente/Prefeito atestando que a licitação ou o processo de 

dispensa, quando for o caso, atendeu às fonnalidades e aos requisitos dispostos na legis lação 
vigente, inclusive quanto à fmma de publicação, aceitando parecerem emanados por órgão de 
controladoria Geral do ente ou de Tribunal de Contas de vinculação; 

• Declaração emitida pelo Convenente/Prefeito ou pela empresa vencedora da licitação atestando 
que esta não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de 
empresa pública ou de sociedade de economia mista, sendo de inteira responsabilidade do 
Convenente/Município a fiscalização dessa vedação. 

https://webmail .ig.com.br/?_task=mail&_action=print&_uid=32819&_mbox=INBOX 3/4 
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3.2 Na aba CONTRATOS/SUBCONVÊNIO: 
administrativo(s) finnado(s) com a empresa vencedora 
(prorrogação de vigência, alteração de valor, etc), se houver. 

3.2. 1 Nessa aba deverão ser ANEXADOS os arquivos do(s) contrato(s) e seu(s) aditivo(s), 
assim que oconerem. 

4. 
3344-4660). 

Colocamo-nos à disposição para o que se fizer necessário, por meio do telefone ( 44-

Respeitosamente, 

Felipe Rene Cardoso 

Engenheiro Civil 

Aurora Aparecida Reis Araújo 

Gerente de Filial 

Gerência de Filial de Governo - Maringá 

Ouvidoria de Governo 0800-2002222 

ouvidoriadegoverno@caixa. gov. br 

https://webmail.ig.com.brl?_task=mail&_action=print&_uid=32819&_mbox= INBOX 4/4 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS I ORÇAMENTO PARA MÁQUINAS E EQUIPA~.4~----•• D 

Empreendimento 
''-.'

1 
Cri.-.+· -~V 

Aquisição de Equipamentos Agrícolas 

Agente executor 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

Programa JModalidade 

PRODESA- Processo N° 1022337-60/2014 JPregão Presencial 

Item Especificação Qtd Custo Unitário Total 

Caminhão toco 4x2, novo- ano e modelo 2016/2016, motor diesel, 
potencial mfnima 185CV. Quatro cilindros capacidade mfnima Peso Bruto 

1 
Total PBT 13.000 kg. Cabine basculável, tanque de combustível com 

1 169.500,00 169.500,00 capacidade mfnima de 250 litros. Equipado com todos os pneus (9,00R20) 
e roda reserva, minimo 06 marchas. Sistema de injeção eletrônica. 

Tanque rodoviário isotérmico novo, com capacidade mínimo de 6.000 
(seis mil) litros, em aço inóx, com dois compartimentos cilindrico/oval com 
sistema de coleta hidráulico, e bomba de vazão no mfnimo de 20 mil 
litros/hora, bidirecional com carga e descarga, com mangueira at6xica para 

2 coleta de leite de no mínimo 2 polegadas, conforme as normas da ABNT 1 37.367,00 37.367,00 
NBR 9944. Conjunto de base (chassi) e Plataformas de proteção lateral. 
Com fixação do tanque no caminhão executado na empresa fornecedora 
do tanque de acordo com normas e certificações do IMMETRO. 

Total ·• 206.867,00 

NOVA CANTU, 25 DE ABRIL DE 2016. 

Assinatura do representante da equipe técnica 

Nome EVERALDO FREIRE DA COSTA 

Cargo Assessor de Planejamento Prefeito Municipal 

CORECON 1066543 



DECLARAÇÃO DE REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA OU AQUISIÇÃO DE BENS I SERVIÇOS 

Agente Promotor : 
Programa : 

N3 do Contrato : 

PREFEITURA MUNICfPACDE NOVA CANTU 
PRODESA 

1022337-60/2014 

REGIME DE EXECUÇÃO 

EXEC. EMPREITADA 

Total dos recursos da união: R$ 97.500,00 
Total da contrapartida: R$ 109.367,00 

Total de recursos de outras fontes : R$ 206.867,00 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

INTERVE~ÇÕES (METAS I SERVIÇOS) I VALOR I DIRETA I PRE90 I PREÇO I DISPENSAI CARTA I TOMADA I C<?NCOR.I - REG. DE 
ITEM IDESCRJÇAO (R$) UNITARIO GLOBAL LICIT. CONV. PREÇOS PUBLICA PREGAO PREÇOS 

1 1 Caminhão, toco 4X2, novo R$169.500,00 ( ) ( X ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( X ) ( ) 
L 2 Tanque Rodoviário Isotérmico novo R$37.367,00 ( ) ( X ) _( .. l j_ __ ) ( ) ( ) ( ) ( X ) ( ) · 

3 () () () () () () () () () 
I 4 ( ) ( ) . -(~ _l_ ) -- ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

5 ( ) ( ) ( ) _ _L _ .L ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
16 () () () () () () () () () 
17 () () ( .. ) () () () () () () 
I 8 ( ) ( ) ( ) , - ) -- , . - ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

9 ( ) ( ) ( ) ' { ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
10 ( ) ( ) ( ) ( - ) ( y- . ( ) - ( ) ( ) ( ) 
~ < > < > < > _L > -T _>_ < > < > < > < > 

12 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
13 ( ) ( ) ( ) . ( - ) ( ) { --- ) . - ( ) ( ) ( ) 

1 14 · ~ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
I 15 l ----;.::1~ i· ~<-:-·;:b_ < > I' -) < L _ -l - ) < > < > < > 

16 / ( "''}:-: C'/ .(~'u9=1: -~ ) ( l ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
17 I ( k}'(f:J ·( ;'f'jg:f.tí-',J, <IIJ) - ( . ) - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
~ I! ( ) 'f'OI!)J_C ~ ( _ _ I - ) ( _i~~-( ) - ( ) ( ) ( ) I 

19 ( j)~ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

I~~ u ~., -- ~ ; .~r~f -- } = -+-~- +--1 ~=-t ---~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ f. . < 1

• , ... )// _~c > tJ > - r -> < > < > - < > < > < > 

23 .... ~,,:.::···>· -· : . _,__(& _ > J. > L 2._ __ < > < > < > < > < > 
24 ( :r:: 1-c.:::;~) ... J.. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
25 1 I I ( ) I ( ff( ) I ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ljt ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
27 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
28 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 
29 ( ) ( ) - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 

( ) ( ) ( ) '(- ) ( ) T -- ) ( ) ( ) ( E 
R$206.867,00 ~ ~ F /:1 )' 

REG·EXEC.XLS 

~~· ~ v~ 
NOVA CANTU, 25 DE ABRIL DE 2016. ~ ' -~ ~ 
LOCAL E DATA Q , O C:: I 

MOT 2011 % \ \ 1/1 ~ 
' ' • f)" 
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~ 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NOVACANTU / 
PARANÁ 

ANEXO 111-A 

PLANO DE USO E SUSTENTABILIDADE DO EMPREENDIMENTO CONTRATADO 

PROGRAMA: PRODESA. Processo n° 1022337-60/2014. 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS caminhão com tan ue rodoviário . 

1. DADOS CADSTRAIS: 
Orgão/Entidade Proponente: CNPJ: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 77.845.394/0001-03 
Endereço comercial: Endereço eletrônico 
RUA BAHIA,85 1;1mncantu®ig.com.br 
Cidade: I UF: I CEP: I (ODD) Tel: I (DDD) Fax: 
NOVACANTU I PR I 87.330-000 1 (44) 3527-1281 I (44) 3527-136 
Responsável !CPF: I Cargo: 

AIRTON ANTÓNIO AGNOLIN I 676.205159-68 I PREFEITO MUNICIPAL 
Endereço: 
SITIO POÇO DO QUIRINO, KM 3 
Cidade: I UF: I CEP: I (ODD) Tel: I (DDD) Fax: 

NOVACANTU I PR I 87.330-000 I (44) 9135-01 12 I (44) 3527-136 

2. DESCRICAO DO ATENDIMENTO 
Título do Projeto: Período de Execução 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS (caminhão acoplado com Início: Término: 
tanque rodoviário isotérmico). 

30/03/2016 30/05/2016 
Identificação do Objeto: 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGR!COLAS (caminhão acoplado com tanque rodoviário isotérmico). 

Area de abrangência do Projeto: l ( ) Nacional ( ) Estadual ( ) Regional ( X) Local 

3. ATIVIDADE PRETENDIDA 
Local de guarda do patrimônio 

Item Discriminação da Atividade/ Finalidade do objeto (somente p/ máquinas e 
equipamentos) 

Aquisição de um caminhão toco 4x2, novo - ano e modelo 
2016/2016, motor diesel, potencial mínima 185CV. Quatro 
cilindros capacidade mínima Peso Bruto Total PBT 13.000 kg. 

PÁTIO DE MÁQUINAS DA PREFEITUR 
1 

Cabine basculável, tanque de combustrvel com capacidade 
mínima de 250 litros. Equipado com todos os pneus (9,00R20) e MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
roda reserva, mfnimo 06 marchas. Sistema de injeção eletrônica. 
Onde o mesmo receberá um com tanque rodoviário isotérmico 
para o transporte de leite. 
Tanque rodoviário isotérmico novo, com capacidade mínimo de 
6.000 (seis mil) litros, em aço inóx, com dois compartimentos 
cilíndrico/oval com sistema de coleta hidráulico, e bomba de 
vazão no mínimo de 20 mil litros/hora, bidirecional com carga e 
descarga, com mangueira atóxica para coleta de leite de no 

PÁTIO DE MÁQUINAS DA PREFEITUR 
2 

mfnimo 2 polegadas, conforme as normas da ABNT NBR 9944. 
Conjunto de base (chassi) e Plataformas de proteção lateral. Com MUNICI PAP;.9~V~-;E-ANf~ 
fixação do tanque no caminhão executado na empresa Ce~(~.'2~·-~ ':~: ... ~ .. ::·.~ =>,' 
fornecedora do tanque de acordo com normas e certificações do REGE~.;;-_,.J 
IMMETRO. Onde o mesmo será acoplado em um caminhão para 
o transporte de leite das propriedades rurais para a central de 

2 6 i-16h. 201~ recebimento de leite local. 

CNPJ N.2 77.845.394/0001-03 Rua Bahia, 85 - Centro- Nova Cantu- PR ----·-
Fone (44) 3527-1281 Fax 3527-1363- E-mail prefeitura@novacantu.pr.gov.br - ........ ............ _ ... .... 

.n vaca . r. ov.br CEP. 87.330-000 www o ntu p g 
, .- -. 



/ 
Sub
item 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NOVACANTU 
PARANÁ 

Discriminação dos Responsáveis/ Operadores Cargo/Função 

Elias Matias Motorista de 
Caminhão 831.222.579-

2 Elias Matias Motorista de 
Caminhão 831.222.579-

4. ADMINISTRAÇÃO/MANUTENÇÃO DO OBJETO 

Insumos (óleo, graxa, peças etc.) Origem do recurso/Previsão Orçamentária Setor Responsável 

Prefeitura Municipal de Nova C~ Secretaria Mu~~l de Agricultura e Meio 
Secretaria Municipal de 

_ \\ .,, .,bie_nte. (\ 
Agricultura e Meio 

Ambiente. 

& \~\ \\ . ~..._.'! ". '::::..- . ...___.....__·..,__; " 
·. ' A~RIANO j~S~ASKIW 
_\ Sec~tário d I Ag .~cultura 

'\ ~.,/ 

5. RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS: 

Localidade Tipos de cultura Área cultivada Unidade Estimativa de produção (1 

As 17 (dezessete) 
Associações de Pecuária leiteira 18.000 hectare 750.000 litros/ano 

Produtores Rurais do 
Município de Nova. 

6. INFORMAÇOES COMPLEMENTARES: 

7. MANIFESTAÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 

De acordo com a proposta apresentada. 

~~~~~ ..,4. ,~·-te( (.6;~~<-<.. 
Nova Cantu, 25 de abril de 2016 CARLOS ALBERTO FURQUIM 

Representante do CMDR 
CPF 708.214.109-20 

8. APROVAÇÃO DO PROPONENTE 

+---- }~ 
A llv\LQ-> t-.. -

Nova Cantu, 25 de abril de 2016 " o\iRTON ANlÔNIO A~NOLIN 
Prefeito Municipal 

CNPJ N.º 77.845.394/0001-03 Rua Bahia, 85- Centro- Nova Cantu- PR 
Fone (44) 3527-1281 Fax 3527-1363- E-mail prefeitura@novacantu.pr.gov.br 

CEP. 87.330-000 www.novacantu.pr.gov.br 

-
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COT~4ÇÀO DE PREÇOS PARA: 

PREFEJT["R.-i \IC\"Jc !P.·lL DI:. .\"01 ".-i C.l.\TL 
( '.\"P.I. --. "'.J5 3Y.J Ont 1-03 

Razão Social da 1 W:\L OR HE::\RICH 
Pr·oponente: I 

Endereço: RU.\ ~ -\....YL\ ROSA :q-- BAIRRO: IR:\PL\ 

Telcfont!: -- (5-.'i)-J -5-4-1304 

E-mail: •·efri eracaoligia@ bol.com.br 

~UANT OBJETO 
1 PREÇO UNITARIO (em 

R$) 

01 01 Tanq e rodoviario isotermico novo, 

com apac1dade m1nimo de 6 000 (seis 

mil) 1tros. em aço mox com dois 

RS 38.000.00 

1 comJ: 1rtimentos cilmdnco ou 

elipt1 o/ oval com sistema de coleta 

h1dra lico, e bomba de vazão no I 
m1n1r o de 20 mil litros/hora, 

b1dire : 1onal com carga e descarga, com 
mangueira atox1ca para coleta de le1te 

de n1 • mmimo 2 polegadas, conforme 

as no mas da ABNT NBR 9944 

Valor total global· RS 38 100.00 (trinta e oito mil reais) 

Data: 
I 04 de março de 2016. 

·~~~---T~~---- ------ ~~~------ --~-----------
~sin:Hunl ~o('.) t•cprcs•·ntantc(sl le~al(b): 

WALMOR HENRICH , ±ril ---- ----- -:NPJ: ')9.488.932/0001 -08 
_ - -.~tr.~OSA, 235 SALA 

/RP ~vi f..f/P.AGUAI- RS 

PREÇO TOTAL l 
R$ 38.000,00 



Cliente: Prefeitura Municipal de Nova Cantu - PR 

ORÇAMENTO 
CARACTERISTICAS; 

Tanque rodoviário isotérmico novo, com capacidade mínimo de 6.000 (seis mil) 
litros, em aço inox, com dois compartimentos cilíndrico, com sistema de coleta 
hidráulico, e bomba de vazão no mínimo de 20 mil litros/hora, bidirecional com 
carga e descarga, com mangueira atóxica para coleta de leite de no mínimo 2 
polegadas, conforme as normas da ABNT NBR 9944. 

A garantia de qualquer defeito de fabricação do tanque em uso normal é 24 
(vinte e quatro) meses a contar da data da entrega. Demais peças e acessórios 
possui O 1 ano de garantia. O uso indevido torna nula a garantia. A presente 
garantia se restringe ao tanque, suas peças e componentes, não cobrindo 
quaisquer outras repercussões mesmo decorrentes de avaria ou defeito do 
mesmo. A garantia e instalação do equipamento são realizadas no endereço 
Rod. RST 453 - Km 43,5 Rota do sol bairro interior- Estrela - RS, não incluso: 
despesas de deslocamento do caminhão até a fábrica, hospedagem, socorro 
ou guincho, etc. 

Certificado de capacitação técnica para cada equipamento; 

Peso bruto total do equipamento 2.000kg 

Valo r final com instalação inclusa: R$ 38.000,00; 
Crédito ICMS de 12%; 
Orçamento valido por 20 dias. 

Metanox Ltda. 
Fone: Mauricio (5 I) 9722 4834 
[smael: (51 ) 8170-7206 Joel: (51) 81 87-7607 

Estrela, 07 de março de 2016. 

f1 O 324 4~ui0001-5õl 
METANOX L TOA 

ROD RSC 453. 10.4 "3.6e, N• ,.785 
UNHA lENZ - CeP 9G SSO-Ooo b E §T f': i.~. ~ ~ ..J 

Endereço: !{od RST 453- Km ~ 3.5 R<>ta J u S\ll - Linh.1 Lctv - Imcn<>r- EstJ cl~- RS · Cui\o 1\,,tal. 125 
E-mail: m~wnux<gmcrano~ u1d:b, 



07103/2016 

s· 
CNPJ 10.602.055/0001-25 - ln3c. Estadual 001. 07'140.00-53 

TAnOUES RODOVIÁit OS 
Fone: (35} 3831 -6217 - 992:1 -90 3 

E-tr~..:.:.t '"·'!1•fot..~or ;,.T.J !.::a,,, 
w.rN...sctd;i~ll:=.:t.za'il Rua Reverendo Samuel Brust, 155 - Vila Matilde - EP 37270.000 • Campo Belo/MG 

CAMPO BELO -MG,03 março de 2015 

REF. : TANQUE RODOVIÁRIO ISOTÉRt-tiCO PARA TR 
c:apacidade 6.000 lts 
Construído no formato REDONDO 1Jreservand 
conformidade com os padrões, medidas e norma 
Estradas de Rodagem. 

Módulos interno;;; 

alto nível t:?t:nológico em 
do Depürtamento Nacional de 

Construídos em aço inoxidável AIS ! 304, na espessura e 2,5 mm compostos de 02 (dois) 
compartimentos independentes, dotados de cantos ar edondados na união do Tampo e 
Costado, assegurando perfeita sanltariedade e facilidade de limpeza. 
Acabamento: Lamlnado 2B (soldas polidas) 

Revestimento externo 
Construído em chapa de aço inoxidável AIS! 4 30 de mm de espessura, ponteados na 
parte superior e em sua volta pom:eada entre S t; 
Clntamento em chapa de aço inoxidável AIS1 304 de 67 mm de largura ~ 2,00 mm de 
espessura, dotado de uma borracha intermediária para roteçâo e perfeito ajuste; 
Isolamento térmico em poliuretano injetado de alta den idade com 55 mm de espessura; 
Estrutura intermediária construida em 3ÇO carbono v 1ga U" com proteção ant!-corrosiva ; 
Tampos externos do revestimento -:onstruídos no fo mato cilíndrico em chapa de aço 
inoxidável AIS! 430 de 1,0 mm ele espessura, :o cintamentc central tixado com 
parafusos. 
Acabamento: Espelhado 

Bocas de VisitaE 
Construídas em aço inox tdável AISI 304, colannho com 5 O mm de espessura diámetro de 
455 mm; fixadas com porcas e roscas totalmente em a o Inoxidável AJS! 304, vedação em 
borracha atóxlca, válvula de alívio de 2", válvula contra ácuo de 2", soldada por toda a sua 
volta na chapa externa, para impedir infiltrações de líqu dos no isolamento. 

Sistema de carga e descarº-ª 
Entrada de le1te na parte inferior com tubulação em a ·o inoxidá'Jel AISI 304- polido ae 2" 
Pl/PE espessura de 1,5 mm, conexões RJT ou Si'..,S; 
Saida de produto pela parte Inferior com tubulação em ço inoxidável AISI 304 de 2" PI/PE 
espessura de 1,5 mm, conexôes RJT ou SMS , com 1álvula extra para evitar retorno na 
mangueira de sucção e tampão cego ao fina l da linha. 

Sistema CIP 
01 Li nha para CIP em tubulação de: aço inoxidável AIS 304 d 2 1 1/2", composta de (um) 
spray- ball de- 2" com ângulo de 36QO para cada comp rtimento, Interligados com válvulas 
borboleta de 1.1/2 e redução para 1", conexão de 2" T ou Sfv1S e tampão final de linha; 
Este sistema permite a lavagem simultânea ou inocpen ente dos :ompartimentos. 

Con'unto Base C assi Pl.a ·aformas de ~rote ã latera · 
Possui sua base de sustentação construída em aço o rbono, com viga e perfil enrijecido, 
(V4" x 8"- 1020) de 6,35 mm de espessu ra, sendo em 35x70x200x70 
0 2 (duas} Plataformas laterais para proteção constr idas em cha pa (xaorez) de 3,00 mm 
de espessura ; 
(5) Berços de apoio laminados de 40 mm x 100 m x 40 mm, de parec!e 6 ,30mm, 
revestidos com borrachas, condicionando perfei t o a sentamento do ~:anque e proteção 
contra choques e vibrações; 
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Fixação ao chassi do caminhão através de gm mpos de 5/ n com porcas duplos e auas 
Longarinas de made1ra, ou borrachão tipo esteira entre longa r nas. 
Acabamento: Pintura protetora anti-corrosiva em preto vmíl o, assegurando grande 
durabil idade. 

Passar~ lii superior 
Plataforma supenor na lateral do tanque, construída em chap de Aco l nox de ~.5 mrr. 
revestida com c!"lapa antl-derrapante de a!l.iminio, com escad traseira construída em aço 
inoxidável AlSI 304. 
Acabamento: (polida) 

Acessórios 
01 (uma) Bomba auto-aspirante cem acionamento mecânico capacidade 20 .000 lts/h, com 
cavalete, mancais e acessórios ; 
01 (um) Cardan cor.· cruzeta~ e C?cessorios; 
12 (doze) metros de mangueira atóxica, especial para leite ; 
02 (dois) Para Lamas com dots para barros personaltzados e uatro suportes; 
Cl (um) conjunto de faixas refletivas, conforme normas es ta elecidas pelo COtlTRAt•1 
Garantia: A garantia de qualquer defeito de fabricação d tanque em uso norma ~ 12 
(doze) meses a contar da data da entrega. 
VALOR COM BOMBA MECANICA 

·VALOR UNITÁRIO TANQUE 6.000 L TS .. .... ....... .. ... ... .... ........ R$36.000,00 

Condições de Pagamento: a vista ou bndes 

(OBS) SOMOS CREDENCIADO E HOMOLOGio.OO I ~METRO E DETRAN PARA 
FABRICAÇAO E MONTAGEM DE TANQUES RODOVI..ARI O C~.T 1 21 MGlF6 

Condições de Pagamento: Cartão BNDES A VISTA OU PAR ELAS A Cm '1BINAR 

Prazo d e Entrega: 30 DIAS 

C:·, .. Jk.S~I OI!rt:fi.IH.HJ :C~ 
.... , f~J{C-11;-.t• c-'J.'I": 

Fo ne: {35) 3831-5217- 9 92 " -9 83 
Run Reverendo Samual Brust. 155. Vila tl1atitcit: · CEP 37270-000 - Sampo 5 cao1MG 

Atenciosamente. 

Solda Fort fnox Ltda 

DIRCEU BATISTA SILVA t 
Depto de Vendas 

'1..• ; 

Tel.l35) 3831.6217 Cel. (35) 9.9921. 083 
e-mail.: SOLDAFORTINOX@GMAIL OM 
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Maringá, 29 de Março de 2016. 

Á 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU-PR. 

CAMINHÃO 4X2 -
MARCA: FORO- MODELO: CARGO 1319 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
Caminhão Toco 4x2, O km, de fabri ação nacional , 'Tiotor diesel 
potência de 189 CV, 04 cilindros em 11nha, c lindradas m1nimo de 4.460 em; 
turbo e aftercooler, com sistema de inje ão eletrôn ico - Common Rai l, 
com 06 m archas à frente e 01 ré, pneLS 9,00 K.20, 
peso bruto total PBT 13.000 kg, cabine bascu láve l avançada; 
tancue de combustível com cap cidade para 275 litros, 
sis'Cem a de emissões SCR com reservatório ara ARLA, capacidade ae óleo no 
cárter do motor de 13 litros, capacidade líquido de arrefecimento de 24 litros, 
itens de série (orig inal de fábrica): vidro elétri co, volante escamoteave 1, 
banco a ar do motorisra, tacógrafo digital. 

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: 
-Garantia de 12 meses. 
- Preço unitário: R$ 180.000,00 (cento e itenta mil reais) 
- PRAZO DE ENTREGA: Até 30 (trinta ) dias pés Nota de Ernpe'1ho. 
- VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) ias. 

DO 
Consultor de Venda a Governo 

Fone(43) 3305-9999 9627-0100 
_tÇttacao<E1kon~9Qlli'lr_ Q..ª-.:._:om _Q_ 
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!\10TOR \ ·t\\"\-1 PX> CV. CAPAClD:\DE DE CA G:\ 8 TN, CABINE 
ES1FNDIDA C0\1 VALOR OE RS t:-8.000,00 ( E~TO E SEl ENTA E OilO 
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