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

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

TERMODEHOMOLOGACÃO 

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 no 033/2016- Edital 
de Pregão, na forma Presencial n° 020/2016, que tem como objeto a Aquisição de Peças e 
Serviços em trator Ford 7630, conforme especificação no Edital. 

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

C. LABIAK, inscrito no CNPJ sob o n° 10.788.960/0001-11 no valor Total de R$-
14.148,79 (Quatorze Mil, Cento e Quarenta e Oito Reais e Setenta e Nove Centavos); 

Nova Cantu, Paraná, 17 de Junho de 2.0 16. 
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DECLARACÃO 

Declaro sob as penas da Lei que o Processo Licitatório n° 
033/2016 - Edital de Pregão, na Forma Presencial n° 020/2016, efetuado 
para Aquisição de Peças e Serviços em Trator Ford 7630, cuja empresa 
vencedora foi: C. LABIAK, inscrita no CNPJ sob o no 10.788.960/0001-11, 
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 Junho de 2.016. 



MUNICÍPIO DE NOVA CANT 
Estado do Paraná 

CNPJ N. 0 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

SCI - Sistema de Controle Interno 

Relatório Administrativo n°. 013/2016. 
Processo Licitatório n°. 033/2016. 
Modalidade Edital de Edital de Pregão n°. 020/2016. 

O presente relatório trata do processo licitatório n°. 020/2016 Aquisição de peças e 
serviços trator Ford 7630. 

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. 

Nova Cantu, 16 de junho de 2016. 

É o parecer, s.m.j. 

Controladora Geral 

Aparecido Guimarães 

Controlador Interno 

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

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



REF: PROCESSO LICITATÓRJO N" 033/20 16 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n• 020/2016 

TERMO DE ADJUDICACÃO 

A Comissão Municipal de Licitações, após análise e verificação da documentação e proposta apresentada, toma pública a Adjudicação, 
do processo licitatório em epígrafe, conforme segue: 

ITEM COLOCAÇÃO EMPRESA VENCEDORA PREÇO UNT. PREÇO TOTAL 

01 10 C. LABIAK R$-14.1 48,79 R$-14.148,79 
CNPJ n• 10.788.960/0001 -11 

Valor Total de R$-14.148,79 (Quatorze Mil, Cento e Quarenta e Oito Reais e Setenta e Nove Centavos) . 

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

Nova Cantu, Paraná, 14 de Junho de 2.0 16. 

Comissão de Licitações: ~~ 

- I .; f<X ~~ 
PUBLICADO EM t/, ~~-

~ ·~ _/ /e ""'/ 
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QuintadoS -:/ -CNPJ N° 75.950.047/0001·88 

CONYAUDAÇÃO 
EXTRATO DO t • AOmVO 00 CONTRATO H 0 001/2015 
CONTR.ATAN'Te: PREfEfT\JRA HOOICJPAI.. DE QOIHTA DO SQ.·~ 
CNPJ: 76.9S0.047/0001-88 
CilNTRI\TAOO: E.C.M SERVIÇOS DA CONSTRUÇÀO L-TOA 
CNPJ: 11.7t:Z.OSl/0001 ·51. 
OOJfTO: PRORROGAÇÃO 00 CONTRATO N• 001/2015 
NOVO PRAZO DE VfNCIM{NTO DO CONTRATO: 22/01/201 7 
DATA DE ASSINATURA: 20/01/2016 
PREFEITO MUNIOPAl: .)()ÀQ ClAUDIO ROMERO. 
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ATA DE ABERTURA DE LICITAÇAO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 033/2016 

, PREGÃO, na forma presencial n° 020/2016 
As 15:00 hs (quinze horas) do dia 14 de Junho de 2016, na Sala de Reuniões da Prefeitura 

Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações e Pregão 
designados, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e julgamento das propostas, 
da licitação acima referida o qual objetiva a aquisição de peças e serviços em trator Ford 7630, 
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/CNPJ 
C. LABIAK 
CNPJ n° 10.788.960/0001-11 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que O 1 empresa compareceu para participar 
do certame, e, apresentou os envelopes de n° O 1 e 02. Iniciou-se então a abertura do envelope 
contendo a proposta de preços, e encerrada a fase de negociação de preços, foi declarada 

d t d vence ora as pro )OS as e: 
ITE COLOC 

EMPRESA VENCEDORA 
PREÇO PREÇO 

M AÇÃO UNT. TOTAL 

01 lo C.LABIAK 
R$-14.1 48,79 R$-14.148,79 

CNPJ n° 10.788.960/0001-11 
q~os serem o erta os os A' fi d ances ver ats, tcan o ass1m a c ass1 tcaçao h . fi d fi - d d as propostas apresenta as: 
ITE COLO C 

EMPRESA VENCEDORA 
PREÇO PREÇO 

M AÇÃO UNT. TOTAL 

01 10 C.LABIAK 
R$-14.148,79 R$-14.148,79 

CNPJ n° 10.788.960/0001-11 
Iniciou-se então a abertura do envelope contendo a documentação de qualificação das 
participantes, e, contatou-se que todas as Empresas apresentaram a documentação exigida em 
edital. 

Pelo fato de apresentar a melhor proposta e o menor preço, recomenda a Comissão de 
Licitação, que o objeto licitado seja ADJUDICADO aos vencedores: 
C. LABIAK, Inscrito no CNPJ sob o no 10.788.960/0001-11, no valor total de R$-14.148,79 
(Quatorze Mil, Cento e Quarenta e Oito Reais e Setenta e Nove Centavos); 

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

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

Nova Cantu, Paraná, 14 de Junho de 2.016. 

Pregoeiro ful ~........()\...,-.c cU.:.= 

Comissão~q~de Apoio~ 

/ 

~ 
-_..-// 

. . "-./ 
Participantes: 



C. LABIAK 
CNPJ n° 10.788.960/0001 -11 

Rua Ascanio Moreira de Carvalho, 790- Terreo- Centro 
Ubiratã - Pr - CEP. 85.440-000 

PROPOSTA DE PRECOS 
Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Ref. Edital de Pregão- n° 020/2016 

Apresento para apreciação de Vs. sas., a proposta de preços referente à Aquisição de Peças e serviços para trator 
ford 7630, objeto do Edital de Pregão, na forma presencial- n° 020/2016, conforme segue: 
LOTE n° OI- SERVIÇOS E PEÇAS- TRATO FORD 7630 

ITEM QTDADE DESCRIÇÃO/SERVIÇOS VALOR TOTAL DOS 
SERBIÇOS E PEÇAS 

01 GLOBAL Substituição de peças: Jogo de reparo de anéis, eixo R$-14.148,79 - quatorze 

acionamento, carcaça, arrastador, comando, Corpo, mil, cento e quarenta e oito 

bujão, bomba destr., jg de rolete, Pistão, regulador de reais e setenta e nove 

pressão, alavanca regulador e mão de obra para centavos. 

substituição das peças, montar testar e regular bomba e 

I bico injetor. 

Valor Total de R$ 14.148,79 (quatorze mil, cento e quarenta e oito reais e setenta e nove centavos) 

O pagamento é à vista. 

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

-----'--
-4~ .' 

~ ç/ --c::::::: 
C. LABIAK 

CNPJ n° 10.788.960/0001-11 



13/06/2016 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão 

• Receita Federal' 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

1 o. 788.960/0001-11 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

I NOME EMPRESARIAL 

C. LABIAK - ME 

rlTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) --
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

45.30-7-03- Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 

CÓD IGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 

45.20-0-01 -Serviços de manutenção e reparação mecãnica de veículos automotores 
29.50-6-00- Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

213-5 • EMPRESARIO (INDIVIDUAL) 

LOGRADOURO 

R ASCANIO MOREIRA DE CARVALHO 

I CEP I I BAIRRO/D ISTRITO 
~8_5_.4_40_-_00_0 ______ ~. _CENTRO 

I MUNICIPIO 
UBIRATA 

I COMPLEMENTO 

DATA DE ABERTURA 

28/04/2009 

ENDEREÇO ELETRÓNICO 

escmodelo@ibest.com.br 
I TELEFONE 

(44) 3542-1031/ (44) 3542-1436 

I ~;FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

I SITUAÇÃO CADASTRAL 

1\TIVA 
DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL 

28/04/2009 

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 13/06/2016 às 09:16:15 (data e hora de Brasília). 

\ Consulta QSA I Capital Social I 

I ~SITUAÇÃO ESPECIAL 

Página: 1/1 

I Voltar I 

© Copyright Receita Federal do Brasil - 13/06/2016 

http://www.receita.fazenda.gov.br/prepararlmpressao/lmprimePagina.asp 



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
Secretaria do Dé·senvolvimento da Produção 
Departamento Nacional de Registro do Comércio 

NOME DO (completo som et>reviaturas) 

'CLEBER LABIAK 

REQUERIMENTO DE EMPR 

~i;,.I;NA~CIO;;:;NA~li;;;:D.t.;;:D;oE--------------------,:::ES:=TADO:=-:::C::-:M::-L---------------------,,---------Il:.J'tl 

BRASILEIRO ,. 

SEXO REGIME DE BENS (,. cosa<lo) 

M[gjF0 
FILHO DE (poQ 

VICENTE LABIAK GOMACH LABIAK 
nUmero CPF (..:mero) 

9 .17 9.973-1 SSP 043.704.599- 40 
EMANCIPA.OO POR (forma do ~mandpaç6o- somente no caso do menol') 

(lOGRADOURO- rue. 1v. etc.) 

XII 
BAIRRO I DISTRITO CEP 

CENTRO 

DA LAGOA PR 

~clara, sob as penas da lei , não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de 
empresário e requer à Junta Comercial do PARANÁ: 

4530-7/03 
AI Melados s.ecund611as 

4520-0/01 
2950-6/00 

DO ATO 

DE CARVALHO 
BAIRRO I DISTRITO CEP 

CENTRO 

VALOR DO CAPITAL (Po< OX!onso) 

(CINQUENTA MIL REAIS)***************************************** 
DO OBJETO 

COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 
RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DE MOTORES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 



13106/2016 

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS 
TRIBUTOS FEDERAIS E À D(VIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: C. LABIAK - ME 
CNPJ: 10.788.960/0001-11 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

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

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://www. receita .fazenda. gov. br> ou <http://www. pgfn.fazenda. gov. br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1. 751 , de 02/10/2014. 
Emitida às 08:43:32 do dia 02/05/2016 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 29/10/2016. 
Código de controle da certidão: 6B85.46CA.4121.B455 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 



13/06/2016 

'ii4!ii,i!:M M·i'ti;M 

CAl 
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 10788960I0001-11 
Razão Social: C LABIAK 

Endereço: R ASCANIO MOREIRA DE CARVALHO 790 I CENTRO I UBIRATA I PR I 
85440-000 

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 ident if icada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS . 

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

Validade: 27/05/ 2016 a 25/06/2016 

Certificação Número: 2016052701494802195235 

Informação obtida em 13/06/2016, às 09:19: 56. 

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

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=15653536&VARPessoa=15653536&VARUf=PR&VARins } · 1/1 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: C. LABIAK - ME 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 10.788.960 /0001-11 

Certidão n°: 56992398 / 2016 
Expedição: 13/06/2016, às 09:20:27 
Validade: 0 9/ 12 /2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica - se que C. LABIAK ME 
(MATRIZ E FILIAIS ), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 

10.788.960/0001-11 , NÃO CONSTA do Banco Nac i onal de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642 - A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n ° 12.440 , de 7 de julho de 2011 , e 
na Resolução Administrativa no 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, d e 24 de agosto de 201 1. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Tr abalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídi ca, 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 por tal d o Tribuna l Supe ri or do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emit i da gratuitamente . 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Tra balhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas natura i s e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou 
de execução de acordos firmados perante o Ministério 
Trabalho ou Comissão de Conci l iação Pré v ia . 

Dúvidas e sugescões : cndc@csc . jus . br 

custas, a 
decorrentes 
Público do 



• PARANÁ 
GOVERNO CO ESTADO 

Sec~tar'M da 'atenda 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 014803380-78 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 10.788.960/0001-11 
Nome: C LABIAK 

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

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

Página 1 de 1 

Válida até 11/10/2016- Fornecimento Gratuito 

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

Emitido via Internet Pública (1310612016 09:21:08) 



C. LABIAK 
CNPJ n° 10.788.960/0001-11 

Rua Ascanio Moreira de Carvalho, 790 - Terreo - Centro 
Ubiratã- Pr- CEP. 85.440-000 

PROPOSTA DE PRECOS 
Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
LICITAÇÃO n° 033/2016 
Ref. Edital de Pregão - n° 020/2016 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 14 de Junho de 2016. 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade 
-PREGÃO n° 020/2016, 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, 

I ,) \ 

C. LABIAK 
CNPJ n° 10.788.960/0001-11 



C. LABIAK 
CNPJ n° 10.788.960/0001 -11 

Rua Ascanio Moreira de Carvalho, 790 - Terreo - Centro 
Ubiratã - Pr- CEP. 85.440-000 

PROPOSTA DE PRECOS 
Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
LICITAÇÃO no 033/2016 
Ref. Edital de Pregão - n° 020/2016 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 14 de Junho de 2016. 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade 
- PRREGÃO n° 020/2016 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, 

C. LABIAK 
CNPJ n° 10.788.960/0001-11 



C. LABIAK 
CNPJ n° 10.788.960/0001-11 

Rua Ascanio Moreira de Carvalho, 790 - Terreo- Centro 
Ubiratã - Pr- CEP. 85.440-000 

PROPOSTA DE PRECOS 
Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
LICITAÇÃO no 033/2016 
Ref. Edital de Pregão - n° 020/2016 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 14 de Junho de 2016. 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade 
-PREGÃO n° 020/2016 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, 

/ -· 
----_.. - I C. LABIAK 
CNPJ n° 10.788.960/0001-11 



C. LABIAK 
CNPJ n° 10.788.960/0001 -11 

Rua Ascanio Moreira de Carvalho, 790- Terreo- Centro 
Ubiratã - Pr- CEP. 85.440-000 

PROPOSTA DE PRECOS 
Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
LICITAÇÃO n° 033/2016 
Ref. Edital de Pregão - n° 020/2016 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 14 de Junho de 2016. 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade 
-PREGÃO n° 020/2016 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, 

C. LABIAK 
CNPJ n° 10.788.960/0001-11 



C. LABIAK 
CNPJ n° 10.788.960/0001-11 

Rua Ascanio Moreira de Carvalho, 790- Terreo- Centro 
Ubiratã - Pr- CEP. 85.440-000 

ANEXO I 

Modelo de Declaração para Habilitação 

Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
LICITAÇÃO no 033/2016 
Ref. Edital de Pregão - n° 020/2016 

DECLARAMOS sob as penas da Lei, para fins de participação no procedimento licitatório Pregão 
n° 20/2016, 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 neste certame, inclusive para aplicação de 
penalidades, caso o proponente não cumpra rigorosamente as datas neles estabelecidas. 
V - O Proponente não foi declarado inidônio para licitar com a Administração Pública de qualquer Esfera do Poder, em 
todo Território Nacional. 

Por ser a expressão máxima da verdade, firmo o presente. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 14 de Junho de 2016. 

' \ ' 

C. LABIAK 
CNPJ n° 10.788.960/0001-1 1 



PROCESSO LICITATORIO no 033/2016 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 020/2016 
ABERTURA: 14/JUNH0/2016 HORÁRIO: 15:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, através de sua Comissão 
Permanente de Licitações, com a devida autorização expedida pelo Prefeito 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 

MODALIDADE JJ Pregão no 033/2016 I 
TIPO 11 Global I 
JULGAMENTO li menor ~recto I 
ENTREGA DA DOCUMENTAÇAO 11 No ato da abertura I 
DATA DA ABERTURA 1114/Junho/2016 I 

I HORA DA ABERTURA 11 15:00 Horas I I LOCAL DA ABERTURA I PREFEITURA MUN. DE NOVA CANTU - RUA 
. BAHIA, 85 CEP: 87.330-000 

I VALOR MAXIMO DA LICITAÇAO 11 R$-15.000,00 (Quinze Mil Reais} I I CONDIÇOES DE PAGAMENTO I Após entrega dos itens, emissão da nota fiscal, 
dos itens medição/fiscalização e aprovação 

emitidos. 

I PRAZO DE CONTRATAÇÃO li 24 horas a ~artir da convocactão I 
1 OBJETO \ - Aquisição de peças e serviços em trator Ford 

7630. 

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 LICITANTE) 
5. CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS 

TRABALHISTAS. 
6. CADASTRO NACIONAL DE PESSOA 

JURIDICA 

CONDIÇOES ESPECIAIS 1. Coml;!rovante do número de conta 
bancária no nome da eml;!resa Envelope 
de habilitação 

2. POR CONTA DA CONTRATADA: 

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

2 -DO OBJETO E DA QUALIDADE 



ITEM 
01 

~,~uRA ll?v 
({ ~ 

l.!.J ~ 
~F L. N. o.G.._cs_ ~ 

Prefeitura Municipal de Nova C ijt~--~~~~.-~ 
Rua Bahia n° 85- Centro- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-00 °t-'(/;r~nh ~~ 

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

2.1 -Compreende o objeto da presente licitação, a Aquisição de Caminhão e Tanque Isotérmico, 
d . f a seqUintes orma: 

QTDADE ESPECIFICAÇAO 
01 Substituição de peças: Jogo de reparo de anéis, eixo acionamento, carcaça, arrastador, 
(Global) comando, Corpo, bujão, bomba destr. , jg de rolete, Pistão, regulador de pressão, alavanca 

regulador e mão de obra para substituição das peças, montar testar e regular bomba e bico 
injetor. 

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 'qualidade 
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 cont rato, 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. 20/2016 
Envelope 01 - PROPOSTA 
Licitante: RAZÃO SOCIAL 
CNPJ n. 
Endereço: 
Telefone: 



ENVELOPE N°. 02 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
Departamento de Compras e Licitações 
PREGÃO PRESENCIAL n. 20/2016 
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 Consolidado, 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. 

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 socio ou proprietario: 

a) O credenciamento, atraves do documento constante do anexo 11 deste edital, assinado pelo 
proprietario, socio 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 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 I. 

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

11- quando o representante da empresa for socio, 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 
proprietario; 

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 I. 

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

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. 



2 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 Capítulo 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 implica na plena aceitação, por parte da proponente, 
das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

5.6. A licitante somente poderá retirar sua proposta, mediante requerimento 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 solicitado 
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 Envelope no 02 deverá 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. 

Certidões negativas descriminada no quadro geral 

~ 
IJI~c=o=n=d:=:=iç=õ:=e=s=e=s=pe=c=i=a::=is=c=o=n=st=a=n=te=s=n=o=q=u=a=d=:=r=o=g=e=r=a=l=d=o=p=re=s=e=n=te=e=d=it=a=l =( q=u=a=n=d=o~ 
~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 á 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 
pela Comissão no ato da abertura, ou publicação em órgão da imprensa oficial. 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 Pregoeiro 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 início a abertura dos envelopes contendo as propostas 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 1 O% 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 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. 

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 Pregoe1ro a fixação de parãmetros mín1mos 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 Edital ou vantagem baseada nas propostas 
dos demais proponentes; 

c) apresentar preços manifestamente inexeqüíveis (artigo 4°, inciso VIl da Lei 10.520/2002). 

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 hc1tante desatender às exigências hab1htatónas, o 
Pregoeiro examinará a oferta de menor valor subseqüente, verificando a aceitabilidade e 
procedendo à habilitação da proponente, na ordem de classificação, e assim 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 falta 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 caracterizar-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 do 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. 

9.2. Ao final 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 juntar 
memoriais no prazo de 03 (três) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar 
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. 

9.10. 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 ESCLARECIMENTOS SUPLEMENTARES 

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, liberação 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 Tesouraria. o número de conta 
bancária no nome da empresa a ser realizado 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 



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

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

Código Dotação Descrição 

0801.20122.0021-2033-3390303999 Secretaria Municipal de Agricultura 

0802 o 20122 o 0021-2034-3390303999 

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 inciso 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 conformidade com pesquisa de mercado, ou quando alterações 

conjunturais 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 conformidade com a necessidade e deverão ser 
entregues na Central de compras do Município de Nova Cantu (ou local deteterminado), 
situado na Rua Bahia, n° 85, telefone (44) 3527-1280, através da ordem de compra emitidas 
pelo Departamento de Compras e Licitações, 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 OS( 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 única 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 previstas 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 11, 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 comunicação às 
demais, mediante publicação no D.O.M. 

16.2.3.1. Fora desses casos, em que os processos licitatórios 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 documentos 
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 aplicadas às empresas licitantes ou 
contratadas, na hipótese de chegar ao conhecimento desta Secretaria a apresentação de 
documentos adulterados ou falsos perante outros Órgãos 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 11 O, da Lei Federal n° 8.666/93. 



17.8. A Autoridade competente é reservado o direito de revogar ou anular esta licitação, nos 
termos do artigo 49 da Lei Federal n° 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. 

17.10. 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 OS(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 CORRUPÇÃO: 

I - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus 
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante 
todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou sol icitar, direta ou indiretamente, qualquer 

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

b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, 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 conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando 
estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 

d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às 
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório 
ou efetuar a execução do contrato; 

e) "prática obstrutiva" : (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo 
de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste edital; (ii) atos 
cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro 
multilateral promover inspeção. 

11 - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou 
pessoa física, inclusive declarando-a inelegível , indefinidamente ou por prazo determinado, 
para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o 
envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, 
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de 
um contrato financiado pelo organismo. 
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III -Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a 
contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em 
parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou 
reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução do contrato e 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 dos 
concorrentes. 

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

Nova Cantu, Paraná, 24 de Maio de 2016. 

Comissão de Licitações 

~~~ 
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ANEXO I 

Modelo de Declaração para Habilitação 

PROPONENTE: ____________________________________________ _ 
CNPJ: 
ENDER~E~Ç~O~:---------------------------------------------

DECLARAMOS sob as penas da Lei , para fins de participação no 
procedimento licitatório Pregão n° 20/2016, 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 neste 
certame, inclusive para aplicação de penalidades, caso o proponente não cumpra rigorosamente 
as datas neles estabelecidas. 
V- O Proponente não foi declarado inidônio para licitar com a Administração Pública de qualquer 
Esfera do Poder, em todo Território Nacional. 

Por ser a expressão máxima da verdade, firmo o presente. 

______________ de ______ de 2016. 

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

Carimbo com CNPJ 



ANEXO 11 

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~ 020/2016, na qualidade de REPRESENTANTE 

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

inscrita sob o 

CNPJ/CPF n° ____ _ ___________ _ _ conferindo-lhe(s) 

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. 
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Proc. Licitatório n.0
: 033/2016 

EMPRESA: 

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

ENDEREÇO: 

ANEXO 111 

MODELO DE PROPOSTA 

PREGÃO PRESENCIAL n.0
: 020/2016 

REPRESENTANTE: (para assinatura do contrato) 

CPF E RG: 

CONTA CORRENTE: ________ AG~NCIA: _____ BANCO: ___ _ 

A Empresa acima citada apresenta a seguir a sua proposta de Preços para o 
Processo Licitatório em epigrafe , que trata da Aquisição de Peças e serviços em Trator Ford 
7630. 

1!1Sill1 Q1Q Unid. Descrição Marca Preço Preço 
Unitário Total 

81. 81. 
1 

TOTAL 
Obs: Quando a proposta for por lote, colocar o valor total 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 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PREÇOS MÁXIMOS POR ÍTEM I REFERÊNCIA 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 033/2016 
EDITAL DE PREGÃO N° 020/2016 

LOTE 01- ÚNICO. 

ÍTEM QTDADE ESPECIFICAÇÃO R$-

01 01 Substituição de peças: Jogo de reparo de anéis, eixo acionamento, 
(global) carcaça, arrastador, comando, Corpo, bujão, bomba destr., jg de 

rolete, Pistão, regulador de pressão, alavanca regulador e mão de 
obra para substituição das peças, montar testar e regular bomba e 
bico injetor. 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITA TÓRIO No 028/2016 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial o0 033/2016 
ABERTURA: 14/JUNH0/2016 HORÁRIO: 15:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, através de sua Comissão Permanente 
de Licitações, com a devida autorização expedida pelo Prefeito Municipal, convida Vossa Senhoria a 
participar do seguinte procedimento licitatório: 



MODALIDADE 11 Pregão no 020/2016 

TIPO 11 Global 
JULGAMENTO 11 menor ~re~o 
ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 11 No ato da abertura 

DATA DA ABERTURA 14/Junho/2016 

I HORA DA ABERTURA 15:00 Horas 

I LOCAL DA ABERTURA PREFEITURA MUN. DE NOVA CANTU - RUA 
BAHIA. 85 CEP: 87.330-000 

I LOCAL DA ABERTURA PREFEITURA MUN. DE NOVA CANTU - RUA 
BAHIA. 85 CEP: 87.330-000 

I VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO R$-15.000,00 {Quinze Mil Reais} I I CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

I 
Após entrega dos itens, emissão da nota fiscal , 
medição/fiscalização e aprovação dos itens 
emitidos. 

I PRAZO DE CONTRA TAÇA O 11 24 horas a ~artir da convoca~ão I 
I OBJETO \ - Aquisição de peças e serviços em trator Ford I 

7630. 

CERTIDOES NEGATIVAS DE 7. INSS - FEDERAL - Prova de Regularidade para 
DÉBITOS/IRREGULARIDADES com a Fazenda Federal, conjunta com Procuradoria 
OBRIGATÓRIAS Geral da Fazenda Nacional (PGFN), na jurisdição 

fiscal do estabelecimento licitante da pessoa 
jurídica 

8. FGTS 
9. RECEITA ESTADUAL 
10. MUNICIPAL (DA SEDE DO LICITANTE) 
11. CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS 

TRABALHISTAS. 
12. CADASTRO NACIONAL DE PESSOA 

JURIDICA 

CONDIÇOES ESPECIAIS 3. Com(!rovante do número de conta bancária no 
nome da empresa Envelope de habilitação 

4. POR CONTA DA CONTRATADA: 

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

-* o valor máx1mo refere-se ao total de 1tens que se pretende o preço, e nao do contrato a ser efetivamente 
realizado 

Nova Cantu, Paraná, 24 de Maio de 2016. 
Comissão de Licitações 

Pregoeiro 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CA NTU 
ESTADO DO PARANÁ 
CNP.In° 77.8-15.394/0001-03 
Rua 13ahia. 85- CEP 87.330-000 
111/ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO l.ICITATÓRIO n" 
033120 16 
PREGÃO. na forma l'r~scncialn" 020/2016- PMNC 
llliTEX 013.1ETO: Aqtusiç~o d..: Pcç;ts ~ Scrv t ~·os ..:nt trmor r:ord 7630. 
conlorme espccil"tcaçucs em ed ital. 
AI3ERTURA: À partir das 15:00 li oras do Dia 1·1 d.:: Junho ele 2.0 16. 
na sala de reuniões do Paço Municipal. em 0/ova C.utw. l'aran:"t. 
A Pasta com inteiro teor do Edital. anexos c inlonnaçõcs poderão ser 
sol ici tados na PREf-EITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANÁ. junto a Divisão de Licitação, no honirio das 9:00 ;\s li :00 
lls. c elas 14:00 ús 17:00 1-ls. Tclclonc/l'ax: (4 11) 3527 1363- 3527-
128 1 - licitacao@novacantu.pr.gov.br. 
1111 Nova Cantu, Estado elo 1\traná, 24 de Maio de 2.0 16. 
1111 AIRTO~ ANTONIO AGNOLIN 
1111 Pr.:Ji:ito Municipal 

PUBll "· .... - ~-r2:::;.,:6~/-=t:-.1 c;_.:..,_l_t;_ 

j(\~' ·. .t.),·cv..,..-fJ c.to O.rA d;;J ,"';: 

r~DIÇ',-.~. et_!J_ ·-----
r< ESPON Sh" .:::!.-. _ ____f<J: __ _ 



ISSN 1677-7fl!i!J 

COr\TRATO :-.J'" (,Jt20 l fJ 
CONTRAJ'AOA: JORGe LU IZ VO LOCIIATI & CIA LTOA. 
OBJETO: O prc~en tc h:nno 1\:111 co mo objeto :1 rc~ds:h> :-~mig:\vd do 
C~\!llrJIO ~m cpigr.Jfl.:, l.!.:h:br.ldU \..'!!Ir.: O j.,1 ~ou tidpil..) 1.k: Ci tt.lrapuava ,_. 
>~ CoiHI"'.Jt:.da nJ ~bw de l S/02120 1(1, tendo em vi~t:t a conc: ILI ,;.Io Jo 
procc . .;.;.o líc it:~túricl , que· Ctllll ~l llJl l clU u ROTAIUJ nhj~tu d t) O:IIJilti\1, 1, 

c con~cq ucntc \:Cicllr;tç:i!J de C:l )llt r..~w p:u·a cx~o.·cu\',h,, de :;~.:rvi\·,,:- potra 
a refl!rid:l r~t~ u ''' ' ..: s ~.· rcfe1;: o conH;IIO ~m epigrniC.. l1 rc:>ds:itl f..:. d:i 
confunn.:. thsvG..: :1 Cl:'•mul:t do I.!Onlratu $Upr:H:it:tdo . ~: com fukn_, no 
/\rt. 79, inc1:;;;o 11 d.1 l.ci l\(i(IIÍ,•'•H. 1\ p:1rtir d:1 prc.wntc d:~ t,t . lica 
rcsci11dido u coalr:~to cm 1.:pigra ti.·, <~S p:Lrt.:s Uiiu pur tl'nnitwdo u 
C\miL~tto. n:tJ:t mai ~ tcnJ n ;L rl.'ci:Hnar. a q~;alqtLcr littdo c 1.'111 qualqm·r 
Cp<'IC:t, rckat i\':llllCIUI.' ;LS \)hrif ;tç{II.' S J.~s umidas, hujl vistJ (l f:t ll1 de r i 
tt:rl.'m cumprLJo \\ld,ts :a~ l l:iu:;:ub~ cunt r:~t u ais. 

CO!\TRATO N' 6412016 
OISI'ENS/\ De LICITAÇÃO N," 021201 6 
OBJETO: Cuutral :u;.in 1.h.: ~·mprcsa I.'Hm vciculu pan1 n:al i7..::11;:iu d.: 
tr :ln.'JHlnC c . .;cola l' no M~mír:ipLu Jc Guar.tpuav:J. 

~2~+~~T~~·EU'1~:i6ipio de Ciu:trapu:lV:\. 

CO!\TI\ ATi\0,\: fi:SISA TRANSPORTE ESCOLAR V IAGE~S E 
TURS1,1U LTO,\ • ME 
OBJETO: O pn:l>.:nté lo.:rmo 11.!11\ como objl.!to a rc::ci . .;::1o amigâvcl do 
Cu11 ir.llu .:m ..:pigrali..·, l.'d dtr.Ldtt ..:n1r..: u ~ht1 Lidpí1.l tk Gu.Lr;;~pu:li"J .: 
:1 Cttntr:.ataJ u n;l t.lat:t J..: 15102/ !01(,, t~·nJ1J em vi:-:1:1 :1 l.'tltL clu.'."lo do 
pra..:I!S~tl !ic it:HÕ!'Ín, t!LIC 1.'1111:cmplnu J. ROTAS IJ5. Dll. 2(.9 c M 
obj ~·f..> do cun t r;.~:o. c '~'ll~>~qu.:m..: ccll.:br:Lot~h, do.: c~mtr.JhJ par:.• o.:x'.:· 
cuç·:itl ele s..:rv tçv.; p:tra ;1 . .- r...t~l' i d~t~ 101:1~ as qu..: ~c rdo.:rc ,, c.utlrat~· 
~·m o.:pigr:1f<.', a Tl.'.!l~·~s:io lo~· d.i ~·~mfonn~· dtspV..: 11 Chiusltl:t thl l'<mtratll 
suprac itado. ~.: com ru!cro no Art. 7Q, in.:i~o 11 tla Lt::i !riM,c,/9). ,\ 
p~uíir d a j lll.'~l.'l\11: ib!;l , tic:J rc.~oci 11 tl 1dt) o 1.:0 1\I J'lLh) 1!11\ q•it~T:Ih:, :1,.; 

p,u,cs U:iv por tcnuin:1dn 11 l \lL11f:Lin, n:•da 111~1i ... tcndtl :1 h'C l.Jm.lr, :1 
qu:1lqu~r titu ln ..: 1.!111 quJ I(jl:i:T ~l'1'..::a , r\." l ;niv.1 n h:lll~ :ls ,oh l i\::tçi•.:-.~ 
a_;:;s:wn id:l.!l, h:Jj:1 visLa •• l':\ttJ d ,· 1:i t•r.:m 1.'1111\pritlH lt'•Li :. a,. l' l ;~u~ul:i~ 
C•lntt~Jtu:ti~ 

CONTRATO f\·~ ú:-i.Q:Ot<• 
D IS PE~SA DE U CITAÇÀU N," 02/2016 
OBJETO: Contr.•1:1ç:i.;.) U..; C!lljlrc:-::1 1.:\ltn \'Cicultl p:tr:1 rc.tl Lt.:1 ~':'1 ,1 ,Jc 
tr:m~ronc L!'SCí)laf l\11 1\lunicfpiCI de Gu:-~raruav::~ . 
CO\\'TRXfANTE: /\lt1 m~o:ipi,, U..- Ga:tr:1puavJ. 
CO:\'TRi\TO N" 65 '~() 1 6 
CO:-ITRAT,~DA : TI\A:-:SC IIO!\S TRANSPORTES LTDA • ME 
Oll JETO: O pr..:=-cz, li.: t~o·nno l..:m comu objeto a rc~l.' i ~.io :um :;;h c-1 Jo 
c,)J\t!':ltU C'lll cpigz";i!l'. cc lchr~Hin Cll!rC o Ylunic ípi•l de Glmrapli .J\':1 c 
:t CoiHa':ll;u.la 11~ c..I :Ll:.l J.;.- l (v02/201Ci, tcndu em vis\:t :1 t.:(lllCius:iu ~lu 
prm:~.-.:'0 licit:tlór·in, qu..: .:llnll.:mplnu :~, ROTA J07 ..: :i07A ohjcw do 
cuntr:•lu . ..- \' um t.:;.j\ll.:nh: ... ·~· kbr:1 do d~ ..:onlrato p:1r.1 .. :x ... · ~·u,·:iu tk 

~c;~·!~f~~i~·~:~ ~~ ~..:~~~-:~;.~~~~~·1 ~t';:·;,.~~'1:,1cc:~~~~:;~~ct.l~ ~~'t\1;;~,\~ :~\'~l'~~:~t~:::~: 
c ''t)ll\ l'ultru nn t\ rt. 79, ii H:i .. o 11 ,j,z Lt.:l liM1Ci CJ ) . A p :1n 1r d ~1 prú CL\1..:" 
data, tio rc~ci11 <1ido (1 1.'(\1\tl';ltil .:-111 c pigr;: l(', a.~ p:•n~·~ d,'to pm t~.·r~ 
minadll ,1 Cnntr:lhl, n:u.l:.t m:m t ~·nd~l ;1 rcdam,1r, J lJualq\11.'1' ti tuh1 ~· 
..:m qu.1 lqu~r ~·rrx.:.t. rcl:t\1\ :tll:cuh.! ~h ohrÍQ_:l\'ill.::o: :1:->:'umi,l.t:<, 1\.l t.J \' i:-1:1 
U f.110 d..: j :j (,:(ÇII\ t.:'<lt:lj) l Ldu 10t1. 1~ !IS d:'IU ) tll :JS CLll\lf:l{ua Í;-. 

CONTRATO :"'\~ :S~l20 1 h 

DISPENSA DE LIC'ri',\ÇÀO N." 09/ 2016 
OUJETO: Col1tr~t:lç:io {k' ~·mprcs:t com V..:"iç~t!o p~ra r~·;;~ li z;~ç;io tk 
tt~m~pt•nc .:s~·ül:t r nu Mt.mÍCiJl"' J..: Gu:!t':tpu;;~v:L , 
CONTRAT:\NTE: Mun ~ciri'' d~: Gunntptt av:l. 
CONTRATO W ~~l20 1 6 
CONTI<AMDi\: EI.TU I< TI\,\'ISI'OI<TES LTDA -ME 
UllJETO: ü Jlh.'li..:ntc t..-mw t..:m I.'•HJU) ,,hjL'Iü ~ n.:s.: i:o;:io :tmi~th·d J o 
(\mtt-:uu ~·m ..:pi;!,ra l\: . ..:..: k·br;tllo ~nll t: {I ~·1 unic i p i o Jc Guar.tpu;tva c 
::r (\mt r~!~da n;a dJia dl.' 11 ·~/t)JJl() l (,, ll:!ld11 crn \'i.Sia a condus:io do 
pt\)C..::':;.tJ liciw1:•rin, qu..: cuut~·:11pluu :1 ROTA IS \)bj ~: t~' J,, l.'l)l11ratv. l" 
C•lt\;;;~qu.:n t ~: cdd u·;t\·:i .. ck contrat11 put.t ~::<. ~:ctt\'iill d~ :\l.'n i~· o:o. p.lr:l a 
• ~ti..•rit.l.l r\11:1 u tlllt: "C ~~·l".:r~· 11 ~·oul r:~w ..:111 cpigr:tf•·· :t rc:,~·L~ :'iu ~" d.i 
<.:<JII l'orm..: t!r~l)ijc a ("1;1\1:-td .t tiO CI.Hllr.11U ~l ljlf~Cti:HIO. 1.' COI\I f11 lt.:1 1l l~U 
A rt . 79, it1Ci:•\l !l t.l~1 Ld ,l((tf,(,/CJ~. A l'i111ir d.1 pr.:s1.'111 ~· d.tn, tk:1 
I'~'."C I Ild idll \I C{lll\J';tlll O.:Ln l.' ) li ~r.L I~·. ,IS Jl.lll (; ... J :i11 pttr \~' 1'11 1 111 , 1JI) u 
C1)1llf:.ll<l, \l:ld.;J lllit l~ I~'IH IO .I r..:d:llll;lf. :1 qu.LhJllo.!( lllltl C'I 1,' C'l)l qu;;\qUI.'( 
C1h1C:1. rdan\·~L i l h.'ll l ~ :h ••hnl_!:l ;,· :~c...~ .~~~Uillabs, !t:1).1 \'1:-.l :t , , fah' d~· 1:'1 
1\:n:m cumpml,, ltHI ~~ .1:< c l.iusul.1s (·ontra\\l:IL;. 

('QNTRATO 'N" ~9/~1) l l' 
DISPENS:\ DE L!C'ITr\C;,.\o ;-..· .. IIW21l l(1 
OllJETO: Cunt r~l\a~· :i u d..: \' l ll l 'f.;: ~a cum 1'..: icu h1 JI:H>I r..:otl!t..Lo,;;iv U.: 
lr;;~ n sp<~rlc csc,ll:n· '"' MuniCijlhl de Gu:Jr:lpun":l· 
<.'UNTRATAN'J'C: l\·hmic ipit• d..: (.iu:tr:qmav:J. 
C'ONTRAl 'O N" 891;!UJ{) 
CONTRATAO.'= JOAO ~ IAR('JO GOMES & CIA LTD,\ · ME 
OBJETO: O pr<.·H·ntc termo \crn colllo obje to :L rc:it:ÍS:io auug:ivc1 do 
(\ t:ll r.lltl e m •• t • i ~:r.di.:, ..:do.:ht :td(o ~·wrc 11 Muniç ipi11 d..: Gu:u~tpno~l' :t c 
a C~.H\\I'",t\ : Li.l,l n ~1 daLI d..: 0-110.\l:.!~ll 6, t..:n<I.L ;:11\ vi::t.L :t l.'tllld w\:\u Jv 
p r;JC.:.~;.-~ 1 ikn ~nt\ri ..,, quo: ..;nnh.' llll' lltu :t K()T:\ ~DA o hjc111 d11 C1lll ~ 
lr:llú, ..: l'Ons.:qut:m..: ~·..: l .:bL:u,::·l tJ d.: 1..'\)1\lt':Llú para ~·xc.:~t~·üú d..: s~·tvtt.;u~ 
p:u·,, .t r..:ti:rid.1 n'l.' :1 qu ~· $-O.: 1c li.: rc ,, \:llii!T.tln em cpí~ral~. ;1 r~·.q:1s:1.1 
s.· J:1 çonfonuc th~p:· ~· ·' ( l.ú l:Htb do ..:untntLU :,upracit.dl.l, ~..· ,;,1111 
fu lcro nu An. 79. t m:i ~u li J .1 L ... ·i l\Mifí f9J . r\ p:tnir J.~ tHc.;,·n l.: .!:11:1. 
t"1.:a r..:scrmJid,, n .:olllr\Lin <:111 ~·p igra ti:. a;;; p.1r1:: ... U,io JHI T 1 ~'11 1\lll:tdo 11 
C\u'l\r:ltu. naJa m:Li~ \l..'n\ltl .1 · ~· .: l :ul\:l r, a qu:dqu..:r ltt \ll{J c Clll t..jtLtlqul·r 
.::pm.:.l, rd:Ltl\ Jmcnl ~ ,·,.~ ,, l•nt~·lçôcs as.~umid.1 s . h;~jn ,·i:-:1:1 1' f.1to LI~ j;i 
\l.'r\..'11\ l'lliii[Jfido \l){i:.LS :t:i ç l.i \IStl l.IS I..'Oil!f!11t1:1i:,, 

CONTRATO :\'0 'JJ/2016 
l>ISI'I~NSA DE UC'ITi\('AO i'\." 12120 16 
OI:UETO: OBJETO; Cnulr:.• l~~·:in Uc Ctllprcsa t:UII L vcicuJ,I p.tr.J rca~ 
l iza~:io J ..: tr.utS[hH, .: ~..·~~.:olar ao Ylll!tidp10 J.: Guar:qnwva. 

Diário O fi cia l da União - S"ç~o 3 

CONTitA'r/\NTE: :vtllnic!f'Í I'I d~..: (iu.Lt,tpu:~l .1. 

CONTRATO N" 93120 I C. 
CONTRATAL>A: JGM TRANSI'OR l't ESCO LAR L'I UA. ,\ 11; 
OBJETO; O prc.~.:- 111..: 11..'111\ll h'll\ 1..'011\U ohj .. ·to t1 rc.~'·is:1o anu~:hd 1hl 
Cnmrnto em eptgr.1 JC . ..:.:kbr.td,) ~.·nu~ 11 X·l un:drhl Jl! C"i tt ~Lr:t 1wal ,1 o.: 

:1 Cu!Lir.lt~ILb 11:1 tl:H.1 c.Jo: 11 /0J/20 i f1, 1\.'ml., ~·m ~·i~ !..J a cnnl.'!u!'iill du 
proco.:S:JO ltçit:lhirio, ttll.: Cll ll lcll' [>lvu " H.O"IA ~OlJ u~j..: to du t'tJHif;lltJ, 

1: COIIS.:'{']UCll\C cçkbr:t;,•jr; de Ct'!11l'!IIO para C.'i.t:<."\l t.;~(J d..: :oo..:rvit.,:tiS p.H .I 
a r..: fcritla mw ~ qu..: se r.·ti:rc 11 t:·,,ntnno CIIL cpÍ ~I Jfc. :1 r~·,:;...: i ::~., :: .. · (1.'1 
co11 fn nn..: di~pt1~ a Cl;i1 1.~ula dtl Ctlnlt.IW ~upr: 1dt:Hl~t. 1.: ..:nu1 fttkru 11 1a 
A11. 71), móso Jl d:1 Ll'1 ~(.Gtti~.l. i \ p:u, ir tb ]lll..'s.:nlc d.11.1, fi.::1 
rc~cint.litlo v contr:IW .:m c pi1=.r:t!'c , .ts p:Lrlc:< tbu jll\r lt:rt nin ;~Ju t • 
Cl) ll ll-:11ll, nad:t m:us tcnd,, :1 rcda111 :1r. a qu.1 l qu~r titulo..: em qualque r 
l·po..:n, rdativ:um·utc ils oki l:;~,· i, .: s a:o.:-11111Íd :!s, l ~>tjJ vi~ta t) fa!u d.· ji'1 
t~.: r.:m CUI 11Jli'Ldo I•.HLis :1s d :iusu!.1s ..:vnlr:uuai,. , 

I'REFEITL:RA MUNICIPAL DE IGUATU 

Jn~..·xi~ibil iJ: I<k n~ 2JlUIV Ubj~·1 u: lT~o·dl·nci:u \1 1.' 1 11 ll dl.' ~o' 1 11p1 .:.s:~s, p.,r:• 
:1 !r:nJun~nto r.l .: Cutl.~ul! :L$ ,unhu laHJn;us c t.Ldivh\~i ç;a ~ . u p:1rLir Jo d i;L 
27 de iunllll (1c 21)1(, . 
V:..!nr éstin wdu: RS 2 111.1/lUJ ,í H) (Duzci\IIJ:> c d~·z mil rc:..is). 
Lo.;a l: rr..:rci!Ul':l ~vluni dp:L I d..: lgu:LIU. i\Vl'lliJ:I Ct:nii,:H:II'Íu ) d ) , c ... n
\1\1 . lgu:nu . I':L r;ud . l n1t1rr: t: LÇit1.'~: (45 ) J2 <1S~ 1 1 59 

h:~.::~t\1. ~ 5 l~c m.lJ{\ tlc 21111>. 
ALEXc\~I>RE A~lvlm l I EI.IZi\1\1 

1 1 r..:~,J~..·tL I ~.- ~,1 1, ' l'l 

I'RErEITCIL\ \1Ui\ICII',\L DE JAflOTI 

,\\ISO \l E 1.1('1'1·\ C,:"-. 0 
!' r--.1 :r..\ 11 F I. E.~HJ1 i\l< O i"" u ,r.=tll fl 

O FL"~'OO Ml)i"!Cil'.\L lJE ~AÜDE Dt Jt\001'1. E:-1:1dt1 
do ! '~r:m:i , Hl rn:t pt'tblk.1 lu:ll.IÇ<il) ~iODALIDAOE PRE(~,\0 I;. LE
T RO:--.r JCO N" 2M2nJr, TI!•(): ~vknN [li\:Çt1 I'M H.:ln. n!JJETO: .S~
k~·:io ti!.- .Prurost.l ~·utr~· v_.; pnLtXm; ll :t: t'll\j\l:ldr:1dos l'Omu M E I I~PP 
p:H~l Rc,tLst rv d..: l'r.:1;11 d.: l:quip.u:wl1h\i> U.:: S.1\IJ..: {lc :a.:1trJn l'om ,1 
[p n" 2S·i 50007. El' n'' 1~ i<JI)(I I() ,_. 11 l'wg:·;una ~.k· Oualt!icaç :"1n d.1 
t\k nr;:in Prim.ina :1 !'hliltk: •. \I'SU~. ;\ BERrURA l> ia 1)1J/0()/.2H lft :is 
09.00 no :-ilc \\ ww bl l..: t1111J)t':l:o , tli'~ .br '' ,\ cc:o:-tJ l d.:nu lic ~,J o tl\J ltnk-
1i t' tt >tÇ0~s ~ l u(,lrt ll ~l\'~' : ~ t.:tJlll]lkm~Lit:u ... s p,ltkr.io ~~·r uhtid:~s JUntu .w 
Sctur ti~ Licu.J,·:"tu ( 1 <~ Prc f,•itJJI'>I Munl.:: 1p .ll 1k h b•1!r, 11:1 /'r;L~; J M1na~ 
G..: r,l i:J, 175, d:~:-: lJ ~hOOi tllnh ih 1 (lh()l)l11111 h ü .:llit:!l lo'Li lllpktv ..:.1 
con tr;H~I.' di ~opolli \•d 110 .,'Jhk·r~·(,:o .:kl r.:>u iç() \~· ~\ w.j :lh(I\ Lpq w v.br 11 0 
link licil lçilc!õ 

C'l LO N!l DI Pl· ...;( ilL:-._\ \tt)IU-IIL\ S•\ll·S 
l t.:;:•,t:l.l 

PREFEITURA MC:\ICII'A L DE LEÓPOLIS 

,\\' !~OS ll E l.JC ITA('.\U 
TOi\l,\0 .\ IH; l'ltEÇO$ ,"\". 2/~016 

ODJETU: (\,:ur:ua\' :i;.l d .. · 1.'r11p1.:s:1 1ura I.'X .. ·~o' II~' :'Lo ~k ub1.1 ll ~· 
r.:f,,rtn:t ..:111 tH~·dj,, muni~· i pal. C' l lED I: I'\C I ;\ ~IE>JTO E E:\'TRI·.G A 
DOS ENVELO PCS: ,LI$. MhJ"m :a ~ CI%3C•m d1) ~IL:t 05 d..: jull:.1 11~· 
2CJI{i, 1111 Dcpat,:un.:l\1•1 ti.: Li~·tw~· .i , l , ,,I[U.Id\1 1\!1 Rua r)..:Li n· !)1•111il l
~\11o'S d~,; SIHI/.,1, 11'' 37-+. l\·ntl~'· Ll.'t'P••l•>.l'K .. ·\1\l.: RfUR.\ !lOS E>-1 
v r:t.oPr:S: .J;.- O%JOm !111 d i.1 05 tk !Uih,, d .. · ~O i fL LOCAl. tll: 
ABERTURA: No1 ~.1!.1 d l· n.:uJJi lil.'.; du [)cp.~rt;Jitl~o:nlt) ,k- Llclt,,\·:il• , 
s\tt i :L~l:! na RL~~~ l)..:drv J), , ,ttln,t~l~· ~ d .. S!t\1/.1. ~~~ .P.J L."' 'PIIh , • I' R 
INFOR\1.1\ ('01:$ ('()\ IPLE\ lF\"1·\I(FS: PIICkdt! ·~·t Hhlid.t:<. l\:: ll i
\ l~:in tk~ Licit;L\ tk ; 11., l'rc k ,\IJr:'l flllHHClpo+l, .~o:tu ;ul. l 11;1 Rtr.l 1\ :, .r,, 
UUL!tiagu..:,• <k :) ,l'.t/:t, n' 37 -l L~..·~ ~ t hd !.., • l'R. O [ ,11! +1 ...:~ t.11 , 1 d1 .. -
puni1..:l..: ~l.' l lld, . .,.. flu~kt, :-ÇI •..: tir;l,lll ,\ p .. 1111 d1) {11 ,1 J l :i;'I.:!(Jl :• .1 
part1r d:ll• 119hl}11nl. n.1 D,l';$..:, ·k l.t,Lt.~~.· i'll·~ J :1 Prd ~:11ura f'. !l.lt1\lip;l1 
. Td tOI.J ) I(,:!,'T. I --:.1,1 <L\1 n•• ~·~nkt-.\'" ~·l .:lrt'llll..'ll Wll'w_ll'•·lh+ 
lLs.pr !,!1lV.h1. 

10i\ lt\ll, \ DE I'HE( OS :-.; ~. 3/2!11(, 

OUJE'l U: l'a\ III L.:nt.w;lo com p1.·d r.;.~ b ,\s:ilt i ~ J t rr~·l!qbr 1.· 
u:~· i 1) lio tli:• jl<!clra ba .. o;l:\l .;:r 11:1 L·qrada \'K i11.11 qu~ ht~ll .a s ~..·d~ du 
llHil Lidpi<J av l'uvo:du l'r11 11 : tv~H . CREDf:.NClA~·IE~'TU E E.NTRE~ 
GA DOS 1::'\V l~Lúl'I:S: J.1~ 0:-\lt.h)m .1:- 01lh30m Ju d1a (r(. J ~~ julh\1 
d!.: ::!H16. no Dl·p. l ~t.ll ll <::}t~l d~· Lt.:it.tçoi•l. :o.itu.•d•' n,1 !(tt.l P~dro D·)~ 
11\lllt!tlo.:li d .. • SIIUZol, u'' ~·, I. C .. ·))\ f'"· L..:•'lpla!t:o;. r· R. AíJt::RTt:Rt\ l>l )~ 

t:NVELO I'CS: ::1:- (1'11\.l l)JJ L J 1• tlt,t \J(• ,k jtill l,l lk ~01 {• l. n CAI. I >I 
1\llf:I<.TUR/\: N.t :l:.1l.1 lk r~ ~otli:1..:~ Llll Dl·p.trl:tlll\.:1111.1 ,[.,; ltçat.l~ ~~~ . 
:-:itu,u.J., 11 :.1 R\~,, l1t:d1'" l),,,nin;,!I H.'" tlc S q u;:;t. 11~ . 37.~ . Le;,puh~ . 1'1\ 
tNFURr..·t,.\('Ul:S l'll:O.! I' l. E.\ It: N L\ I(t.:;$_ l't>tk r;in h' r uh t 1 do.~:~~ 11:1 l >i
\'i:-,io ~~~· l.ilo'il,l('.)ó 1\:J ]' t Ç !~'I\IIF . I 1\ I \H\t~· l p:d . :o ituad:1 1\,1 ).!. ~, ;1 f'..;cJ :•tl 
Un111111 I; la .. ~ d-.: S•IIIZ~. 11 ' r t L .. ·ii ]M i i~ ~ 1' 1~. () Ed ii J.I ~·~t:tr~ ,!i,..;. 
pi.•Lti i 'L'l ~ .>1•1l1t:Ltll' pt1d..:1;1 :,~1 n.:ILr>tl.lt• .1 p;111 ~r do ÜÍ!I OI IJit J iJh• + 

p.11'li r d.1.~ O(Jl1 00uJ, !\.1 l) l, i!oj<, J ~· t. i ~· i l;lt;ilt:~ d.1 l'rd ;.·ittll,l \ lunit ip.11 
Td: {011~ ) ' (•'!'l · l :;r, I I)U 111) .t.'lld .. ·r~~- ~ ~ l.' iJ.:t ri•l:tCtL 1111 \', .lo:, I!)• I 

l1s.p r.gllv.b r. 

LI.'VJ\Ul l~. ;: ,, li..: lli.LH: d .: 2t!i(t 
t--.1 /\RL\ RCCil:-.l1\ 1.5:\'f!ST.I\ UE SOUZA 

f' r..::.ldl.' l\1..' ( ·,,1\1\_;.),i ll ,k· L~t· it.J.;;IIJ 

N" l0 1. scgu nd a- fl' tra, J () d~.: m~1iu dt.: 2016 

PREFEITUR!\ \IUt-. ICIP,\L [)E Mt\R~ 1ELEIRO 

[(ESlii -IAIJO IJE Jl!L CA.\IE: :'\ ro 
TO.\ It\ llA DI~ I'IUX 'OS '\" '1/20 1(, 

!:m ~..:un:priuJJ.:Ilh• .111 d i'lh•:-lu fli.l ; 111 I()'), p..lr;l gr:Jfu l ~ J;l Ld 
~.666/~) tuma~.sc puhli..:tl • lot::f;tdo da !i;it:,.; iio Clll l'jll ;• r: •l~. ~uj:a 
cla s.~dic.~cp.ln d:i-10;! t1:1 s..:~,•,:;r~tc ltmn.:~: • 

t\ entpl'-::'.J I'EDI<Eif{/\ ~. 1 /\ !\ MI:I.I: IRO !.TD1\ - ! ~PP. in~ 
~:r i l.! m• CNPJ1MF sub 11 11" 7(,. ! 12 .f• 1>71(}(J0 l ~S•l. Cltll l v.tl.ll' 1!. 1\•bJ l t.llt 
lot,; d~,; R$ 455.().)3.14 (q·.ratr"n·nws 1..' .:imtti<:II Lt c cim·,1 llli l. uil. ut:• o.: 
tn.:s rc~1 is ... vi:nc 1.' ' ltt:ll\ •1 c~nt._~v,,.-.J. 

\·btn:d.::t,). 14 d.: !tl.1 il'l \IL! 201 !. 
:'1 11\f{ l,\ :O..:E D ALLA$1'1</\ CiO D,\ Ifrll 

l 'l..:~ lil o.::-~t .· 1 .• 1 rL,II ll'i _~;i,l 1.!.1 t·~.rm~,,, _.,,:..: •i.; 

LI ~ JI.I :; 
01\l 

PR EFEITURA \1 \,;1\IC'IPI\L DE MOREIRA SALES 

.·\\'ISII IH' I I CITA( ' i o 
PIU::C.\0 l'lt t::SE.l\Cl \L .'\" 1-.t/:! Ut(, 

Ubjl.'lt..>: S..:k~:"uJ c.l~o: l'rupos\ ,1:, \'ÍS:11tt1-> R<:~i.~t n) d.: Pr~·.,: u.; ,,,11:~ fUlllrl.l 
cu:ur:.m11,::iu tk ~·1 11prc..; , 1 p;L-.L Pr l·~ I .LÇ:iu d..: S..:r\'ÍÇih .:uw ln~:•t.,:~ t ) d.,· 
p:tkt), lt,Caçjo llc ~11 11\ . hl!:OIÇ :hl ti..: 1\Lz Lii.' ,, ~·J ,l ck Tcl ~~~. _.:~J' .li,;Li c .; 
tk :·111J iú ..: ít:,ill/.;l~ iitl d~· 111(l]':L;::tn d;: \'Ol.lllll' ,:w u C:IJ'I' (I d..: ~\> 111 no 
l'dur.tdpio dc r-.J un: Lr:.J S:•l.::--I'R. c111 :.tt..'ILtl iu lcll!o ;1:' k~;ivnttJ ~ ~ tk 
fim d..: ano~· tl..:nt.li:' ..: • ~· ~~~~~~ llt> 1 l ~:L'IIl l l' l nt~ :I! HI J l· :!iJi f1 
Rc::nn..: tk E:o. ~·cu,·i'm: M,·ll tlL p~;·~~~ r•'r lt .. ·:n 

I 1: 1.1 t\ ~,, . ;u1a ! d .: Jlll ·l· •. 1k :!111 f), ;t:> ! l\;1r1!!n11n 
I11J'urnw.-;,t.:!o 1,\li ll Jiklll~ .t;lll.':- ~· ..\q,.\!>1~\i• ) ,k Edi1 otl p..-lu ~i~~.
W\I'\\,IIh•L>.'H't.>;lk- •.pr.i\LJY.Ia jii iLII' "'' I'\-'LS:t\)1\t'l .;lt iiL,\.Jr 

1. \ ll í' :\ .' ION11 I \'OLP .. \1 {J 
r·t.!l"'" 

PREFEITURA Ml!NICII'!\L DE NUVA CA NTC 

_ 1\\' l~OS UE t lrll \Ç\0 
I ' IU~ (;,\(l PJH:~E.\'CI.\1. V t ~ f~UH• • 1'\l~C 

1'rocesso Licii;Lton () n'' ( I }K~i! l il 
O ll Jf:TO : 1\ tjlli . .;:~· ~"' ck Jfl R~:sfri .Hlurc~ d.: l.c11c • C•l11\ .:nio 

i\1 ,\I'A ('E F, \:llll (t~LII H.: ç~p~t: i fi~,. :ll;lk:< em .:dtiJI 
,\1JERTUR,\ . A p:u11r d:,~ (t');OU l l,•(;l~ tl,, U::1 IJ ,!, Jtutho 

:k ~.ll l lt , 11 .1 .~ • .!;1 d~· r..:lllli .,l'S 1ln l',L;,:I L 'vi ii .Licip.tl. \.' IH No· •. 1 C':ttl\11 
l' a1.111:.i. 

,.\ l' :1s\.1 .;ttlll 11 1. ~'1111 •,.,..,,r dv EJu::l. ,llk.\.••:- ~ inhm r .. l.;l• .. ·s 
p:.11.k r:.u sçr ~ot i ,·it.ad ,, ~ 11.1 t•RUT JTUR .. \ ). llJN ICIP.\L llE NOVA 
CANTL' ~ 1'.\R,\ .'\,\ . iuu1.1 ;1 D:1 i~t111 J..- L'à.1..;lo . lli l iwr~·1 ri 1 1 (lJ~ 
tJ:Ou H 1 t .on 1 k I! t.a~ • .:: tii l ::~ n·on 11:-. T~:,· t ',)n~:lf7n>. : CJ·l) 
.~5~7:J f, J ~ l :~.:!"; ~ t::! :O:l · t ,.:i! l ~.h · ·~~'"''\: l ~antu .pt .~~~~~.br . 

l'ro~~.·!>SI) Lici tatbt ltl d ' 0 ~)/~(ll h 
OBJETO: 1\qu L-i~ Jo ti.: !te~·.~., ~· .:, 1\ i;,·l,., 1..'lll \ r ,l\c.H Fot·.! 

7tJ .tU, c u n f11nll o,.~ l.'.•p.:çiJjç;I~'ÔI.':> 1.'111 C.J1 t.il, 
t\ UERT URA: A p .. rtil d .• ~ l 5:uo l l u r:.. ~ d,, Dia l ·l d..: Jnt~l u • 

do: .:! .Otf •. 11;1 ~.1 l ;~ Jc r~\lltllic..; d1l Pnço :'lllunic1p.1L ..::m ~rw.L C:111tu. 
1 ' ,L r:m ~i. 

A 1':1.· L1 ct1111 i1lh:.r\) t.:11r tlu t:~t:l;d an ~· . ..; vs l ' inr~~nn a~·ô .. ·:o. 
pnd~r;iu S..:t ;-.nlit: l t~~J , ,:- 11.1 I'!UTEITLJKr\ f\I L';-.: !Cil'AL ()[ ~UVA 
C.I\ NTU- 1':\H..\:\/\ , IU!lld :1 t>.\t~.~\ 1 tl~: L11.'11:l\,'.-IC'I. 1\11 h>)(:l1'111 d;h 
1),01~ Ú.; 11.00 l ls. c d.\~ !t!:tJ~I .'1:- l 7JJU Ih . T.:a.:fo ncil·,n · (•1·1) 
i:;~?l H•~ - .i _;;l"LI:!.iil- hç ll !lt: ll• •l.lltl\.u,:,lltl'.l )'l 1;1•\ ht 

ICJ.\1,\H.\ IH. I'HE(O," W 2i2lH ~t -1' .\lj\'(. 

l ' r••t·c, ,'* L,ç!!ahlLH' 11 ' n~•l,:W H• 
OHJl·'I(J. E.-.: .:.-u,;ll , ,!l· :-·~·r"'' ''/\.,!.: Rc.t,k\ l ~:~~>.:.h, ,t.; I ~ :t.t~l .t 

Rt ~t a. ,. t·;, ,~·.d l l l+w: nll l \ •11\,'..;,, i,, ~ 1,\ 1'\ CET . .;,1,,lm1u; ~·sp~,.·çt~ 
l il-. ;~ ,,~-, (' !11 ...:dll.ll 

:\ l5ElU't l ~ t\: 1\ jl I.I:L ,!.1:-: \!I :H• :/.•1.+., Jl, , l.h.1 11 .k .luu:tn 
1 : .::o t r,. 11.1 ... +1 ,1 d,• ~ ~·u i "•\~·-. Jt · i'. l\ 1~ ~l \tlll . ip.1l. ~· 111 l\m·;1 l-;wttt 
1':11 .111'1. 

,\ 1 ', 1 ~ 1.1 \!dlll i:~\\.' ir,• ll'U( ti1l ].d itrL!. .. 1:,:\••:, .: ,1Jf•ll 111 ~ ~·(,~· , 
1 11~d..-r:1 t • .>..::· :.;, ,lint.ttl<l!o a•:: l'R t:f t:!Tt. l(/\ l\ ll1:-.'il i1 'A L DC NOVt\ 
(',\\:lU · 1':\\tt\ .\i,\ , j.mlu ,L ! l!l h.iu lk Li ~ i1.1 ,·, ,., Jlll t,, ,,·,11'i11 ..!:1~ 
'J:Oi1 :1s 1.:00 Jl s. ~· d., .• l•l 110 . 1 ~ 17(1(} 1 1 ~ - ·rd ..:lun..:. r: •.. , . H· l) 
35.:!7l:l ft 3 ~ J.~ .n ~ 1 2s 1 • llt.:!l:l •. h•·a un\·;~..: . t:l t "·l''.:!~'\ ,hr 

t1# i\ l lflO~ 1\NTOi'dCl 1\C:SOLIN 
tfli l'rdi.:iht M tiiii. Jt l.d 

('l'tl-:l'!'l~ll Lt..:J\!JlUrL\1 11" 0 ~11120 l ,, 
OJU r; ·r o !'::~ l.'.,;ut:io ( I~ Sc tv ii U'.. de l(di.m n.l 'r.,· lll\•i.k l. •~· ;',o ~· 

amph::~·:itL • Ct:1\!r~1 d .. · Sautk NtLVõ\ (\ul iLI ~ (\lt t\ ..::ni11. l'llniLifL\1~· 
~.,pl..'l.' l !ii,' ,L,..-Kl'l l.'ln t:t11t:L1. 

: \BEK11J ic \ : 1\ l'·ll~i r d .1~ l li :~O Jt ,lr:t., d.• IJ..1 1.; ,;~.: Junln• 
d~· 2.0 \(,, na .~;1 !. 1 , k !..: •,,nti '"·' d•, J•,;ço :'l hrnl.;. ip.ll c.\+ "it~I J l '.tll lu, 
1' :11 !111:1 

t\ f': 1 ~ 1 11 çutll l:~t l..' lrt, ll.'ur d•) l: , h!:d .•• 11. ~~~~ ... oll;i.nu ·~·i~,;, 
JlnCI.'r:il' ,.õl.'l' "'lr!.ltt<l,, ~ ll:l fli{ l l t:!I'I J.:..\ f\ ll 'NI( il' \ L llL i\.'U \'1\ 
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ABEifi"UilA: A parlir das 14:1)0 (quaiiH'"'l H ora< tio <lia 14 th• Juul111 th· 
2.Ullí. 11:1 ~:11 :1 c~~rcuniiil'S do Pa~·o 1\lunicip:ll,l·m Nuva C:1nCu. l' :1r:ud. 
.\VISO UI' I I Cl J".\(".\0- J'llOCESSO LICJ"I .\T()IllO n '' UJJ/211 Ho 
l' REG.\0. na forma l'n·srnd al u" 0211/201fi - l'~H\C 
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t•tlilal. 
ABERTURA: ,\ p:tr li r tias 15:UO (quinzt·) llor:t ' tlo dia 14 dt· .Junln; <k 
1.01(1, u:\ sala til- n·uni(~t•s elo Pa,·u :'\Juuil·ip:al. em '\ma C:wtu, l~aran."a. 
AVISO DE LICITAÇ},Q - l'ROCESSO l.fCÍW'OIUO u" !1]41201(> 
TO~IAllA J'>E PREÇOS n' llll6/2UI6- P~I.\C 
OUJETO: Conl r:1C:u;:io de.• l~mpn:s:a par:t Tr:mspurtc de C:1sr:dlw. h:ri';IS c: 
outros (Camiuh:IU C:t~·amh:t), cnururmc: t.'S/h.'dlit.'a\· f,l·s- e-m cdit:ll. 
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Nova Esperança do Sudoeste 

f'IIEFI:/1'( '11.1 .1/U:V!C//', IL DE ,\'0 1~·1 /;'SJ'/:.'/I, IJ\'(.-1 DO SUL>OES'fl:' 
AV ISO DE LICITAÇ.\0 

EOITAI.DE TO~L\OA OE PREÇOS 1\'" 11·11211 16 -l' rm·r><o ;-\"fil /2llllo 

O 1\hmki pio de Nova Espcrnn,·:t do Sudnl.':"'~ PR torna púb li c~1 t!UL.' l'aroi 
rcal t:tal', ús 09:00 hor;lS do dia I (i de Jt tnho do :t tlO dt.: 20 1ú,ll<lA, . lg u:t ~'ll JIJ 
750 0111 1'\tll':t Espcr:t11ç:t tio S11tlocstc' . l';tr:>n.t , flr:tSt l, TO~ I \ll \ i)E 
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~lubal. 11pu 11"h.'JH'r pr.:--;n.ll:i(J·) -'1..';!-Uintl.'(s) obra(.~J. 
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A P.a ... t.t T(·l'n it'il ~·~..•m o int~ i t'u t.:or dn l:d11ill 1.' s-.:\IS r~spc:.:livos lllO\klo:.., 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANT 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ 77. 845.394/0001-03 
PROCESSO LICITATÓIUO no 033/2016 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

PARA: 

DATA: 23 I OS 1201 6 

PARA: 
DIVISÃO DE TESOURARIA - PROGRAMA ÃO FINANCEIRA: 

AUTORIZADO 

Visto: 

PARA: 
ASSESSOR JURÍDICO 

Inexigível 

Nf,o AUTORIZADO~-

DATA: ~ I ~ 1c;2<l.L 
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