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Prefeitura Municipal de Nova Canto 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ 71.845.394/0001-03 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório no 040/2016 - Edital 
de Pregão, na forma Presencial no 025/2016, que tem como objeto a Aquisição de Peças e 
Serviços/Caminhão Entulho- BWE - 9251, conforme especificação no Edital. 

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

Empresa: NILDEOMAR L. FARIA CIA LTDA - LUME PEÇAS E 
SERVIÇOS MECÂNICOS, inscrita no CNPJ sob o n° 00.176.319/0001-72, no 
valor de R$-9.910,77 (Nove Mil Novecentos Dez Reais e Setenta e Sete 
Centavos); 

Nova Cantu, Paraná, 29 de Junho de 2.016. 

PUBLICADO EM ~-I I ül--1 /i.c l ~' 
JORNAL:~J.V.. e----"'-c- ~.va.J""-tt ..:e ' 
EDICÁO N.0 q 4 ?>J · ho~ fu~ 

- ~LLu;:> 
RESPONSÁVEL __ ~_·u~ ~----



Prefeitura Municipal de Nova Canto f 
ESTADO DO PARANA 

CHPJ n.B45.394/0001-03 

PARECER JURÍDICO 

Considerando que foram preenchidas as disposições legais da Lei no 8.666/93 e 

alterações posteriores, bem como o parecer da Comissão Municipal de Licitações, 

poderá o Sr. Prefeito Municipal de Nova Cantu, HOMOLOGAR o resultado do 

Processo Licitatório n° 040/2016, Edital de Pregão, na Forma Presencial n° 025/2015, 

em conformidade com a Ata da reunião da Comissão Municipal de Licitação de 28 de 

Junho de 2.016. 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 29 de Junho de 2.0 16. 

Assessor Jurídico 

Rua Bahia, 85 - Centro- CEP 87.330-000- Nova Cantu- PR- E-Mail 
licitacao@novacantu.pr. gov. br 

I. . 



MUNICÍPIO DE NOVA CANT 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

n Paço Municipal Martin Krupek" 

SCI - Sistema de Controle Interno 

Relatório Administrativo n°. 029/2016. 
Processo Licitatório n°. 040/2016. 
Modalidade Edital de Edital de Pregão n°. 025/2016. 

O presente relatório trata do processo licitatório n°. 025/2016 Aquisição de peças e 
serviços/ Caminhão entulho - BWE-9251. 

Ao analisar o processo percebe-se que houve o cumprimento as exigências estabelecidas 
pela lei 8.666/93. 

Assim sendo, diante da legalidade verificada, é que se manifesta pela homologação da 
licitação. 

É o parecer, s.m.j. 

Nova Cantu, 29 de Junho de 2016. 

Elis Marina da Silva 
Controladora Geral 

Controlador Interno 

Rua Bahia, S/N° - Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-128 1- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

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



Preleitura Municipal de Nova Canto 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ n.B45.394/0001-03 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

REF: PROCESSO LICITA TÓRIO N° 040/2016 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n° 025/2016. 

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

EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
NILDEOMAR L. FARIA CIA LTDA - LOTE 01 - Itens 01, 02, 03, 04,05, 06,07,08, 
LUME PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS 09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 22, no valor 
CNPJ 00.176.319/0001-72 TOTAL de R$-9.910,77 (Nove Mil, Novecentos e 

Dez Reais, Setenta e Sete 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, 29 de Junho de 2.016. 

Comissão de Licitações: ~QV\.,~ 

Rua Bahia, 85- Centro - CEP 87.330-000 - Nova Cantu- PR - E-Mail licitacao@novacantu.pr.gov.br 



Preleitura Municipal de Nova Canto 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ 71.845.394/0001-03 

ATA DE JULGAMENTO DE PREÇOS DO PROCESSO LICITATÓRIO no 040/2016 -
EDITAL DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL n. 0 025/2016-PMNC. 

Às 15h00min (Quinze Horas) Horas do dia 28 (vinte e oito) de Junho do ano de dois mil e 
dezesseis, na sede da Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, com sede à Rua 
Bahia, 85, reuniram-se os membros da Comissão Municipal de Licitações e Pregão para o 
julgamento da proposta apresenta, do Edital de Pregão, para Aquisição de Peças e 
Serviços/Caminhão Entulho BWE - 9251, conforme especificação em edital; 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que somente uma empresa havia comparecido 
para participar do certame, a empresa participante do certame, apresentou os envelopes de n° 01 e 
02. Iniciou-se então a abertura do envelope contendo a documentação de qualificação da 
participante, e, contatou-se que a Empresa apresentou a documentação exigida em Edital e foi 
qualificada/habilitada a participar do referido certame, onde participou da presente licitação a 
seguinte empresa: 

EMPRESA I CNPJ 
NILDEOMAR L. FARIA & CIA LTDA - CNPJ 00.176.319/0001-72 

Procedeu-se a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços da empresa 
qualificada/vencedora, cujos preços apresentados, são os seguintes, conforme segue: 

EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
NILDEOMAR L. FARIA CIA LTDA - LOTE 01- Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 
LUME PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
CNPJ 00.176.319/0001-72 22, no valor TOTAL de R$-9.910,77 (Nove 

Mil, Novecentos e Dez Reais, Setenta e Sete 
Centavos). 

Tendo em vista que os preços apresentados na proposta da empresa participante, estando 
dentro do preço de comércio praticado e dentro dos limites máximos fixados em edital, os preços 
declarados vencedores na licitação- Edital de pregão em epígrafe foram os seguintes: 

EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
NILDEOMAR L. FARIA CIA LTDA- LOTE 01- Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 
LUME PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
CNPJ 00.176.319/0001-72 22, no valor TOTAL de RS-9.910,77 (Nove 

Mil, Novecentos e Dez Reais, Setenta e Sete 
Centavos). 

Procedeu-se à abertura do envelope contendo a documentação de habilitação da empresa e 
o repassou ao participante, que após a apreciação e análise, verificou-se em conformidade com as 
exigências fixadas em edital. 

Rua Bahia, 85 - Centro- CEP 87.330-000- Nova Cantu- PR- E-Maillicitacao@novacantu.pr.gov.br 
D:\LICIT AÇÃO\LICITAÇÓES 2016\PREGÃO\Licitaçào 040 Peças Caminhão Entulho\ATA DE JULGAMENTO 13 .doc 



Prefeitura Municipal de Nova Canto 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ n.845.394/0001-03 

Na sequência, após verificação da aceitabilidade da proposta de menor valor, foi declarado 
que os preços descritos acima seriam o resultado da negociação/proposta final, referente à 
licitação em epígrafe. 

A empresa participante renunciou 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 pelos presentes. 

Nova Cantu, Paraná, 28 de Junho de 2.016. 

Comissão de Licitações: ~ ~Cl."-~ 

~~D 
I Q_)--~ 

""\(\_ 

Rua Bahia, 85 - Centro- CEP 87.330-000- Nova Cantu - PR - E-Maillicitacao@novacantu.pr.gov.br 
D:\LICIT AÇÀO\LICIT AÇÓES 20 16\PREGÀO\Licitação 040 Peças Caminhão Entulho\AT A DE JULGAMENTO 13.doc 



LUME-
PEÇAs E SERVIÇOS MECÂNICOS 

Nildeomar Luiz Faria & C ia Ltda ME- CNPJ oo.176.319!ooo1-72 

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

Nova Cantu, Paraná, 27 de Junho de 2016. 
PROPOSTA DE PREÇOS 
Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Ref. Processo Licitatório n° 040/2016- Edital de Pregão- n° 025/2016. 

Apresento para apreciação de Vs. sas. a proposta de preços referente à Aquisição de Peças para onibus e 
outros, conforme segue: 
LOTE n° 01- PEÇAS PARA ONIBUS 
Num. Quant. DISCRIMINAÇÃO V. Unit. V. Total 

01 05 OLEO CAMBIO R$ 26,23 R$ 131 I 15 
02 01 JOGO DE JUNTA CAMBIO R$18,00 R$ 18,00 
03 01 EIXO ENTALHADO R$ 954,80 R$ 954,80 
04 01 ROLAMENTO R$ 20,84 R$ 20,84 
05 01 CONJUNTO SINCRONIZADO R$ 1.794,90 R$1.794,90 
06 01 CINCRONIZADO R$ 209,55 R$ 209,55 
07 02 CAPA SINCRONIZADO R$164,30 R$ 328,60 
08 01 EIXO PILOTO R$ 807,55 R$ 807,55 
09 01 ROLAMENTO PILOTO R$127,00 R$127,00 
10 14 ROLETES R$ 7,01 R$ 98,14 
11 01 ARRUELA R$ 55,93 R$ 55,93 
12 01 TRAVA R$11,22 R$11,22 
13 01 RETENTOR R$ 36,30 R$ 36,30 
14 01 PORCA PINHÃO R$ 55,44 R$ 55,44 
15 01 RETENTOR R$ 31,35 R$ 31,35 -
16 01 COROA E PINHÃO R$ 2.145,00 R$ 2.145,00 
17 01 CONJUNTO PLANETÁRIA R$1 .528,30 R$ 1.528,30 
18 01 RETENTOR PINHÃO R$ 45,80 R$ 45,80 
19 01 ROLAMENTO PINHÃO R$ 165,60 R$ 165,60 
20 01 FLANGE R$ 545,30 R$ 545,30 
21 01 TIRAR E COLOCAR CAMBIO E MONTAR CAMBIO R$ 350,00 R$ 350,00 
22 01 DESMONTAR E MONTAR DIFERENCIAL R$ 450,00 R$ 450,00 

TOTAL R$ 9.910,77 

A Forma de pagamento é à vista, na emissão da Nota fiscal. 



LUME-
PEÇAs E SERVIÇOS MECÂNICOS 

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

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

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

Atenciosamente, 

Nildeomar Luiz Faria 



PARA: 

LUME-
PEÇAs E SERVIÇOS MECÂNICOS 

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO L/CITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 040/2016 
EDITAL DE PREGÃO N° 02512016 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob 
a modalidade- PREGÃO n° 02512016, instaurado pelo Município de Nova Cantu, que não fomos declarados inidôneos 
para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Cantu, Paraná, 27 de Junho de 2016. 

Nildeomar Luiz Faria 



PARA: 

LUME-
PEÇAs E SERVIÇOS MECÂNICOS 

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO L/CITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 040/2016 
EDITAL DE PREGÃO No 025/2016 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n° 02512016 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que nos 
comprometemos a entregar os produtos ganhos por esta empresa, nos termos e nas condições do edital supra 
referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Cantu, Paraná, 27 de Junho de 2016. 

Nildeomar Luiz Faria 



PARA: 

LUME-
PEÇAs E SERVIÇOS MECÂNICOS 

Nildeomar Luiz Faria & Cia Ltda ME- cNPJ oo.176.319!ooo1-72 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO L/CITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 04012016 
EDITAL DE PREGÃO No 025/2016 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n° 02512016 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 
~ederal 9854199, que acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Cantu, Paraná, 25 de Junho de 2016. 

Nildeomar Luiz Faria 



PARA: 

LUME-
PEçAs E SERVIÇOS MECÂNICOS 

Nildeomar Luiz Faria & Cia Ltda ME- CNPJ oo.176.319/ooo1-72 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO L/CITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 0405/2016 
EDITAL DE PREGÃO No 025/2016 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n° 02512016 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa 
proponente, conhece todos os termos da licitação, bem como tomou conhecimento de todas as especificações 
concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Cantu, Paraná, 25 de Junho de 2016. 

Nildeomar Luiz Faria 



LUME-
PEçAs E SERVIÇOS MECÂNICOS 

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

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

DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO L/CITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 04012016 
EDITAL DE PREGÃO No 025/2016 

Objeto: Aquisição de Peças e Serviços I Caminhão Entulho- BWE- 9251. 

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

Nova Cantu, Paraná, 27 de Junho de 2016. 

Nildeomar Luiz Faria 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL No 02 DA SOCIEDADE NILDEOMAR LUIZ 
FARIA&CIA LTDA-ME 
CNPJn° 00.176.319/0001-72 
1. NILDEOMAR LUIZ FARIA, brasileiro, natural de Nova Cantu - Pr. casado em 
regime de comunhão parcial de bens, nascido em 28/03/1967, empresário, inscrito no 
CPF n° 578.288.309-04, portador da cédula de identidade RG n° 4.209.204-5 expedida 
pela Secretária de Segurança Pública do estado do Paraná, residente e domiciliado na 
rua Amazonas Quadra 01, lote 02 Conjunto Habitacional Córrego Arruda s/n, casa, em 
Nova Cantu, município de Nova Cantu - Pr. CEP 87330-000 e, 
2. JANICE DE FÁTIMA VAPLAK, brasileira, natural de Nova Cantu- Pr., casada 
em regime de comunhão universal de bens, nascida em 26/09/1969, empresária, 
inscrita no CPF n° 578.285.809-59 portadora da cédula de identidade RG n° 4.391.920-
2 expedida pela Secretária de Segurança Pública do estado do Pr., residente e 
domiciliada na rua Amazonas Quadra 01, lote 02 Conjunto habitacional Córrego 
arruda, casa, em Nova Cantu, Município de Nova Cantu- Pr. CEP 87330-000, únicos 
sócios da empresa comercial Nlldeomar Luiz Faria & Cia Ltda - Me , com sede na 
rua Ipiranga s/n, sala, centro, município de Nova Cantu - Pr. CEP 87330-000, 
registrada na Junta Comercial do Paraná sob o n°. 41203138957 em 31/08/1994 e 
última Alteração Contratual n°01 devidamente registrada na Junta Comercial do Paraná 
em 12/06/2000 sob o n° 00 1 224638, inscrita no CNPJ n° 00.176.319/0001-72, 
resolvem, assim, alterar o contrato social: 

t•. Fica incluído no objeto social o aumento do Capital Social, cujo valor era de 
R$9.000,00 (nove mil reais) dividido em 300 (trezentas) quotas no valor nominal d~ 
R$30,00 (trinta reais) cada uma, fica por meio desta alterado para R$18.000,00 
(dezoito mil reais) dividido em 600 (seiscentas) quotas no valor nominal de R$30,00 
(trinta) reais cada uma cujo aumento no valor de R$9.000,00 (nove mil reais) que são 
integralizados em moeda corrente no Pais neste ato proporcionalmente a cada sócio . 
Ficando assim subscritas: 
sócios 
Nildeomar Luiz Faria 
Janice de Fátima Vaplák 
Total 

quotas 
300 
300 
600 

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

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

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



\ 

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 02 DA 
FARIA & CIA LTDA - 1\IE 
CNPJ n° 00.176.319/0001-72 

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

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

7a. Ao termino do exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará 
contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do 
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios na 
proporção de suas quotas , os lucros ou perdas apuradas. 

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

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

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

Primeira: - A sociedade gira sob o nome empresarial de NILDEOMAR LUIZ 
FARIA & CIA LTDA- ME. 

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

Terceira: -O objeto social é de Prestação de Serviços de Mecânica e Cbapeação em 
veículos, automotores e o comércio Varejista de Peças para veículos automotores. 
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ALTERAÇAO CONTRATUAL N°. 02 DA SOCIEDADE NILDEOMAR LUIZ ... '\OU,~ 
CIA LTDA- ME ~nt'-' .:-:,:/ 
CNPJN° 00.176.319/0001-72 ~ 
Quarta: - O capital social é de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) dividido em 600 
(seiscentas) quotas de valor nominal de R$30,00 (trinta reais) cada uma, integralizados 
em moeda corrente no Pais, ficam subscritas.: 
Nome 
Nildeomar Luiz Faria 

Janice de Fátima Vaplak 

Total 

quotas 
300 

600 

valor 
R$9.000,00 

R$ 9.000,00 

R$18.000,00 
Quinta: - A duração da sociedade é por tempo indeterminado, iniciou suas atividades 
em 01 de setembro de 1994 e o termino do exercício social em 31112 de cada ano. 

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

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

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

Décima segunda: - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará 
sua atividades com os herdeiros, sussesores e o incapaz. Não sendo possível ou 
inexistindo interesse deste ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será 
apurado e liquidado com base na situação patrimonial da Sociedade, à data da 
resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 
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Décima terceira: - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir filiais e outros 
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

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

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

Nova Cantu- Pr. 11 de dezembro de 2003. 

eomar Luiz Faria 
RG no 4.209.204-5 - SSP - Pr. 

}Í~ 
Vâru · stma Sok lowoski 
RG no 8.326.583-3 - SSP - Pr. 

.--JUNTA- COMERCIAL Oo PARANA --

1 
ESCRITORIO REGIONAL DE GOIOERE 

I ig' CERTIFICO o REGISTRO EM: 2 2 I 12 I 2 o o 3 
i SOB NÚMERO: 20034126368 ~ 

Protocolo: 03/412636-8 . '-/...-· _-
: Empresa'41 2 0313895 7 _ --· ~t:~-

NILDEOMAR LUIZ PARIA & CIA LTDA MARIA THEREZA LOPES SALO 

SECRETARIA GERAL _Cb 

~-.- ~fi 
~ 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°. 03 DA SOCIE~_:E NIL~ Lmz F..n...o. ..... ~ ,. ·/ 
&CIALTDA - ME ·::-ar._t'/ 
CNPJN°. 00.176.319/0001-72 
NIRE N°. 41203138957 

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

2. JANICE DE FATIMA VAPLAK, brasileira, natural de Nova Cantu - Pr., casada em 
Regime de Comunhão Parcial de Bens, nascida em 26/09/1969, empresaria, inscrita no CPF 
sob o n°. 578.285.809-59 portadora da Cédula de Identidade RG n°4.391.920-2 expedida pela 
Secretaria de Segurança Publica do Estado do Paraná, residente na Rua Paraíba 633 lote 19 -
casa- eni Nova Cantu município de Nova Cantu - Pr. CEP 87330-000, únicos sócios da 
empresa comercial Nildeomar Luiz Faria & Cia Ltda - Me, com sede na rua Ipiranga s/n, 
sala, centro, município de Nova Cantu- Pr., CEP 87330-000 registrada na Junta Comercial 
do Paraná sob o n°. 41203138957 em 31/08/1994 e Alteração Contratual n°. 01 devidamente 
registrada na Junta Comercial do Paraná em 12//06/2000 sob o n°. 00 1 224638 e Alteração 
Contratual n°. 02 em 22/12/2003 sob o n°. 20034126368, inscrita no CNPJ sob o n°. 
00.176.319/0001-72, resolvem, assim, alterar o Contrato Social consolidado. 

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

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

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

E, por estarem as partes de comum acordo, assi.Ílam a presente alteração c<?ntratual em 04 
VIas. 

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

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

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

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

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

..._.. Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito 
passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas 

alineas '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 o br> o 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 10751, de 02/10/20140 
Emitida às 13:54:35 do dia 19/01/2015 <hora e data de Brasllia> . 

Válida até 18/07/2015. 
Código de controle da certidão: 32FF.BB32.2737.36D8 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



2510612015 
Comprovante de lnscriçao e de Situaçao Cadastral - lmpressao 

~.#Receita Federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

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

• 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
00.176.319/0001-72 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

·- NOME EMPRESARIAL 
NILDEOMAR LUIZ FARIA & CIA L TOA- ME 

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

LUME- PECAS E SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS AUTOM. 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATNIDADE ECONOMICAPRINCIPAL 

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATNIDADES ECONÓM ICAS SECUNDÁRIAS 

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 ·SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

LOGRADOURO COMPLEMENTO 

DATA DE ABERTURA 
01/09/1994 

AV JOUBERT AGOSTINHO DE OLIVEIRA 
NÚMERO 
132 SALA COMERCIAL 

CEP 
87.330-000 

ENDEREÇO ELETRONICO 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

.. lume.pecas@hotmall.com ........... 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ......... 

MUNICIPIO 
NOVA CANTU 

TELEFONE 
(44) 3527-1167/ (44) 3527-1232 

UF 
PR 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
26/02/2005 

MOTNO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ES?ECIAL -
Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. 

Emitido no dia 25/06/2015 às 15:22:42 (data e hora de Brasllia). 

Í Consulta QSA I Capital Social I 

........ _ . / &..- . ... -~ --· .c-----' - ••• I I 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ......... 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: NILDEOMAR LUIZ FARIA & CIA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ : 00.176 . 319/0001-72 
Certidão n° : 108876793/2015 
Expedição : 25/06/2015, às 15 : 21 :06 
Validade: 21/12/2015 - 180 (cento e oitenta ) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que NILDEOMAR LUIZ FARIA & CIA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS ) 
inscrito (a) no CNPJ sob o n° 00 . 176.319/0001-72 , NÃO CONSTA do 

Banco Nacional de Devedores Trabalhistas . 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011 , e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois ) dias 
anteriores à data da sua expedição . 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais . 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autentici~ade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

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

D6vi das e s uges t ões : c ndt@ts t.jus. b r 
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 00176319/0001-72 
Razão Social: NILDEOMAR LUIZ FARIA & CIA LTDA ME 

Nome Fantasia:AUTO MECANICA ALINE 

Endereço: RUA IPIRANGA SIN SALAO I CENTRO I NOVA CANTU I PR I 87330-000 

A Caixa Econômica Federal , no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, 
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

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

Validade: 26/06/2016 a 25/07/2016 

Certificação Número: 2016062601375184189563 

Informação obtida em 28/06/2016, às 14:52:39. 

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

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

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

Nome: NILDEOMAR LUIZ FARIA & CIA LTDA ·ME 
CNPJ: 00.176.319/0001-72 

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

._ Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito 
passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas 

·--

alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/1 0/2014. 
Emitida às 13:54:35 do dia 19/01/2015 <hora e data de Brasilia>. 
Válida até 18/07/2015. 
Código de controle da certidão: 32FF.BB32.2737.36D8 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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PARANÁ 
GOVERNO DO ESTADO 

kc.retiRI cSI fiUftda 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 013346675-07 

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

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos 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 

Vãlida até 23/10/2015 - Fornecimento Gratuito 

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ no 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-000 
##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATÓRIO no 
04012016 
PREGÃO, na fonna Presencial no 025/2016- PMNC 
##TEX OBJETO: Aquisição de Peças/Serviços - Caminhão Entulho, 
confonne especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 15:00 Horas do Dia 28 de Junho de 2.016, 
na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 
A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e infonnações poderão ser 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU
PARANÁ, junto a Divisão de Licitação, no horário das 9:00 às 11 :00 
Hs. e das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271363 - 3527-
1281 - licitacao@novacantu.pr.gov.br. 
##Nova Cantu, Estado do Paraná, 13 de Junho de 2.016. 
##AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
## Prefeito Municipal 
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PREFEITURA MUNlCIPAl DE GUARAPUAVA 

EXTRATO DE COr\TRATO 

CONCOlliNC!A PÚBLICA N." 00712016 
OBJETO: Contratação de empresa espcciali7.ada pan rcvitalizaçào de 
cnlçadat e rotas acessiveis de diversas ruas da cidade. com rec-ursos 
oriundos do contrato de repasse n• 81989612015. MCIDADES/CAI
XA, conforme projetos, planilhtl.S. me1nori3l descritivo e cronogra
ma. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA. 
CONTRATO N." 23812016 
CONTRATADA: DALBA ENGENHARJA E EMPREENDIM~
TOS LTDA. 
VALOR TOTAL: RS l.308.196.81 (um milbio, tR'zcntos e oito mil 
cento e noveota e seis reais e oilenta e um cent;wos) ' 
VIG~CIA: 12 (doze) meses. 
Guanpuava, tO de junho de 2016. 

PREFEITURA MUNICIPAl DE IBIPORÃ 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
COr\COR~NCIA N" 3nOI6 

Tomo público o rcsult:ldo do julg311lcnto do Processo Ad
minislnlivo n• 60/2016 - CONCOR!ttNCIA PÚBLICA N" 03nOI6. 
referente i contratação de empreS3 para a duplíeaç3o da Avcni<b 
Jbrahim Prudente da Siln. com fundamento no Parecer Juridic:o 
30812016- PGM de 02106/2016. no dispoS1o no inciso VI. do art. 43, 
cb lei Federal n• 8.666/93, HOMOLOGO o proeedimenlO Jicit:uório 
supr:1cil:ldo. incluindo o ato de ADJUDICAÇÃO cb empresa: KRB 
CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, veneedor> dos lo1es OI e 02, 
com o valor máximo total de RS 4 .681.073,8l. 

lbipori. 13 de: junho de 2016. 
JOSÉ MARIA FERREIRA 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAl DE IRATI 
SECRETARIA MUNlCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Espéc:ie: Quarto Termo Aditivo do Contr:lto n• 01612015. Tomada. de 
Preço o• OJS/2014-PMI. Conlr.lb<b: Construtora Ta.na3ri Ltda. CNPJ 
n• 04.345.89310001-68. Objeto: Controt:aç!o de empresa p.:lr.l exe
cuçio recape no Bairro Alto da Glória, em atendimento ao Contrato 
de Repuse n• 01016.375-8912014/Ministério cbs Cidades/Caixa. Do 
preço c reajwte: Fica suprimida i impon5ncia de RS 734,94, equi
valente ao pcTtentual de 0,1304% do valor eontr:1tu:1l origin:al de 
RSS63.529,35 (quinhentos c sessenta c rrê:s mil quinhentos c vinte c 
nove reai~ c trinla e cinco centavos) que agor:a pasu para RS 
562.794,41 (quinhentos e sessenta c dois mil screccntos c noventa e 
quatro reais e quarenta c um centavos). Fundamento legal: Lei 
8666193. Data e assin:lturas. 

PREFEITURA MUNICIPAl DE lONDRINA 

_ AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGAO PRESENCIAL~' PG/SMGP - 102n016 

cit3Ç!o ~0~7u~~mo;~~Á~c~s~c~~t en~~-"u;J~o~ li: 
010212016 ·Aquisição de roupnria. \'Htu:írios. c;lç:ados e Cr.lleh.U e 
acessórios para cr.ach3s. O Edit:d podcfi Jcr obtido 01travCs do sitc 
wwwl.londrina.pr.gov.br. Quaisquer infonnações necessárias pelo te
lefone (43) 3372-4477 e (43) 3372-4476 ou 3ind• pelo e-mail: li
cita@londrina.pr.gov.br. 

Londrinn. 13 de junho de 2016. 
ROGÉRIO CARLOS DIAS 

Secretário Munieirat de Gestão PUblica 

PREFEITURA MUNICIPAl DE NOVA AMÉRICA 
DA COliNA 

EXTRATO DE COI\"TRATO 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO ADMINISTRA
TIVO N"2512016 
TOMADA DE PREÇO 1'1"00212016 
PROCESSO DE COMPRA 34nOI6 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA AMÉRICA DA COLI
NA, inscrito no CNPJ/MF sob n• 75.827.20410001-08 com sede à Av. 
Paraná, 276, nesta cidade, aqui representado por seu Prefeito, neste 
ato representado pelo Prefeito Munieip:~~l Senhor ERNESTO ALE
XANDRE BASSOS. CONTRATADA: JOSE ANUNCIADO DE AL
MEIDA & C!A LTDA ME, CNPJ N" 01.704.294/0001-03, inserição 
eSiadual n'90711105-99, es1abcleeida à QUADRA OI do LOTE 23 , 
Vila Rural Agua do Pocinho, CEP 86.250-000 na cidade Nova Santa 
B:arbara, Esl3do de P:arani OBJETO: Constitui objeto do presente 

t~ErrJg~,W~'ta~:Rt!E ~~~th:~o'rc3m ~~~r;; tu~~~ 
na Avenida Panná., sfn•, mediante fornecimento de materiais. mão de 
obr.a espeçializada, equipamentos, acessórios e infr:1c:Strutwa neces
siria A exeeuç:Jo dos trab<1lhos, com recursos fin:~~nceiros oriundos do 
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
- FNDE, com fomec;imcnto de materiais, mio-de-obra especializada, 
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equipamentos, acessórios e infr.lestrurura neeesd.ria à exeeuçio dos 
trobalhos, conronne projeto bâsico, planilh:i(s) orç;amcnt<iriJ(s), me
morial descritivo, cronograma fisico.financciro e demais anexos que 
integn1m o Edital da Tom3da de Preços n• 02/2016 VALOR: 
RS511.282,45 VIGf:;NCJA: De 12 MESES FORO:ASSAI- PARANÁ 
DATA DA ASSINATURA: OZ/06nOI6 PREFEITO ERNESTO ALE
XANDRE BASSO. 

PREFEITURA MUNlCIPAl DE NOVA CANTU 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N' Z/2016 

Processo Lieitat6rio ':'~" 04212016/lnc:xigibilid:adc 
OBJETO: Credenciamento de pessoa juridiea para Aquisiçio de Cas
c:alho .. in n3tura•. eonronne especificações em edital. 
CREDENCIAMENTO: a partir da publicação em diário oficial até a 
d31a de 30 de Junho de 2.0 16. 

A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos c infonnaçõcs 
poderão ser solicilados n• PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU • PARANÁ, junto ;a Divisão de licit!lção. no hor:irio das 
9:00 às 11 :00 Hs c das 14:00 ns 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 
35271363 - 3527-1281 - pmneanlu@ig.com.br. 

Nova Cantu-PR. 13 de junho de 2016. 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

Prefeito 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL~· 2Jn016 

PROCESSO LICITATÓRIO n• 036n016 
PREGÃO. na forma Presencial n• 02112016- PMNC 
OBJETO: Execuçio de Projetos para Casealhamc:nto de Estracb.s, 
eonfonnc cspcç:itieações em edital. 
ABERTURA: A panir das 09:00 Horas do Dia 28 de Junho de 2.016, 
na sul01 de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Par:an3. 

A P:asta com inteiro teor do Edital, anexos e in(omtações 
poderão ser so licitados no PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU - PARANÁ, junto a Divisão de Licitação, no horário das 
9:00 às 11:00 Hs. e dos 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/Fu: (44) 
35271J63- 3527-1281 - licilacao@novaeanlu.pr.aov.br. 

PREGÃO PRESEI'CIAL N" 2212016 

PROCESSO LICITATÓRIO n• 037/2016 
PREGÃO, 1\3 forma Presencial n• Olln016- PMNC 
OBJETO: Aquisição de Peças para Pá C:nrcgadcir:a, conforme cs
pc:cifacações em edital. 
ABERTURA: À panir das 09:30 Horas do Di• 28 de Junho de 2.016. 

na n la d~ P:~~~o!0 i~~;i~o~~~;cto31hâ~~~~~x~~":·i:f~~=Ções 
podcrlo ser soliei1ados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CA'NTU - PARANÁ, junto a Divisão de Licitação, no horário das 
9:00 h 11:00 Bs. e das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/fax: (44) 
35271363 - 3527-1281 - licitacao@novo.cantu.pr.gov.br. 

PREGÃO PRESEr\CIAL N" ZJn016 

PROCESSO LICITATÓRIO n• 03812016 
PREGÃO. na fonna Presencial n• 02312016 - PMNC 
OBJETO: Aqulsiçio de Generos Allmentlcios e M:uerbls de lim
peza, conforme e5pccificaçõcs em edital. 
ABERTURA: A pl!rtir das IJ:OO Horas do Dia 28 de Junho de 2.016. 
na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu. P:mm:i. 
A Pasta com inteiro teor do Edital. anexos e informações poderio ser 
solieil•dos n• PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANÁ, junto a Divisão de Licitação, no horirio das 9:00 às 11:00 
Hs. e das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271363 - 3527-
128 1 - licit:IC30@novaeanru.pr.gov.br. 

PREGÃO PRESENCIAL :-1" 24n016 

PROCESSO LICITATÓRIO n• 039nOI6 
PREGÃO, na forma Presenci:al n• 02412016- PMNC 
OBJETO: Aquisição de Materiais de ConstrUção, confonne espc~ 
cificações em edit'll. 
ABERTURA: À panir du 10:30 Horas do Dia 28 de Junho de 2.016. 
na sab de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Par.a.noi. 
A Pasta com inteiro teor do Edital. anexos e informações poder.io ser 
solieiudos na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANÁ, junto a Divisão de Licitação. no horirio d3S 9:00 is 11 :00 
lls. e d3s 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271363 - 3527-
1281 - lieitac;o@no\'acantu.pr.gov.br. 

PREGÃO PRESENCIAL N" 2512016 

PROCESSO LICITATÓRIO n• 040nOI6 
PREGÃO. na fonna Presencia] n• 02512016 • Prvi'NC 
OSJE.TO: Aquisição de Peças/Serviços - Caminh3o Entulho, con. 
forme especificações em edital. 
ABERTURA: A panir das 15:00 Horas do Di• 28 de Junho de 2.016. 
ns nla de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu. Paraná. 
A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderio ser 
solieilados n• PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANÁ. junco a Divis;io de licitaçio, no horário das 9:00 às 11:00 
Hs. e du 14:00 às 17:00 Hs. Telefone!Fax: (44) 35271363 - 3527-
1281 • licitacao@no\"ICantu.pr.gov.br. 

N' 113, quarta-feira, 15 de junho de 2016 

PREGÃO PRESENCIAL N" 26nOI6 

PROCESSO LICITATÓRIO n• 04112016 
PREGÃO, na forma Presencial n• 02612016 • PMNC 
OBJETO: Aquisição de Peças/Serviços • Ônibus Vollu I S 190. con
fonne especificações em edital. 
ABERTURA: À p3rlir das 15:30 Horns do Dia 28 de Junho de 2.016. 
na sala de reuniões do Paço Municipal, em Novn Cantu, Pamni. 
A Pasta com inteiro teor do Edilal, 3nexos e inrormações poderio ser 
solieimdos n• PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANÁ, junto t Oivisio de Licibção, no horirio d:.s 9:00 i.s 11:00 
Hs. e dos 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/Fu: (44) 35271363 - 3527-
1281 • liciracao@novacantu.pr.gov.br. 

Nov3 Canru-PR. 13 de junho de 2.016. 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

Prcrcito 

PREFEITURA MUNICIPAl DE ORTIGUEfRA 

EXTRATOS DE CONTRATOS 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA. CONTRATA
DA: ARTEMÓVEIS SOLUÇÕES E COMERCIO DE MÓVEIS LT
DA-ME. Contrato 038/16. Pregiio Eletrônico n• 001116. Processo 
A~minisrnti':o n• 032116. Objeto: Aquisição de Conjunto berço, Ca
deu·:t para en~a.s ~ a 6 anos • conjunto alunos 03 • 'iln&orra com 
manoplas e o Jlr:l·;,ma carrossel • conforme Termo de Compromisso 
n• 201400657 FNDE para atendimento do Centto de Edueilçio In
fantil CEMEI Creches. D:ata de Assinarurn: 10/0512016. VigÇneia: 12 
meses Valor Total: RS 11.575,88. 

CONTRATANTE: M1JNICIPIO DE ORTIGUEIRA. CONTRATA
DA: COMERCIAL SANTOS DUMONT LTDA-ME. Conlnllo 
039116 . Preglio Eletrônico n• 001/16. Processo Administrativo n• 
033/16. Objeto Aquisição de llparelho de :u- eondicion:1do , a.pa.relho 
OVO • cadcirus altn de :1limcntação de crianças , televisão LCD 32 -
TV , conforme Termo de: Compromisso n° 201400657 FNDE para 

atendimento do Centro de Educnçào lnf:uuil CEMEI Creches .. O:~.ta 
de Assinatul'i\: 10/05/2016. Vigência: 12 meses V::tlor Tot.:&l: RS 
7.851,80. 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA. CONTRATA
DA: DUCA MOVEIS LTDA EPP. Conlnlo 041l/16. Pn:são Ele
Irônico n• 001116. Proc:euo Administr.J.tivo n• 034/16. Objeto: Aqui
sição de roupeiro de aço 1 :arquivo deslizantc ,cadeiras faxas com 
braços, cadcir.u 'Ínlifôri:u com braços e), conjunto coletivo tamanho 
O 1 • c;onjunto colchonete par:a repouso , conjunto aluno Ulmanh; 03 . 
conjunto professor .foglo 4 bocas , mesa de tnbillho • mesa de 
refeição , monobloco , quadro de avisos , mur.al de fcl(l'O , quadro 
bnnco • sofá em materi :al l;vd.vel . mesas parn crillRços de 2 o 4 anos 
, conforme Tc:nno de Compromisso n° 201400657 FNOE par.a Mcn
dimcnto do Centro de Educação Infantil CEMEI Crcehes. 
", Data de Assinntur:~.: 10105/2016. Vigência: 12 meses V:~~lor Total: 
RS 24J68, 76. 

CONTRATANTE: MUNICiPIO DE ORTIGUEIRA. CONTRATA
DA: GAMA COMERCIO DE EQtnPAMENTOS EIRELI - EPP. 
Controtto 041/16. Pregão Eletrônico n• 001/16. Processo Adminis
tr:~.tivo n• 035116. Objeto: Aquísiç3o batedeira pl:anel:iri:ll .bebedouro 
elétrico , casinha de boneca 1 fogão industnal , ninei lúdico , con
forme Termo de Compromisso n• 201400657 FNDE para atendi
mento do Centro de Educação Infantil CEMF.I Creches ". D:~~u de 
Assinatun: 1010512016. Vigência: 12 meses V:llor Toul: RS 
12.457.70. 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ORTJGUEIRA. CONTRATA
DA: JADER G.M.P COMERCIO-ME. Contraio 04Z/16. Pres3o Ele
tr6nico n• 001/16. Processo Administrativo n• 036/16. Objeto: Aqui
sição de plac:as de tõltame em EVA , sccadora de roupas 10 kt;s e 
ventilador de teto , conforme Termo de Compromisso n• 201400657 
FNDE p:ara atendimento do Centro de Educnç~o Infantil CEMEI 
Creches. Data de Assin3tur:a: 10/0512016. Vigência: 12 meses Valor 
Tot3l: RS 3.054,00. 
CONTRATANTE: MUNICIP10 DE ORTJGUEIRA. CONTRATA
DA: ESTAÇÃO M.M COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
EPP . ContrlltO 043/16. Pregão Elcrrõnico n• 00 1/16. Processo Ad
ministrativo n• 037/16. Objeto: Aquisiçlo de centrifuga de frutas 
SOOw • conforme Tenno de Compromisso n• 201400657 FNDE para 
atendimento do Centro de Educação Infantil CEMEI Creches. " .Data 
de Auirutun: 10/0512016. Vigência: 12 meses Valor Total: RS 
550.00. 

CONTRATANTE: MUNICi PIO DE ORTJGUEIRA. CONTRATADA 
VINICIUS AMARAL ROLANDIA- ME . Conlr•lo 044/16. Pregão 
Eletrónico n• 001116. Processo Administrativo n• 038116. Objeto: 
Aquisiçlo de 3rmário roupciro em aço , cadci~ riu empilh01vel e 
liquidificador semi industriml 2 lts , confonnc Tcnno de Compromisso 
n• 201400657 FNOE para ntcndimcnto do Centro de Edue;ç~o In
fantil CE.MEI Creches .. Data de Assin:atur:a: 10/05/2016. VigCnci:~: 
12 meses Valor Total: RS. 1.936,00. 

CONTRATANTE: MUNICIPJO DE ORTIGUEIRA. CONTRATADA 
ZELDA BOZOLLA DE ALMEIDA-ME . Con1n10 045/16. Pregão 
Eletrônico n• 001116. Processo Administnuivo n• 039/16. Objeto 
Aquisiç:lo de espremedor de Crut.:as cítricas c liquidificador industrial 
, conforme Termo de Compromisso n• 2014006S7 FNOE para aten
dimento do Centro de Educ:aç~o lnfilntíl CEMEI Creches . ... O:at:t de 
Assin:uun: 10/0S/2016. Vigência: 12 meses Villor Total: RS 
1.033,00. 

Este documento pode ser verific:&do no endereço eletrônico http://www.in.gov~.httnl.. 
pelo código 00032016061500220 

Documento assinado digiulmente confonne MP n! 2.200-2 de 24/0812001, que institui a 
Infr:~.cstrutura de Chnvcs PUblicas Brasileir-a • !CP-Brasil. 
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I Morretes 

EXT~TO DE 11• TERMO ADITIVO CONTRATO N•. 09212013 Origem: 
PREGAO N• 01 212013 HOMOLOGADO EM: 14/06/2016 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES 
CONTRATADA: Empresa BLASCZYK LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 
LTDA. EPP, CNPJ N• 04.914.825/0001 -72. OBJETO: P rorrogação do 
CONTRATO N• 09212013, referente ao PREGÃO N' 01212013, com o 
objetivo de Contratação de Pessoa Jurfdica para Prestação de Serviços 
de Limpeza, Manutenção e Conservação de Ruas e Logradouros 
Públicos, com fornecimento de Equipamentos e Ferramentas, pelo 
perfodo de 01 (um) mês, em atendimento a Secretaria de Meio 
Ambiente. VIGENCIA: 15/07/2016. BASE LEGAL: LEI N• 8.666/93, EM 
SEU ARTIGO 57 INCISO 11 E ARTIGO 65; DATA DO FIRMAMENTO: 
15/06/2016 ASSINADO POR HELDER TEÓFILO DOS SANTOS 
PREFEITO MUNICIPAL E JOÃO MIGUEL G. BLASCZYK PELA 
EMPRESA BLASCZYK LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. EPP. 

53230/2016 

I Nossa Senhora das Graças 

AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N2 

15/2016 TIPO- MENOR PREÇO GLOBAL. A Comissão Permanente de 

Licitação, da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS 

GRAÇAS, torna público, para conhecimento dos interessados, que 

fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, conforme 

abaixo especificado: Objeto: Contratação de pessoa jurídica para 

prestação de serviços de Massoterapia aos usuários do sistem a único 

de saúde do Município de Nossa Senhora Graças, Estado do Paraná. 

Valor Máximo mensal: R$ 1.350,00 (Hu m Mil e Trezentos e 

Cinquenta Reais);Valor Máximo Total : R$ 8.100,00 ( Oito Mil e Cem 

Reais).Período de vigência: até 31/12/2016; Abertura: 29/06/2016; 

Horário: 10h00min. Recebimento dos Envelop es contendo os 

documentos de habilitaçã o e propostas de preço: Até o dia 29 de 

Junho de 2016, até ás 09h00min, na Sala de Reuniões das Licitações, 

sito a Praça Deputado Nilson Batista Ribas, n2 131 - Nossa Sen hora 

das Graças, Paraná. Os inte ressad os deverão retirar pessoalmente o 

edital e demais informações, que se en contram a disposição n o Setor 

de Lic itação da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS 

GRAÇAS. O Edital será entregue de forma impressa. Nossa Senho ra 

das Graças - Pr, 15 de Junho de 2016. João Pineli Pedroso - Prefeito 

Municipal; Maria Lucia Acioli Marqu es - Pregoeira. 

53360/2016 

I Nova Cantu 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARAS A 

CNPJ n' 77.845.394/0001..03 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-000 

AVISO DE LICITAÇAO- PROCESSO LICITATORIO n' 036/2016 
PREGÃO, na forma Presencial- N' 021/2016- PMNC 
OBJETO: Contratação de empresa para Execução de Projetos de 
Cascalhamento, conforme especificações em edital. 
ABERTURA: Á partir das 09:00 (nove) Horas do dia 28 de Junho de 
2.016, na sala de reuniões do Paço M unicipal, em Nova Cantu, Paraná. 
A VISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITA TÓRIO n' 037/2016 
PREGÃO, na forma Presencial- N' 02212016 - PMNC 
OBJETO: Aquisição de Peças para Pá Carregadeira Doosan, conforme 
especificações em edital. 
ABERTURA: Á partir das 09:30 (nove hora e trinta minutos) Horas do 
dia 28 de Junho de 2.016, na sala de rcuniõc• 

Cantu Paraná. a. 
AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITA TÓRIO n' 640'/2016 _ .-
PREGÃO, na forma Presencial - N' 025/2016- PMNC -
OBJETO: Aquisição de Peças c Serviços I Caminhão Entulhos,'con~~ •\)' 
especificações em ediW. Va C:;.,...·· 
ABERTURA: À partir das 15:00 (quinze) Horas do dia 28 de Junho de 
2.016, na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Parani. 
AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATORIO n' 041/2016 
PREGÃO, na forma Presencial- N' 026/2016- PMNC 
OBJETO: Aquisição de Peças e Serviços I Ônibus, conforme especificações 
em edital. 
ABERTURA: À partir das 15:30 (quinze e trinta) Horas do dia 28 de 
Junho de 2.016, na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, 
Paraná. 
AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO n' 042/2016 
Edital de Inexigibilidade/Credenciamento - N" 002/2016 - PMNC 
OBJETO: Aquisição de Cascalho "In Natura" (Produtores Rurais 
Municipais), conforme especificações em edital. 
ABERTURA: Áté as 09:00 (nove) Horas do dia 30 de Junho de 2.016, na 
sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 

A Pasta com inteiro teor do Edital. anexos e inform3ções poderio ser 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PARANÁ, junto a 
Divisão de Licilaçào, no horário das 8:30 às li :0() Hs e das 14:00 b 17:00 Hs. 
Telefone/Fax: (44) 35271363 3527-1281 

Email: Iicitação@novacantu.pr.eov.br 
Nova Cantu, Estado do Panmi. 14 de Junho de 2.016. 

AIRTON AYTONIO AGNOLIN 
Prefeito Muoicioal 

I Nova Londrina 

PREFEITURA DO MUNI C IPI O DE NOVA LONDRINA 
EDITAL RESUMIDO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS - MENOR PREÇO N'.004/2016 

0 1 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS 

53043/2016 

02 -Contratação de empresa especializada na Construção Civil 
CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL DO 
PROGRAMA PAC 11 - OGU -META 02 (Programa da 
Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos 
Precários), no munlclplo de Nova Londrina. conforme condições 
fixadas no edital e seus anexos. 

03- DA ABERTURA DOS ENVELOPES e LOCAL DE ENTREGA: 
As propostas e documentos necessãrios à habilitação preliminar dos proponentes, 
deverão ser entregues na sede da Prefeitura Municipal de Nova Londrina, Estado 
do Paraná, na Praça da matriz, n°.261, no dia 05 de JULHO de 2016 às 09:30 
horãrio designado para abertura da licitação. 

04-As empresas interessadas, poderão obter cópia integral deste Edital à partir 
do dia 20 de JULHO de 2016, no Departamento de Administração da Prefeitura 
Municipal de Nova Londrina, sito à Praça da Matriz, 261 ou através do c-mail: 
janajna@novalondrjna.pr.gov.br 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA, ESTADO 
DO PARANÁ, EM 14 DE JULHO DE 2016. 

DORNELIS JOSÉ CHIODELLI 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA 

EDITAL RESUMIDO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS - MENOR PREÇO N'. 005/2016 

" ' •• _ .. _. !_. _ _. __ ,...._,. •• "'."'E PREÇOS 

52895/2016 

Cantu, Paraná DOCUMENT 
A VISO DE LICITAÇAO - PROCESSO LIC 

O CERTIFICADO ecializada na Construção Civil para 
\ÇA COMUNITÁRIA- META OS - PAC U, 
conforme condições fixadas no edital e seus PREGÃO, na forma P resencial - N' 023/20H 

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentí• 
conforme especificações em edital. 

CÓDIGO L OCALIZADOR: 
052716 380 

ABERTURA: Á partir das 13:00 (treze) li Documento emitido em 16/06/2016 09:33:18. 
2.016 na sala de r euniões do Paço Municipal 

Diário Oficial C A VISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LIC 
PREGÃO, na forma Presencial - N' 024/ 201( N° 9720 116/ 
OBJETO: Aquisição de Materiais de Constr Para verificar s sutenticlds 
em edital. ~~ Loca/iz 
ABERTURA: Á partir das 10:30 (dez horas c ···-·- ----·--, - - · - - ·_1:!11!!!11 
28 de Junho de 2.016, na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova 

LOPES e LOCAL DE ENTREGA: 

;sários à habilitação preliminar dos proponentes, 
Prefeitura Municipal de Nova Londrina, Estado 
. 261, no dia 05 de JULHO de 2016 às 10:30 



Prefeitura Municipal de Nova Canto 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ 71.845.394/0001-03 

PROCESSO LICITA TÓRIO No 040/2016 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 025/2016 
ABERTURA: 28/Junho/2016 HORÁRIO: A Partir das 15:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, a Partir das 
15:00 Horas do dia 28 de Junho do ano de 2.016, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, sito 
à Rua Bahia, no 85 - Centro, em Nova Cantu, Paraná, Processo Licitatório, na Modalidade 
PREGÃO, na Forma Presencial, tipo menor preço, por ítem, fixo e sem reajuste, de acordo com 
o que determina a Lei n° 10.520/02 e Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e 
as condições estabelecidas neste Edital, para escolha da melhor proposta de preços, conforme 
segue: 

l - DO OBJETO 

1.1 - O presente Edital de Pregão, na forma Presencial tem por objetivo a Aquisição de 
Peças e Serviços Caminhão Entu}ho- BWE - 9251, da seguinte forma: 
LOTE no 01 - PEÇAS PARA ONIBUS 
ITEM QTDADE DESCRIÇÃO 

01 05 OLEO CAMBIO 
02 01 JOGO DE JUNTA CAMBIO 
03 01 EIXO ENTALHADO 
04 01 ROLAMENTO 
05 01 CONJUNTO SINCRONIZADO 
06 01 CINCRONIZADO 
07 02 CAPA SINCRONIZADO 
08 01 EIXO PILOTO 
09 01 ROLAMENTO PILOTO 
10 14 ROLETES 
11 01 ARRUELA 
12 01 TRAVA 
13 01 RETENTOR 
14 01 PORCA PINHÃO 
15 01 RETENTOR 
16 01 COROA E PINHÃO 
17 01 CONJUNTO PLANETARIA 
18 01 RETENTOR PINHÃO 
19 01 ROLAMENTO PINHÃO 
20 01 FLANGE 
21 01 TIRAR E COLOCAR CAMBIO E MONTAR CAMBIO 
22 01 DESMONTAR E MONTAR DIFERENCIAL 

2 - CONDIÇÕS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
2.1 -Poderão participar da presente licitação, todos os, do ramo pertinente ao objeto cotado 

no presente certame, que manifestarem seu interesse com antecedência mínima de 24 (vinte e 
quatro) horas da data marcada para entrega dos envelopes, através da retirada do Edital junto a 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu. 

Rua Bahia, 85 - Centro - CEP 87.330-000 - Nova Cantu - PR- E-Mail/icitacao@novacantu.pr.ÇIOV.br 
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Prefeitura Municipal de Nova Canto 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ n.B45.394/0001-03 

2.2 - Não poderão participar da presente licitação empresas em consórcio ou que tenham 
sido declaradas inidôneas por qualquer pessoas jurídica de direito público. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rua Bahia, 85- Centro- CEP 87.330-000- Nova Cantu- PR- E-Maillicitacao@novacantu.pr.qov.br 
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Prefeitura Municipal de Nova Canto 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ n.845.394/0001-03 

d) Declaração de entrega (Modelo ANEXO 111); 

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
HORÁRIO: 

5 - DA PROPOSTA - ENVELOPE no 01 
5.1 - A proposta deverá ser elaborada em papel ofício timbrado, ou formulário contínuo, 

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

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

abertura da proposta Comercial 

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

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

5.4 - No preço ofertado, deverão estar incluídos todos os custos diretos ou indiretos tais 
como: despesas com impostos, embalagem, seguro de transporte (carga e descarga) até o destino 

Rua Bahia, 85 - Centro - CEP 87.330-000 - Nova Cantu - PR - E-Maillicitacao@novacantu.pr.qov.br 
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Prefeitura Municipal de Nova Canto 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ n.B45.394/0001-03 

do objeto; e/ou obrigações sociais, uniformes, identificações pessoais, seguros, e transporte de 
pessoal até o destino do objeto, se for o caso. 

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

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

- Proposta de Preços 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

HORÁRIO: 

6 - DA SESSÃO DO PREGÃO 

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

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

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

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

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

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

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

Rua Bahia, 85 - Centro - CEP 87.330-000 - Nova Cantu- PR- E-Mail!icitacao@novacantu.pr.qov.br 
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Prefeitura Municipal de Nova Canto 
ESTADO DO PAiiÃNA 

CNPJ n.B45.394/0001-03 

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

7 - DO JULGAMENTO 

7.1- O julgamento será procedido da seguinte forma: 

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

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

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

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

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

7.1.6 - Encerrada a etapa de oferta de lances por parte das licitantes classificadas, o 
Pregoeiro abrirá o envelope de n° 2 (DOCUMENTAÇÃO), da licitante classificada em primeiro 
lugar, que, após análise da documentação apresentada, achada de conformidade com as exigências 
do Edital, será declarada pelo Pregoeiro a vencedora do certame. 

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

7.1.8 - Apurada a melhor proposta que atenda às condições exigidas no Edital e seus 
anexos, o Pregoeiro deverá negociar com a licitante vencedora de forma a obter a melhor condição 
de contratação para a Administração Pública, observadas as regras de mercado. 
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7.1.9 - Os envelopes de no 2 (DOCUMENTAÇÃO) das licitantes não classificadas em 
primeiro lugar, somente serão devolvidos aos mesmos até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento 
definitivo do objeto da presente licitação. Os envelopes não retirados, dentro do prazo 
estabelecido, serão destruídos. 

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

7.1.11 - A apresentação de uma proposta na licitação, será considerada como evidencia de 
que a proponente: 

a) Examinou criteriosamente todos os documentos do edital, que os comparou entre si e 
obteve do Contratante, informações sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresentá-la. 

b) Sendo vencedora da licitação, assumirá integral responsabilidade pela perfeita e 
completa execução dos serviços e/ou fornecimento do objeto em todas as suas fases. 

c) Considerou que os elementos desta licitação, lhe permitiram a elaboração de uma 
proposta totalmente satisfatória. 

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

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

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

9 - DO PAGAMENTO 

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

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

9.2 - RECURSOS FINANCEROS: 

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

Dotação Secretaria 
0602267820534-2025-3390303999 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura 
0603154520323-2026-3390303999 

10 - DO VALOR 
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10.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-10.000,00 (Dez Mil 
Reais). 

11 - DAS PENALIDADES 

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

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

seu total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, cumulável com as demais 
sanções; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

d) Declaração de inidoneidade para licitar, e contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, na forma da lei, perante a autoridade que aplicou a penalidade. 

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

12 - IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 

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

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

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

12.4 - A petição pleiteando a impugnação deverá ser endereçada à Comissão de Licitação, e 
deverá conter a qualificação do impugnante, a matéria impugnada, os fundamentos da impugnação 
e o pedido. 

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

13 - RECURSOS: 

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

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

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

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

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

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

14- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

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

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

15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU revogará ou anulará esta 
licitação nos termos do art. 49 (quarenta e nove) da Lei 8.666/93, no seu todo ou em parte. 

15.2 - Não serão admitidas a esta licitação as empresas e/ou autônomos suspensas ou 
impedidas de licitar, bem como as que estiverem em regime de falência ou concordata. 

15.3 - A Comissão Permanente de Licitação, terá autonomia para resolver todos os casos 
omissos, dirimindo dúvidas que porventura possam surgir, assim como aceitar ou não qualquer 
interposição por parte dos participantes. 

15.4 - Somente terá direito a usar da palavra, rubricar os documentos e propostas, 
interpelar, assinar ata, apresentar recursos, os representantes credenciados das empresas 
proponentes e membros da Comissão de Licitação. 
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15.5 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes contendo as propostas, não serão 
admitidas quaisquer retificações que possam influir no resultado, nem admitidos a participarem os 
proponentes retardatários. 

15.6 - A participação nesta licitação, importa ao proponente irrestrita aceitação das 
condições estabelecidas no Convite e demais da Lei n°. 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações. 

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

15.8 - Atendida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores obrigados a 
aceitar, nas mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os eventuais acréscimos ou 
supressões, em conformidade com o Artigo 65, seus parágrafos e incisos da Lei n°. 8.666/93 e suas 
alterações. 

15.9 - Para dirimir controvérsia decorrente deste certame, o Foro competente é o da 
Comarca da cidade de Campina da lagoa, Estado do Paraná excluído qualquer outro. 
Aprovo o( a) EDITAL DE PREGÃO. 

16 - DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 

16.1 - A Divisão de Licitações prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos 
interessados nesta licitação, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, no 
horário de expediente NO PAÇO Municipal de Nova Cantu -PARANÁ, na Rua Bahia, No 85, ou 
ainda pelo fone /fax 44-35271281 I 35271363- e-mail- pmncantu@ig.com.br. 

NOVA CANTU - PARANÁ, 10 de Junho de 2016. 

ASS. COMPRAS E LICITAÇÕES PRESIDENTE DA COMISSÃO C.P.L. 
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(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 040/2016 
REF.: Edital de PREGÃO, na Forma Presencial n° 025/2016- PMNC. 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) 
-------------------- portador (a) da Cédula de identidade 
sob n°. ___ __________ e CPF/ MF n°. , a 
participar do procedimento licitatório sob o modalidade 

instaurado por este Departamento de 
Compras. 

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

Em _ __ de _ _______ de 2016. 
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PARA: 

Prefeitura Municipal de Nova Canto 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ n.845.394/0001-03 

(MODELO ANEXO ID 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 040/2016 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 025/2016 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 025/2016, 

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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PARA: 

Prefeitura Municipal de Nova Canto 
ESTADO DO PÀÍiANA 

CNPJ n.B45.394/0001-03 

(MODELO ANEXO 111) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 040/2016 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 025/2016 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 025/2016 

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

por esta empresa, nos termos e nas condições do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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PARA: 

Prefeitura Municipal de Nova Canto 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ 71.845.394/0001-03 

(MODELO ANEXO IV) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 040/2016 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 025/2016 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 025/201 6 

instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, não emprega menores 18 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) 

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 

Rua Bahia, 85 - Centro- CEP 87.330-000- Nova Cantu- PR- E-Maillicitacao@novacantu.pr.qov.br 
0: \LICITAÇÃO\LICITAÇOES 2916\PREGÃO\Li citação 949 Peças Caminhão Entulho\ EDITAL - PREGÃO 2S . doc 



PARA: 

Prefeitura Municipal de Nova Canto 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ n.B45.394/0001-03 

(MODELO ANEXO V) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 040/2016 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 025/2016 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 025/2016 

instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os termos da 

licitação, bem como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da 

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 

Rua Bahia, 85- Centro - CEP 87.330-000 - Nova Cantu- PR- E-Mail/icitacao@novacantu.pr.qov.br 
0:\LICITAÇÃO\LICITAÇOES 2016\PREGÃO\Licitação 040 Peças Caminhão Entulho\EDITAL · PREGÃO 25.doc 



Prefeitura Municipal de Nova Canto 
ESTADO DO PARANA 

CNPI n.B45.394/0001-03 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 040/2016 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 025/2016 

Objeto: Aquisição de Peças para e Serviços/Caminhão Entulho BWE- 9251. 

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

Nova Cantu, Paraná, ____ ___:::dc.:::.e ___ ____ de 2.016. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 

Carimbo CNPJ 
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/f._u~A M(.; 

t c· 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANWJ ,._g_t-_ _ ) 

ESTADO DO PARANÁ r 

CNPJ 77.84539410001 03 \- -f?.---;;;; E!]# . . - " -, PROCESSO LICITA TÓRIO no 040/2016 ' -
t'---

COMPRAS E/OU SERVICOS 

OBJETO: Aquisição de Peças e Serviços em Caminhão de Entulhos- BWE-9251 . 
VALOR ESTIMADO- R$-10.000,00 (Dez Mil Reais}; 

PARA: 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - PREVISÃO I 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA::~· - ~ . .)__.)..,'/- ~.- -

..>_,, _ _,- j ' .. ~ - ( 

Dotaç~o: 

~"1 .... ;9) "1"'Y-l -.)t.> oj'Jf.!!S'"riJJ 2 J-- ~oLJc;-J~~!,-soS19q c JJ9~l;'"'~t 1, 
Fonte: 

~ 
Visto: - DATA: 10 I 06 I 2016 

PARA· . 
DIVISÃO DE TESOURARIA- PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA: 

~Ih. YN..~- .. - ..!)_n.~('. ... ~~~~~ 
'" '-' 

AUTORIZADO NAO AUTORIZADO I 
. 

Visto:~ DATA: ) ;O~ I (J 
~ 

PARA: 
ASSESSOR JURÍDICO 

Inexigível Convite 

Visto: 

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


