
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 
"Paço Municipal Martin Krupek" 

EXCELENT:Í:SSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL: 

O Responsável pela unidade administrativa abaixo identificada vem respeitosamente perante Vossa 
Excelência, requerer a competente autorização para aquisição do abaixo descrito: 

l-OBJETO 

A presente solicitação tem por objeto, a seleção da melhor proposta por item visando aquisição de 
equipamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social. 

( ) Contratação ( ) Registro de preços (X) AQUISIÇÃO 

I 2- JUSTIFICATIVA 

Tal solicitação tem por objetivo atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, através dos 
recursos recebido do Programa HOSPSUS,. A aquisição desses mobiliários proporcionará melhorias 
substanciais na qualidade dos serviços oferecidos à população do Município de Nova Cantú. 

Item Qtde 

2 

3 

4 

5 

6 2 

7 

8 2 

Un. Descrição 
Balcão de atendimento no tamanho de 2,30 X 

Unid. 0,74 X 1,00 na cor branco e azul. Com duas 
gavetas corrediças telescópia de 35 Kg fundo de 6 
mm. 
Balcão no tamanho de 0,62 X 0,57 X 0,82 com 

Unid. lixeiro aramado de aluminio com corrediça 
telescópia de 35 Kg e porta com puxador perfil de 
aluminio com acabamentos na cor branco. 
Balcão no tamanho de 2,17 X 0,52 X 0,82 com 3 

Unid. portas e 4 gavetas I 00% mdf de 15 mm com 
fundo de 6 mm dupla face e envoltório e tampo 
com chapas duplas de 15 mm na cor branca e azul 
Expositor para medicamentos encartelados no 

Unid. tamanho de 2,17 X 0,40 X I ,20 com 70 lugares 
com profundidade de I O em e prateleiras em 45' 
na cor branca e azullOO% MDF 

Expositor para medicamentos no tamanho de 2, 13 
Unid. X 2,20 com 16 suportes pra colocar prateleiras de 

vidro. 100% MDF de 15 mm e fundo de 6 mm 
dupla face na cor branca e envoltório com chapas 
duplas de 15 mm na cor branca e azul 

Unid. Percianas Horizontal tamanho 1,40 X 1,20 m 

Unid. Perciana horizontal1,70 X 1,40 m 

Unid. Banquetas em couro ecologico 

Preço Unit. Total Item 

R$ 2.388,38 R$ 2.388,38 

R$ 1.133,00 1 R$ 1.133,00 

R$ 1.762,00 R$ !.762,00 

R$ 1.958,00 R$ 1.958,00 

R$ 2.661,00 R$ 2.661,00 

R$ 474,50 R$ 949,00 

R$ 732,67 R$ 732,67 

R$ 507,63 R$ 1.015,26 

' 

TOTAL R$ 12.599,31 I 

Rua Bahia, W85- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

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



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N. 0 77.845.394/0001-03 
"Paço Municipal Martin Krupek" 

4- LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS OU REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

O itens serão entregues no Município de Nova Cantu-PR, de segunda à sexta-feira, das 08:00 Hrs 
às li :30 Hrs., na Secretaria de Saúde do Município, ou em local que esta designaL 

5 -PRAZO DE EXECUÇÃO ou de PRAZO DE ENTREGA DO BEM 

O Prazo para entrega será no máximo I O dias a partir da emissão de ordem de compra expedido 
pela Secretaria Municipal de Assistência Social ou setor responsáveL O período de vigência da aquisição 
será de 180 dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde que vantajoso para a administração 
pública confonne Art. 57,1 da Lei 8.666. 

I 6- ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

O acompanhamento será efetuado pela Secretaria Municipal de Saúde. 

7- ESTIMATIVA DO VALOR 

O valor total estimado da contratação do serviço ou aquisição de bens deverá ser baseado: 
I - ao menor preço, nos casos de dispensa de licitação; 
ll- à média dos orçamentos, nos casos de licitação. 
Os orçamentos poderão ser realizados através de formulários padronizados. 

8- CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 

Conforme o Artigo 73 da Lei 8.666/93: 
Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 
I- em se tratando de obras e serviços: 

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado; 

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a 
adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei," 

11- em se tratando de compras ou de locação de equipamentos: 
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a 

especificação; 
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação. 

9- DA VERACIDADE DOS ORÇAMENTOS 
Certifico que os orçamentos enviados juntamente a este Tenno de Referencia foram por mim 

realizados e são verdadeiros, confonne rubrica/assinatura em cada um deles. 

1 O- DISPOSIÇÕES GERAIS/fNFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Sendo o que se apresenta para o momento, reitero votos de elevada estima e apreço" 

Nova Cantú, 00 de Novembro de 2016. 

Rua Bahia, N"85- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

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



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N. 0 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

ORÇAMENTO/COTAÇÃO 

PROPONENTE: JW SILVA E CASTILHO LTDA 
ENDEREÇO: AV. YOLANDA L. DE CARVALH0,937 
TELEFONE: (44)3543-1016 

CARIMBO~ OU INFORMAR N° DO CPF 

E-MAIL: 
DATA: 08111/2016 
VALIDADE DO ORÇAMENTO: 50 DIAS 

RAMO DE A TIVlDADE: 

O proponente supra identificado, apresenta ao Município de Nova Cantu o seguinte 

ORÇAMENTO, a serem realizadas NO POSTO DE SAUDE CENTRAL. 

Item Qtde 

1. 01 

2. 01 
3. 01 

4. 01 

5. 01 

6. 02 
7. 01 

8. 02 

9. 

ASSINATURA 

Unid. Descrição Preço Total Item 
Unit. 

Balcão de atendimento no tamanho de 2,30 X R$ 0,00 R$3.220,15 
0,74xl,OO na cor branca 

-Balcão no tamanho de 0,62X0,57X0,82 R$ 0,00 R$ 1.299,00 
Balcão no tamanho de 2, 17X0,52X0,82 com 3 R$ 0,00 R$ 1.895,00 
portas e 4 gavetas 
Expositor para medicamentos no tamanho de R$2.124,00 
2, 17X0,40X I ,20 
Expositor para medicamentos no tamanho de R$2.868,00 
2, 13X2,20 com 16 suportes pra colocar prateleiras 
de vidro. 
Persianas horizontal tamanho 1.40/1.20 R$ 599,00 R$1.198,00 
Persiana horizonta l tamanho 1.70/1.40 R$889,00 

Banquetas giratória couro ecologico R$550,00 R$1.100,00 

Total R$ 14.593,15 

NOME DO RESPONSAVEL PELO ORÇAMENTO: 

Rua Bahia, N°85 - Nova Cantu - PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

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



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

ORÇAMENTO/COTAÇÃO 

CARIMBO CNPJ OU INFORMAR N° DO CPF 

PROPONENTE: NECO E CASTILHO L TDA-ME 
ENDEREÇO: AV. NILZA DE OLIVEIRA PIPIN0,1489 
TELEFONE: (44)3543-5939 
E-MAIL: FRANCIEL Y_RAMOS@OUTLOOK.COM 
DATA: 09/11/2016 

},~~t~tt~-
.. Neco e Castiloo Tda · ME 

CNPJ 19.178.229/0001-49 

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 60 DIAS 

RAMO DE ATIVIDADE: 

O proponente supra identificado, apresenta ao Município de Nova Cantu o seguinte 

ORÇAMENTO, a serem realizadas NO POSTO DE SAUDE CENTRAL. 

Item Qtde 

1. 01 

2. 01 

3. 01 

4. 01 

5. 01 

6. 02 
7. 01 

8. 02 

9. 

Unid. Descrição Preço 

I 

Unit. 
Balcão de atendimento no tamanho de 2,30 X 
0,74x1,00 na cor branco e azul. Com duas gavetas 

R$ 0,00 

corrediças telescopia de 35kg fundo de 6mm 
-Balcão no tamanho de 0,62X0,57X0,82 com R$ 0,00 
lixeiro aramado de alumínio com COITediça 
telescopia de 35kg e porta com puxador perfil de 
aluminio com acabamentos na cor branco 
Balcão no tamanho de 2 , 17X0,52X0,82 com 3 R$ 0,00 
portas e 4 gavetas I OO%mdf de 15mm com fundo 
de 6mm dupla face e envoltório e tampo com 
chapas duplas de 15mm na cor branca e azul 
Expositor para medicamentos encartelados no 
tamanho de 2, 17X0,40X I ,20 com 70 lugares com 
profundidade de I Ocm e prateleiras em 45 ° na cor 
branca e azul I 00% MDF 
Expositor para medicamentos no tamanho de 
2, 13X2,20 com 16 suportes pra colocar prateleiras 
de vidro. 100% MDF de 15mm e fundo de 6mm 
dupla face na cor branca e envoltório com chapas 
duplas de 15mm na cor branca e azul 
Persianas horizontal tamanho 1.40/ 1.20 R$ 325,00 

Persiana horizontall.70/1.40 

Banquetas em couro ecologico R$422,90 

Total 

Rua Bahia, N°85- Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1 363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu(a),ig.com.br 

Total Item 

R$ 1.700,00 

R$ 800,00 

R$ 1.500,00 

R$1 .700,00 

R$2.300 ,00 

R$650,00 
R$420,00 

R$845,80 

R$ 9.915,80 



ASSINATURA 

MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
11Paço Municipal Martin Krupek" 

NOME DO RESPONSA VEL PELO ORÇAMENTO: 

Rua Bahia, N°85 - Nova Cantu - PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281-(44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1 363 

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



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N. 0 77.845.394/0001 -03 
11Paço Municipal Martin Krupek" 

ORÇAMENTO/COTAÇÃO 

PROPONENTE: DOURADO EQUIPAMENTOS PARA 
ESCRITO RIO 
ENDEREÇO: AV. NILZA DE OLIVEIRA PIPIN0,1184 
TELEFONE: (44)3543-1240 
E-MAIL: DOURAMAQVENDAS@HOTMAIL.COM 
DATA: 08/1112016 
VALIDADE DO ORÇAMENTO: 50 DIAS 
RAMO DE ATIVIDADE: 

DOURADO 
CO .. ~- ,CIO DE EQUIPAMEtlTOS 

P/ r: ... CRITÓRIO LTDA 

O proponente supra identificado, apresenta ao Município de Nova Cantu o seguinte 

Ü RÇAMENTQ, a serem realizadas NO POSTO DE SAUDE CENTRAL. 

Item Qtde 

1. 01 

2. 01 
3. 01 

4. 01 

5. 01 

6. 02 
7. 01 

8. 02 

9. 

ASSINATURA 

Unid. Descrição Preço Total Item 
Unit. 

Balcão de atend imento no tamanho de 2 ,30 X R$ 0,00 R$2.245,00 
0,74xl,OO na cor branca 

-Balcão no tamanho de 0,62X0,57X0,82 R$ 0,00 R$ 1.300,00 
Balcão no tamanho de 2, 17X0,52X0,82 com 3 R$ 0,00 R$ 1.891,00 
portas e 4 gavetas 
Expositor para medicamentos no tamanho de R$2.050,00 
2, 17X0,40X I ,20 
Expositor para medicamentos no tamanho de R$2.815,00 
2, 13X2,20 com 16 suportes pra colocar prateleiras 
de vidro. 
Persianas horizontal tamanho 1.4011.20 R$ 499,50 R$999,00 
Persiana horizonta l tamanho 1.70/1.40 R$889,00 

Banquetas giratória cou ro ecologico R$550,00 R$1.100,00 

Total R$ 13.289,00 

NOME DO RESPONSA VEL PELO ORÇAMENTO: 

. I 

Rua Bahia, N°85- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 
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Prefeitura Municipal de Nova Cant!f:-, a3 ~ 
ESTADO DO PARANA • ---- r-

---- --~ 
,.'. '--(" - -~: --

"" ·=-·,-
CNPJ 17.845.394/0001-03 

PROCESSO n° 0592016 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2016 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA A SAÚDE CONFORME DESCRICÃO 
CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE. 
VALOR ESTIMADO - R$ 12.599,31 (Doze Mil e Quinhentos e Noventa e Nove 
Reais e Trinta e Um Centavos . 

PARA: 
ORDEN 

Visto: 

Visto: 

Visto: 

MUNICIPAL 

DATA: 02 I 12 I 2016 

DE CONTABILIDADE - PREVISÃO I DOTAÇÃO 

DATA: 02 I 12 I 2016 

ÃO FINANCEIRA: 

DATA: 02 I 12 I 2016 

DATA: 02 

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

I 2016 
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Prefeitura Municipal de Nova Cêlntu 
Estado do Paraná i ,: 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

ASSESSORIAJURÍDICA 
LAUDO DE ANÁLISE JURÍDICA 

PARECER DE ABERTURA DE PROCESSO LI CITATÓRIO N° 059/2016 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N': 038/2016 

1 '- REL.IHÓRIO 

ASSUNTO: l. AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA 
A SAÚDE CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE 
NO TERMO DE REFERÊNCIA, EM 
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. 2. 
MODALIDADE ELEITA: PREGÃO PRESENCIAL, 
COM FULCRO NO ARTIGO 1' DA LEI FEDERAL N. 
10.520/2002. 

Trata-se de processo administrativo de contratação, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE 
MOBILIARIO PARA A SAÚDE CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO 
TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. 

2-ANÁ!LISE 
O resultado da análise inicial do processo pode ser sintetizado da seguinte forma: 

REQUISITO 11 FUNDAMENTO 11 SIM 11 NÃO 11 OBSERVAÇÃO 
Existência de abertura formal de Art. 3 8 caput da LJD processo administrativo, autuado Lei 8.666/93 
e protocolado 

Ato de designação da Comissão Art. 3 8 inciso III LJD Anexar Portaria indicando os 
responsável pela condução do da Lei 8.666/93 membros da CPL ou 
certame Pregoeiro e sua Equipe 

Numeração das páginas do Art. 3 8 caput da []L] Numerar páginas para demonstrar 

processo Lei 8.666/93 sequencia do processo. 

Clareza, objetividade e Art. 3 8 caput da LJD justificativa na elaboração do Lei 8.666/93 
obieto 

Realização de ampla pesquisa de arts. 7" , § 20 , X Foram anexos 3 orçamentos. 
preços no mercado, a fim de lilCISO III, e 43, 
estimar o custo do objeto a ser lilCISOS IV e V, 
adquirido, definir os recursos todos da Lei 
orçamentários suficientes para a 8.666/1993 
cobertura das despesas 
contratuais e servu de 
balizamento para a análise das 
oropostas dos licitantes. 

I 

I 

I 



CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

Indicação do recurso para arcar Art. 3 8 caput da LD Não se faz necessário para a 
com a despesa Lei 8.666/93 Modalidade 
Atestado de disponibilidade Art. lo § 1 o da X 
financeira Lei 

Complementar 
Federal no 
10112000 

Autorização da Autoridade Art. 3 8 caput da X Necessário a autorização do 
competente, sob a ótica da Lei 8.666/93 c/c ordenador da Despesa para 
oportunidade, conveniência e Art. 10 § 1° da dar prosseguimento no 
relevância para o interesse Lei processo. 
público Complementar 

Federal no 

101/2000 

Publicação do Ato no Site do Instrução DLJ Se faz necessário a publicação 
TCE-Pr Normativa 37/09 nos órgãos de publicidade. 

do TCE/Pr. TCE - Orgão Oficial. 

3- CONCLUSÃO 

Do resultado da análise, conclui-se que o presente processo possm condições de 
prosperar. 

4 - DO PROCEDIMENTO 

Ante ao exposto, no tocante a escolha do procedimento licitatório efetuado, 
considerando que o objeto se enquadra no conceito disposto no artigo 1° da Lei Federal n. 
10.520/20021, correta a opção pela adoção da modalidade licitatória pregão presencial para 
registro de preços. 

É a manifestação s. m. j. 

Nova Cantu/PR, 02 de Dezembro de 201 6. 

Art. 1° Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de 
pregão, que será regida por esta Lei. 
Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles 
cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio 
de especificações usuais no mercado. 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N. 0 77.845.394/0001-03 

.l/Paço Municipal Martin Krupek" 

SCI - Sistema de Controle Interno 

Relatório Administrativo n°. 049/2016. 
Processo Licitatório n°. 059/2016. 
Modalidade Edital de Edital de Pregão n°. 038/2016. 

O presente relatório trata do processo licitatório n°. 038/2016 aquisição de mobiliário 
para Saúde conforme descrição constante no termo de referência, em atendimento 
a secretaria Municipal de Saúde- assistência farmaceutica. 

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, 02 de Dezembro de 2016. 

dit~d~v~ 
Controladora Geral 

~e 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: prnncantu@hotmail.com ou prnncantu@ig.com.br 



\ PREFEiTURA 

NOVACANT 
1963-

Eu f}~ fJwde ~ecta !JÚótQJda 
-=PARANÃ.~ 

CIIIIIJ • 71.1145.394/011111·03 

PORTARIA N°. 036/2016 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no nso 
de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta da Lei 
Federal n• 10.520 de 17 de Julho de 2002; 

RESOLVE 

Art. P.- Designar a Servidora Eleani Maria de Andrade, portador da Cédula de 
Identidade RG n• 7.834.949-2, pregoeiro desta Municipalidade; 

Art. 2•.- Designar ainda, SILEYA ALLEN MELLO RICHTER BORGIO- RG 
7.791.876-0h, ELIANE FERRARETO DA SILVA RG 7.700.462-9, SUELI DE FATUvlA 
MELLO RG 8.326.552-3 e ELEANI MARIA DE ANDRADE RG 7.834.949-2, membros da 
Equipe Técnica de Apoio ao Pregoeiro. 

Art. 3", -Nas Faltas e impedimentos do Pregoeiro, o substituto eventual será a 
Servidora SUELI DE FATIMA MELLO RG 8.326.552-3. 

Art. 4•.- Determinar que os trabalhos a serem desenvolvidos pelo referido Pregoeiro 
e Equipe Técnica de Apoio alcance a modalidade de Licitação Pregão, observados os preceitos da 
Lei Federal n• 10.520 de 17 de julho de 2.002. 

Art. 4".- Esta Portaria entrará em vigor a partir do dia 01 de abril de 2016. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, em 04 de abril de 2.016. 

Rua Bahia, B5 - Centro - Nova Cantu - PR 
Fone (44) 3527-1281 Fax 3527-1363- E-mail preleitura@novacantu.nr ruw hc 

JlifJ111j,f11NJ'Bil'i/EJ!fiJI' ~~- ~-------



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 
"Paço Municipal Martin Krupek" 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 059/2016 
PREGÃO PRESENCIAL N°038/2016 - PMNC 

PREÂMBULO 

O MUNICÍPIO DE NOVA CANTU- ESTADO DO PARANÁ, com sede na Rua Bahia,85, 
Centro, em Nova Cc:ntu, ora denominado licitador, toma público que se acha aberta licitação na 
modalidade PREGAO (presencial), do !!ruL_Menor Preço - Por Item, objetivando a: 
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA A SAÚDE CONFORME DESCRI CÃO 
CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, que será regida pela Lei federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, 
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, com suas alterações e demais exigências deste edital e seus Anexos. 

DA SESSÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA E 
DOCUMENTAÇÃO 

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU, RUA BAHIA, N°85, CENTRO, NOVA CANTU-PR. 
DIA: 15 de Dezembro de 2016. 
HORÁRIO: 09 Horas. 

1. Caso não haja expediente na data acima mencionada, o recebimento e o inicio da abertura dos 
envelopes referentes a este pregão serão realizados no primeiro dia útil seguinte. 

1.1 O PREGÃO será conduzido pelo PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO, e auxiliado 
pela EQUIPE DE APOIO. 

2. No dia, hora e local mencionado no preâmbulo, terá inicio a sessão do pregão, com o seguinte 
roteiro: 

2.1. credenciamento dos representantes legais dos licitantes; 
2.2. recebimento de declaração de habilitação e dos envelopes contendo as propostas e a 

documentação; 
2.3. abertura dos envelopes proposta e exame da conformidade das propostas para com as 

exigências do edital; 
2.4. divulgação dos licitantes classificados e dos desclassificados; 
2.5. realização dos lances verbais; 
2.6. abertura do envelope documentação do licitante detentor do menor preço e exame da 

habilitação; 
2.7. adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor, se não houver manifestação da 

intenção de interposição de recurso. 

3. Os licitantes presentes serão intimados das decisões do Pregoeiro durante a sessão, as quais serão 
lavradas em ata, inclusive o resultado final. 

4 . A solicitação de esclarecimento de dúvidas a respeito de condição deste Edital e de outros 
assuntos relacionados à presente licitação deverá ser efetuada pelas empresas interessadas em 
participar do certame pelo telefone (044- 3527-1281), até o 2° (segundo) dia útil que anteceder a 
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5. A resposta do pregoeiro ao pedido de esclarecimento formulado será enviada por fax ao 
interessado. 

São partes integrantes deste edital os seguintes anexos: 

ANEXO I - Memorial Descritivo- Objeto do Pregão. 
ANEXO 11 - Modelo de Declaração de cumprimento à Constituição Federal. 
ANEXO ID - Modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar 
com a administração. 
ANEXO IV - Modelo de Proposta. 
ANEXO V - Declaração de Recebimento e/ou Acesso à Documentação. 
ANEXO VI - Modelo de Ata de Registro de Preços. 
ANEXO VII - Declaração de que a proponente enquadra-se como pequena ou micro empresa para 
os fins da Lei Complementar 123/06. 
ANEXO VIII - Carta-Credencial. 
ANEXO IX- Declaração de atendimento a habilitação 

DO OBJETO 

6. A presente licitação visa o acolhimento da melhor Proposta para o seguinte objeto: AQUISIÇÃO 
DE MOBILIARIO PARA A SAÚDE CONFORME DESCRICÃO CONSTANTE NO 
TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE, os produtos devem ser entregues no município de NOVA CANTU, Estado do Paraná, 
conforme discriminado no Anexo I- "Memorial Descritivo". 

6.1 . Independentemente da especificação deste Edital, os produtos a serem adquiridos pelo 
Município deverão estar em conformidade com o Anexo I- "Memorial Descritivo". 

7. Poderão participar deste pregão quaisquer licitantes que: 
7.1. detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste pregão; 
7.2. comprovem possuir os documentos de habilitação requeridos nos itens relativos à 

documentação. 

8. Não poderão participar neste Pregão: 
8.1 . as empresas suspensas de contratar com a Prefeitura Municipal de Nova Cantu - PARANÁ; e, 
8.2. empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a administração 

Pública, enquanto perdurem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade qual aplicou a penalidade; 

8.3. cujos sócios ou acionistas estejam impedidos face ao disposto no art. 9° da Lei n° 8.666/93 . 
8.4. Na presente licitação é vedada a participação de empresas em consórcio. 
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9. No dia, horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, serão recebidos os documentos 
de credenciamentos e abertura pelo Pregoeiro a sessão pública, destinada ao recebimento da 
declaração de habilitação, e ao recebimento e abertura dos envelopes proposta e documentação. 

9.1. Não será aceita, em nenhuma hipótese, a participação de licitante: 
a) retardatária, a não ser como ouvinte, ou, 
b) que não apresente a declaração da habilitação, conforme ANEXO IX. 

1 O. No horário indicado para inicio do pregão o licitante deverá apresentar ao Pregoeiro documento 
comprovando possuir poderes para formulação de proposta e para prática de todos os demais 
atos relativos a este Pregão. 

1 0.1 . Somente poderá participar da fase de lances verbais o representante legal do licitante, presente 
ao evento, devidamente credenciado. 

11. No mesmo ato, o Pregoeiro receberá a declaração de que o licitante reúne condições de 
habilitação, e os envelopes proposta e documentação procedendo, em seguida, à abertura dos 
envelopes proposta, realizando os seguintes procedimentos: 

11.1. exame de conformidade da proposta, consistindo em conferência, análise e classificação das 
propostas em confronto com o objeto e exigências deste Edital, e desclassificação das que não 
atendam às exigências do instrumento convocatório; 

11.2. classificação da proposta escrita de menor preço e daquelas apresentadas com valores 
sucessivos e superiores em até 10% em relação ao menor preço; ou 

11.3. seleção das melhores propostas, até o máximo de três, quaisquer que sejam os preços 
ofertados, quando não verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições 
definidas no subitem anterior; 

11.3.1. havendo empate no terceiro valor, serão selecionadas todas as licitantes que tenham ofertado 
o mesmo preço; 

11.4. colocação das propostas em ordem crescente de preço cotado para que os representantes legais 
dos licitantes participem da etapa competitiva, por meio de lances verbais; 

11.5. Início de etapa de apresentação de lances verbais, que deverão ser formulados de modo 
sucessivo, em percentuais distintos e crescente, a partir do credenciamento pela licitante que 
apresentou o menor preço dentre as classificadas e as demais licitantes, registrando os lances 
ofertados e reordenando-os 

12. Uma vez iniciada a abertura do envelope proposta, não serão permitidas quaisquer retificações. 

13. Classificadas as propostas, e uma vez iniciada a etapa competitiva, o Pregoeiro convidará 
individualmente os representantes legais dos licitantes classificados, de forma sequencial, a 
apresentar lances verbais, a começar pelo licitante detentor da proposta de maior preço, e as 
demais, pela ordem decrescente de preços ofertados. 

13.1. A desclassificação da proposta da licitante importa sua exclusão das fases subsequentes; 
13.2. Após a fase de classificação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

Rua Bahia, N°85 - Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

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



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N. 0 77.845.394/0001 -03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

15. O licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos no envelope documentação, 
ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, será 
inabilitada, sem prejuízo de ser-lhe aplicada, no que couber, as sanções previstas no item 80 
deste Edital e demais cominações legais. 

15.1. Não será admitida complementação de documentos posteriormente à sessão. 
15.2. O pregoeiro poderá conferir os documentos disponíveis em sítios eletrônicos oficiais. 

16. Incumbe ao Pregoeiro, ainda, como parte das atribuições que lhe competem, durante a 
realização deste pregão: 

16.1. conduzir os trabalhos da equipe de apoio; 
16.2. examinar a aceitabilidade da proposta ou do lance de menor preço, quanto ao objeto e valor, 

decidindo, motivadamente, a respeito da escolha que vier a ser adotada; 
16.3. adjudicar o objeto deste pregão ao licitante vencedor, detentor da proposta considerada como 

a mais vantajosa, após constatado o atendimento das exigências deste Edital, se não houver 
interposição de recurso contra atos do Pregoeiro. 

16.4. receber, examinar e instruir os recursos contra suas decisões, relativamente a este pregão; 
16.5. encaminhar a autoridade superior o processo relativo a este pregão, devidamente instruído, 

após ocorrida a adjudicação, com vistas à homologação deste procedimento licitatório e à 
contratação do objeto com o licitante vencedor. 

1 7. Se não houver tempo suficiente para a abertura do envelope proposta, e abertura do envelope 
documentação em um único momento/dia ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser concluídos 
e/ou surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, os motivos serão consignados 
em ata e a continuação dar-se-á em sessão a ser convocada posteriormente. 

17 .1. a interrupção dos trabalhos de que trata esta condição somente dar-se-á, em qualquer hipótese, 
após a etapa competitiva de lances verbais; 

17 .2. os envelopes não abertos serão rubricados no fecho pelo Pregoeiro e pelos representantes 
legais das licitantes presentes, e ficarão sob a guarda do Pregoeiro até nova reunião, 
oportunamente marcada para prosseguimento dos trabalhos. 

18. Qualquer reclamação deverá ser feita durante a reunião pelos representantes legais dos licitantes 
presentes, mediante registro na ata respectiva. 

19. Todas as propostas e os documentos de habilitação serão rubricados, obrigatoriamente, pelo 
pregoeiro, pela equipe de apoio e facultativamente pelos representantes legais dos licitantes 
presentes à sessão deste pregão. 

20. Ultrapassada a fase de análise das propostas, e abertos os envelopes documentação não caberá 
desclassificar os licitantes por motivo relacionado com a proposta, salvo em razão de fatos 
supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 
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21. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste pregão, a p<) c0,~~ 
de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da proposta ou 
da documentação. 

21.1 . Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão da diligência promovida. 

22. A adjudicação deste pregão e a homologação do seu objeto somente serão efetivadas: 
22.1. se não houver manifestação do licitante de sua intenção de interpor recurso, devidamente 

registrada em ata durante o transcurso da sessão do pregão; 
22.2. se houver interposição de recurso contra atos do Pregoeiro, após o deferimento ou 

indeferimento do recurso interposto e dado conhecimento do seu resultado; 

23. A abertura dos envelopes proposta e documentação, será realizada sempre em sessão pública, 
devendo o Pregoeiro elaborar a ata circunstanciada da reunião, que deverá obrigatoriamente ser 
assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da equipe de apoio e pelos representantes dos licitantes 
presentes. Em caso de recusa da assinatura da ata pelos representantes do licitante presente ao 
ato, tal circunstância será lavrada em ata. 

24. Da ata relativa a este pregão constarão os nomes dos representantes credenciados dos licitantes, 
da análise das propostas, das amostras, dos documentos de habilitação, dos preços das propostas 
escritas e dos lances verbais apresentados, da manifestação do licitante de interpor recurso, sem 
prejuízo de outros registros necessários. 

25. Após concluída a licitação e recebimento da nota de empenho os envelopes não abertos 
contendo a documentação dos demais licitantes ficarão em posse do Pregoeiro, à disposição dos 
licitantes, pelo prazo de 08 (oito) dias úteis, após o que serão destruídos. 

DO CREDENCIAMENTO 

26. 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, se mais de uma empresa. 

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

27. a 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. 

27.1 O credenciado far-se-á através do documento constante do Anexo VIII 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. 

27.2 Mesmo sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, o 
participante deverá apresentar a cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social, 
no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura e documento de identificação com foto. 
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27.2.1 Os documentos ora solicitados poderão ser apresentados em original, por qualquer pr~ 
de cópia, autenticada por Cartório competente ou pelo Pregoeiro ou por membro da equipe de 
apoio mediante a conferência da cópia com o original ou publicação em órgão da imprensa 
oficial. 

27.2.1.1 As fotocópias poderão ser autenticadas das 08:00 horas às 12:00 horas, desde que o 
proponente apresente a via original para conferência. Não será realizada autenticação após o 
credenciamento dos participantes. 

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

27.3. A proponente deverá apresentar, inicialmente e em separado dos envelopes, Declaração de 
que a proponente enquadra-se como pequena ou micro empresa para os fins da Lei 
Complementar 123/06 (ANEXO VII) quando for o caso. Esta declaração deverá ser entregue 
fora do envelope de habilitação, os documentos relativos ao credenciamento. Deve-se apresentar 
a Certidão expedida pela Junta Comercial para comprovação da condição de microempresa 
ou empresa de pequeno porte, con(orme art. 8° da Instrução Normativa no 103, 30 de abril de 
2007. 

27.4 A proponente deverá apresentar inicialmente e em separado dos envelopes, Declaração de 
que a proponente DECLARA atender plenamente os requisitos de habilitação da referente 
licitação conforme ANEXO IX do presente edital. Esta declaração deverá ser obrigatoriamente 
entregue fora do envelope de habilitação, juntamente com os documentos relativos ao 
credenciamento. A apresentação desta declaração é obrigatório para a participação na referida 
licitação. 

DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

28. Até o dia horário e local fixados no preâmbulo deste Edital, cada representante legal do 
licitante deJerá entregar ao pregoeiro, simultaneamente, além do credenciamento e da declaração 
de habilitação, a proposta escrita e a documentação em envelopes separados fechados e 
rubricados no fecho e, de preferência, opacos, contendo em suas partes externas e frontais, em 
caracteres destacados, além da razão social do licitante, os seguintes dizeres: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2016- PMNC 
ENVELOPE N" 01- PROPOSTA DE PREÇOS 
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA 

PROPONENrfE 

DA PROPOSTA - ENVELOPE N° 01 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2016- PMNC 
ENVELOPE N" 02 DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA PROPONENTE 

29. A proposta contida no Envelope n° 01 deverá ser apresentada com as seguintes exigências: 
29.1. de preferência emitida por computador, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, 

acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricada; 
29.2. fazer menção ao número deste pregão e conter o nome comercial do licitante, o CNPJ, 

número(s) de telefone(s) e de fax, e-mail, se houver, e o respectivo endereço com CEP; 
29.5. indicação dos preços; 
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29.7. quaisquer outras informações julgadas necessárias e convenientes pelo licitante. 

30. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação 
a preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos termos originais, 
ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais de cálculo, alterações 
essas que serão avaliadas pelo Pregoeiro. 

30.1 . Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros aritméticos; 
30.2. a falta de data e/ou rubrica e/ou assinatura nas declarações expedidas pelo próprio licitante ou 

na proposta poderão ser supridas pelo representante legal presente à reunião de abertura dos 
envelopes "proposta" e "documentação" com poderes para esse fim. 

30.3. O Prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 01 ano contados da data da 
homologação do presente expediente, independente de menção expressa na proposta, salvo se 
esta ocorrer em prazo superior a 3 O dias após a abertura das propostas, o que poderá ser reduzido 
equivalentemente. 

DOS PREÇOS 

31 . O licitante deverá indicar o preço unitário e total por item. 
31.1. No preço cotado deverá estar inclusos além do lucro, todas as despesas e custos, tais como: 

transporte (inclusive frete se for o caso), seguro contra os riscos existentes, garantia e tributos de 
qualquer natureza, sendo aqueles que não forem transcritos, será considerados como já 
constantes. 

32. A cotação e os lances verbais apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento 
será de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear 
qualquer alteração, seja para mais ou para menos. 

32.1. Só serão aceitos preços em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismos arábicos e, 
de preferência, também por extenso, prevalecendo este ultimo, em caso de divergência, 
desprezando-se qualquer valor além dos centavos. 

VALOR REFERÊNCIA 

33 Não será aceito preço unitário superior ao estabelecido nos itens abaixo, sob pena de 
desclassificação do item. 

Valor R$ 12.599,31 (Doze Mil e Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Trinta e Um Centavos). 

Item Qtde 

I I 

2 1 

Un. Descrição Preço Unit. 
Balcão de atendimento no tamanho de 2,30 X 

Unid. 0,74 X 1,00 na cor branco e azul. Com duas R$ 2.388,38 
gavetas corrediças telescópia de 35 Kg fundo de 6 
mm. 
Balcão no tamanho de 0,62 X 0,57 X 0,82 com 

Unid. lixeiro aramado de alumínio com corrediça R$ 1.133,00 
telescópia de 35 Kg e porta com puxador perfil de 
alumínio com acabamentos na cor branco. 
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Balcão no tamanho de 2,17 X 0,52 X 0,82 com 3 
3 Unid. portas e 4 gavetas 100% mdf de 15 mm com R$ 1.762,00 

fundo de 6 mm dupla face e envoltório e tampo 
com cha as du las de 15 mm na cor branca e azul 
Expositor para medicamentos encartelados no 

4 Unid. tamanho de 2,17 X 0,40 X I ,20 com 70 lugares R$ 1.958,00 R$ 1.958,00 
com profundidade de 1 O em e prateleiras em 45" 
na cor branca e azul100% MDF 
Expositor para medicamentos no tamanho de 2,13 

5 Unid. X 2,20 com 16 suportes pra colocar prateleiras de R$ 2.661,00 R$ 2.661,00 
vidro. 100% MDF de 15 mm e fundo de 6 mm 
dupla face na cor branca e envoltório com chapas 
du las de 15 mm na cor branca e azul 

6 2 Unid. Percíanas Horizontal tamanho 1,40 X 1,20 m R$ 474,50 R$ 949,00 

7 Unid. Perciana horizontal 1,70 X 1,40 m R$ 732,67 R$ 732,67 

8 2 Unid. Banquetas em couro ecologico R$ 507,63 R$ 1.015,26 

DOS PRAZOS 

34. O licitante vencedor ficará obrigado a executar os serviços ou entregar os produtos objeto da 
presente licitação, conforme solicitação e necessidades da administração. 

34.1 - A Contratada fica obrigada a providenciar a entrega dos materiais imediatamente após a 
ordem de entrega emitida pela Contratada. 

34.2 - A entrega é de inteira responsabilidade da empresa contratada, onde a mesma deverá ser 
providenciada em até 10 dias após solicitação da administração. 

35 . O Prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 dias contados da data da 
homologação do presente expediente, independente de menção expressa na proposta. 

36. Caso os prazos de que tratam as condições anteriores não estejam expressamente indicados na 
proposta, os mesmos serão considerados como aceitos para efeito de julgamento. 

3 7. Decorrido o prazo de validade fixado no edital, sem a solicitação de prorrogação de prazo ou a 
convocação para assinatura do contrato ou retirada do documento equivalente, ficam os 
concorrentes liberados dos compromissos assumidos. 

DO TIPO DE LICITAÇÃO 

38. A presente licitação é do Menor Preço - Por Item, face ao disposto no art. 4°, inciso X, da Lei no 
10.520/2002. 

DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

39. Após a análise das propostas, serão desclassificadas, com fundamento nos incisos I e 11 do 
artigo 48 da Lei n° 8.666/93, as propostas que: 
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3 9 .1. apresentarem preços excessivos ou com preços manifestamente inexequíveis, assiin. 
considerados aqueles que não venham a ter, demonstrada sua viabilidade através de 
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que 
os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto; 

3 9 .1.1. Para fms de aferição de inexequibilidade 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 II, da 
Lei n° 8.666/93 e suas alterações 

39.2. não atenderem às exigências contidas no edital deste pregão. 

40. Quando todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar aos licitantes o 
prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de novas propostas, escoimadas das causas 
referidas no item anterior. 

DA ACEIT ABILIDADE DAS PROPOSTAS 

41. Para efeito de elaboração da proposta escrita e de seu julgamento, não será aceita, sob qualquer 
titulo, oferta de outros valores que não sejam os preços unitário e total da proposta. 

41 .1. Para efeito de elaboração da proposta não poderá ser alterado o quantitativo de indicado no 
ANEXO I - Memorial Descritivo. 

42. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste pregão, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preço ou vantagem baseados nas ofertas das 
demais licitantes. 

43. Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de 
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 
respectivos encargos, ainda que este pregão não tenha estabelecido limites mínimos, exceto 
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais 
ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

44. Ao Pregoeiro, além do recebimento e exame das propostas, caberá o julgamento da obediência 
às condições aqui estabelecidas, bem, ainda, em seus anexos, e a decisão quanto às dúvidas ou 
omissões deste edital. 

45. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Prefeitura 
Municipal de Nova Cantu - PARANÁ ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, 
para orientar sua decisão. 

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

46. Durante o julgamento e a analise das propostas, será verificada, preliminarmente, a 
conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos neste Edital, devendo 
ser classificadas para a etapa competitiva, ou seja, fase de lances verbais, somente aquelas que 
atendem plenamente a esses requisitos. 
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4 7. Encerrada a análise das propostas apresentadas, em conformidade com as exigências contidas 
neste edital, o Pregoeiro classificará o licitante autor da propostas de menor preço por item e 
todas aquelas apresentadas com preços sucessivos e superiores em até 10% (dez) por cento, em 
relação ao menor preço por item ofertado, disposto em ordem crescente, para que os 
representantes legais dos licitantes participem da etapa de lances verbais. Havendo empate no 
terceiro valor, serão convocadas todos os licitantes que tiverem ofertado o mesmo preço. 

47.1. O licitante oferecerá lance verbal sobre o preço por itens. 

48. Quando não forem identificadas, no mínimo, três propostas escritas, a partir do critério definido 
no item anterior, o Pregoeiro fará a classificação dos três menores preços sucessivos, por item, 
dispostos em ordem crescente, quaisquer que sejam os valores ofertados, para que os 
representantes legais dos licitantes participem da etapa de lances verbais. Havendo empate no 
terceiro valor, serão convocadas as licitantes que tiverem ofertado o mesmo preço. 

49. Analisadas as propostas apresentadas e concluída a etapa de lances verbais, a classificação final 
far-se-a pela ordem crescente dos preços. 

49. L Será considerada como mais vantajosa a oferta de Menor Preço - Por Hem, proposto e 
aceito. 

50. Aceita a proposta de Menor Preço - Por Item, será aberto o envelope documentação, contendo 
os documentos de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas 
condições habilitatórias. 

50. L O Pregoeiro deverá negociar diretamente com o licitante detentor da proposta de menor preço, 
no sentido de que seja obtido melhor preço. 

51. Verificado que a proposta de menor preço atende às exigências fixadas neste edital, também 
quanto à habilitação, será o respectivo licitante declarado vencedor. 

5 L L Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o 
Pregoeiro examinará a oferta de menor valor subsequente, 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. 

DO DESEMPATE 

52. No caso de empate entre duas ou mais propostas, e não havendo lances, será efetuado sorteio, o 
qual será arbitrado pelo sistema gerenciador do Pregão. 

52. I. Será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. 

52.1.1 - Será considerado empate situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas 
e empresas de pequeno porte sejam, iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta 
mais bem classificada (art. 44, §2° da Lei Complementar n° 123). 

52.2 - Ocorrendo empate o pregoeiro procederá da seguinte forma: 

Rua Bahia, N°85- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

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



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU . -:: 1\ 
./.~ j I ... , /;i1 ú 

Estado do Paraná · 1--. 
CNPJ N. 0 77.845.394/0001 -03 , ' '(-; 

uPaço Municipal Martin Krupek" ;._· ;·: ' - -~~- .. _ ~ 
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresent - -p~o~if?ta -: .. ;;:· 

de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudi ... ,_,·-c m.;..' ' 
seu favor o objeto licitado (art. 45, I, da Lei Complementar n° 123); 

b) não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma descrita no 
subitem "a'' deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
hipótese do subitem 52.1.1 , na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito (art. 45, 
li, da Lei Complementar n° 123); 

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 52.1.1 , será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta (art. 45, 
III, da Lei Complementar n° 123). 

d) na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do Art. 45 da Lei Complementar n° 
123, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

e) O disposto no Art. 45 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 

f) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para 
apresentar nova proposta após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 

DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE No 2 

53. Todos os licitantes deverão apresentar dentro do envelope n° 2 os documentos a seguir 
relacionados, dentro do envelope n° 2, entregues de forma ordenada e numerados, de preferência, 
na seguinte ordem, de forma a permitir maior rapidez na conferencia e exame correspondentes. 

a) As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida 
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma restrição, onde 
havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de 
certidão negativa, conforme estabelecido no Art. 43, §1° da Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006. 

b) A não regularização da documentação no prazo estabelecido na letra "a" citada acima, implicará 
em decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei n° 
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à administração convocar os licitantes 
remanescentes, na mesma ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação, conforme estabelecido na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. 

53.1. Habilit~ção Jurídica: 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor acompanhado de ultima alteração 
contratual se for o caso, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e 
acompanhado, no caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus atuais 
administradores; Registro comercial, no caso de empresa individual; Inscrição do ato 
constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

b) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País, e ato e registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir; 
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53.2. Regularidade Fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
b) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por tempo de 

Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instruídos 
por lei. 

c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Divida Ativa da União, mediante 
apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos à Tributos Federais e à Divida Ativa da 
União, expedido pela secretaria da Receita Federal, do domicilio ou sede do proponente; 

d) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de certidão fornecida 
pela Receita Estadual; 

e) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão 
Negativa de Débitos Municipais expedida pelo órgão municipal competente. 

f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas. 

53.3. Qualificação Técnica: 

a) Declaração 1 emitida pelo proponente de que recebeu os documentos e tomou conhecimento de 
todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da presente 
licitação, de acordo com o modelo constante do Anexo V. 

53.4. Qualificação Econômico-Financeira: 

a) Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo para Licitar ou Contratar com a Administração 
conforme ~odeio Anexo 111. 

b) Certidão negativa de falência ou concordata e pelo(s) cartório(s) competente(s) ou pelo 
distribuidor da sede da licitante, válidas na data da apresentação da proposta. 

53.5. Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7° da Constituição Federal 

a) Declaração do licitante de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, para fins do disposto no inciso V do art. 27 
da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, 
referente ao cumprimento do inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, conforme modelo 
constante do (Anexo 11); 

54. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar: 
54.1. em nome do licitante e, preferencialmente, com número de CNPJ e com o endereço 

respectivo: 
a) se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 
b) se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
c) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 

forem emitidos somente em nome da matriz; 
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55. Os documentos exigidos neste pregão poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia, autenticada por Cartório competente ou pelo Pregoeiro ou por membro da 
equipe de apoio mediante a conferência da cópia com o original ou publicação em órgão da 
imprensa oficial. O documento que não constar a data de validade, será considerado como válido 
por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Os documentos que forem apresentados 
em original não serão devolvidos, e passarão a fazer parte integrante deste processo licitatório. 

55.1. serão aceitas somente cópias legíveis; 
55.2. não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; e 
55.3. o Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que 

tiver dúvida e julgar necessário. 

56. Quando todos os licitantes forem inabilitadas, o Pregoeiro poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias 
úteis para a apresentação de novos documentos escoimados das causas referidas no ato 
inabilitatório. 

56.1. Serão exigidos para reapresentação apenas os documentos desqualificados e não aceitos. 

DO DIREITO DE PETIÇÃO 

57. A manifestação da intenção de interpor recurso, pleiteada pelo representante legal do licitante, 
deverá ser feita imediata e motivadamente após o anuncio, pelo Pregoeiro, da empresa 
vencedora, com registro em ata da síntese das suas razões de recorrer, nos casos de: 

57 .1. julgamento das propostas; 
57 .2. habilitação ou inabilitação do licitante; 
57.3. outros atos e procedimentos. 

58. A falta de manifestação imediata e motivada de intenção de interpor recurso, quando do anuncio 
do vencedor pelo Pregoeiro, implicará decadência desse direito, devendo o Pregoeiro adjudicar o 
objeto às vencedoras. 

59. Manifestada e registrada a intenção do licitante de interpor recurso contra decisões do 
Pregoeiro, caberá àquela a juntada dos memoriais relativos ao recurso, no prazo de 3 (três) dias, 
contados da lavratura da ata. 

59.1. O recurso será recebido por memorial dirigido ao Pregoeiro, praticante do ato recorrido, e 
estará disponível às demais licitantes para, em querendo, apresentarem a impugnação de seus 
termos, através de contra-razões, no prazo de 3 (três) dias, contados do termino do prazo do 
recorrente, cuja intimação se dará na sessão do pregão. 

59.2. será franqueada aos licitantes, desde que requerida, vista imediata dos autos. 

60. O recurso interposto contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo e, se acolhido, 
invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

61. Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos impetrados contra suas decisões e, 
caso não seja dado provimento, caberá ao Prefeito Municipal a decisão final sobre os recursos 
contra atos do Pregoeiro. 
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62. Após decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Prefeito 
Municipal poderá homologar este procedimento de licitação e determinar a contratação com o 
licitante vencedor. 

DA ADJUDICAÇÃO 

63. A Adjudicação será realizada por Por Item. 

DA CONTRATAÇÃO 

64. A contratante convocará via email, ou telefone a empresa vencedora da licitação para assinar o 
contrato, onde a empresa terá um prazo de até 03(três) dias úteis, contados da data de publicação 
da Homologação. 

65. o Município poderá dispensar o termo de contrato e optar por substituí-lo por outros 
instrumentos e qui valentes. 

66. O Município poderá, quando convocado o primeiro classificado e este não assinar o contrato ou 
não aceitar outro instrumento equivalente, convidar os classificados subsequentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o edital de licitação, 
independentemente da cominação prevista no artigo 81 da Lei Federal n° 8.666/93. 

66.1 . Quando o primeiro classificado não assinar o contrato ou não aceitar outro instrumento 
equivalente, o classificado subsequente que aceitar a proposta do primeiro classificado fica 
obrigado a entregar o bem, nos termos do § 2°. do artigo 64 da Lei Federal no 8.666/93, somente 
a quantidade proposta pelo classificado que se negou a firmar a contratação com a 
Administração. 

DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

67. Ao licitante vencedor caberá, ainda: 
67 .1. assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comercuus resultantes da 

adjudicação deste pregão. 

68. A inadimplência do licitante, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, 
não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Prefeitura Municipal de Nova Cantu -
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Paraná, nem poderá onerar o objeto deste pregão, razão pela qual o licitante vencedor fet'lutl.§.~/ 
expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Prefeitura Municipal 
de Nova Cantu - Paraná. 

DASOBRIGAÇÕESGERAJSDASPARTESCONTRATANTES 

69. As Partes deste contrato devem observar o seguinte: 
69.1 Ao licitante vencedor caberá observar o seguinte: 
69.1.1 Prestar os serviços na forma da proposta aqui contratada, observado fielmente a qualidade, o 

quantitativo e o valor; 
69 .1.2 Ter disponibilidade de produto e pessoal disponível quando solicitado; 
69.1.3 Apresentar as faturas preenchidas de forma correta e em valores correspondentes às 

requisições, em tempo de serem processadas; 
69.1.4 Atender de imediato as requisições e em nenhuma hipótese atrasar a entrega/prestação dos 

serviços. 
69.1.5 responder por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes da prestação dos serviços; 
69 .1.6 não transferir a outrem no todo ou em parte suas obrigações firmadas por ocasião deste 

instrumento sem prévia e expressa anuência do contratante; 
69.2 Ao Município caberá observar o seguinte: 
69.2.1 Efetuar através do órgão próprio controle dos serviços prestados; 
69.2.2 Efetuar pagamentos na forma e condições contratadas. 

DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

70. A execução do contrato será acompanhado, fiscalizado, recebido e atestado por servidor da 
Secretaria de Saúde. 

71 . O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a prestação 
dos serviços, determinando o que for necessário à regularização da prestação dos serviços. 

DO LOCAL DA ENTREGA DOS SERVIÇOS 

72. A Entrega heverá ser realizada mediante solicitação da Administração Pública ao licitante 
vencedor, podendo os mesmos serem entregues na sede da contratante, ou sendo necessário em 
qualquer ponto dentro dos limites do Município, tais produtos serão destinados atender as 
seguintes secretarias:; SECRETARIA DE SAÚDE- MUNICÍPIO DE NOVA CANTU/PR, 
conforme consta do memorial descritivo. 

72.1. A entrega dos produtos será imediatamente após assinatura do contrato e a emissão da 
requisição de compras e não poderá ultrapassar 5 (cinco) dias a partir da emissão da requisição. 

DA DESPESA 

73. O valor devido em razão da prestação dos serviços a que alude a iminente licitação, responderão 
os recursos das dotações orçamentárias vinculadas a Secretaria assim classificada: 

J 
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DO PAGAMENTO 

74. O pagamel to será efetuado através da Nota Fiscal eletrônica, até o 5° (quinto) dia útil 
posterior a data da entrega. 

74.1. A apresentação da respectiva nota fiscal deverá constar além da descrição do objeto, no e 
modalidade da licitação, n° do contrato. 

74.2. O pagamento será efetuado nos temos do item 74 do presente edital a proposta adjudicada e 
homologada, juntamente com a CND do INSS, FGTS e TRABALHISTA, não se admitindo 
reajuste, após a emissão da nota de empenho, observando-se as condições de recebimento do 
objeto. 

74.3. A Prefeitura Municipal de Nova Cantu - Paraná reserva-se o direito de recusar o 
recebimento dos produtos no ato da entrega, caso os mesmos não forem entregues nas 
condições exigidas no memorial descritivo, obrigando ao contratado sob pena de não 
receber pelos produtos entregues. 

74.4. A prefeitura Municipal de Nova Cantu - Paraná poderá deduzir da importância a pagar os 
valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo licitante nos termos deste pregão. 

74.5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços ou 
compensação fmanceira. 

DA REVISÃO E DA READEQUACÃO DE PREÇOS 

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

76. O Municí~io de Nova Cantu - Paraná 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. 

DAS PENALIDADES 

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

78. 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 o Contrato Administrativo, no prazo de 03(três) dias úteis, contados da data de 
publicação da convocação no Diário Oficial do Município, além da multa de 20%(vinte por 
cento) sobre o valor total da proposta. 

Rua Bahia, N°85 -Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 J ~ 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br ~ 
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78.1. Caberá multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor da nota de empenho na recusa· da 

adjudicatáriÁ em retirá-la, em assinar o contrato, em elaborar o cronograma dentro do prazo de 
03(três) dia~ úteis, contados da data de publicação da convocação, ficando a critério da 
Administraç

1
ão a aplicação concomitante da pena de suspensão temporária do direito de licitar e 

contratar pelo período de até 02 (dois) anos. 
78.2. Caberá multa de 0,5%(meio por cento) por dia de atraso na prestação dos serviços, desde que 

a justificativa eventualmente apresentada não seja aceita pela Administração, incidente sobre o 
valor da quantidade que deixou de ser entregue. 

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

a) calculada sobre o valor da parcela inexecutada, quando a prestação dos serviços ocorrer em 
desconformidade com o exigido neste Edital e seus Anexos, sem qualquer ônus para a 
Municipalidade. 

b) Calculada a partir do 16° dia de atraso na prestação dos serviços. 
78.4. Caberá multa de 20%(vinte por cento) por inexecução total do ajuste, calculada sobre o valor 

do contrato ou da Nota de Empenho. 

79. 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 III e IV do artigo 87 da Lei Federal 
n° 8.666/93

1 
além da multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor da prestação de serviço 

objetivado. I 

80. 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. 

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

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

I -
DA IMPUGNACAO DO EDITAL 

82. Qualquer _Ressoa, física ou jurídica, é parte legitima para solicitar esclarecimentos, providencias 
ou impugn~ este edital, desde que encaminhada com antecedência de 02 (dois) dias úteis antes 
da data fixatla para recebimento das propostas. 

83. Caberá aOI Pregoeiro decidir sobre a petição interposta no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
contadas d~ data do recebimento da petição. 

84. Quando aJolhida a petição contra este edital, será designada nova data para realização deste 
pregão. 

Rua Bahia, N°85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmaiLcom ou pmncantu@ig.com.br 
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85. _A in_'pugnação feita t:mpestivamente não impedirá o licitante de participar deste ~';~ -~~/ 

hc1tatono, caso a dec1sao sobre a petição não seJa protocolada antes da data marcad;~~-e._:.Y 
recebimento e abertura dos envelopes proposta e documentação. 

DA ANULAÇÃO E DA REVOGAÇÃO DO PREGÃO 

86. A critério da Prefeitura Municipal de Nova Cantu - Paraná, este pregão poderá: 
86.1. ser anulado, se houver ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante 

justificativa escrita e devidamente fundamentada; 
86.2. ser revogado se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse público, decorrente 

de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta; ou 

86.3. ter sua data de abertura dos envelopes documentação e proposta transferida, por conveniência 
exclusiva da Prefeitura Municipal de Nova Cantu - Paraná. 

87. Será observado, ainda, quando ao procedimento deste pregão: 
87 .1. a anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de 

indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei n° 8.666/93; 
87.2. no caso Ide desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

88 - 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 solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 

vantagem com o objetivo de influenciar a ação de 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 coersitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou 
sua propriadade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a 
execução do contrato. 

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

Rua Bahia, N°85 -Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 
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88.1 - Na hipótese de fmanciamento, parcial ou integral, por organismo multilateral, me 1ante 
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 um contrato financiado pelo 
orgamsmo. 

88.2- Conside,:ando 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. 

89. Em caso de dúvida, o interessado deverá contatar o Pregoeiro, no endereço mencionado no 
preâmbulo deste edital ou pelos telefones: (044 - 3527-1281) - e-mail compras@nova 
cantu.pr.gov.br no horário das 08:00 às 12:00, para obtenção dos esclarecimentos que julgar 
necessários. 

Nova Cantu-PR, 02 de Novembro de 2016. 

Rua Bahia, N°85 - Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

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

MEMORIAL DESCRITIVO 

AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA A SAÚDE CONFORME DESCRICÃO 
CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE. 

Valor R$ 12.599,31 (Doze Mil e Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Trinta e Um Centavos). 

Item Qtde Un. Descrição Preço Unit. Total Item 
Balcão de atendimento no tamanho de 2,30 X 

1 1 Unid. 0,74 X 1,00 na cor branco e azuL Com duas R$ 2.388,38 R$ 2.388,38 
gavetas corrediças telescópia de 35 Kg fundo de 6 
mm. 
Balcão no tamanho de 0,62 X 0,57 X 0,82 com 

2 I Unid. lixeiro aramado de aluminio com corrediça R$ 1.133,00 R$ 1.133,00 
telescópia de 35 Kg e porta com puxador perfil de 
aluminio com acabamentos na cor branco. 
Balcão no tamanho de 2,17 X 0,52 X 0,82 com 3 

I 
I 

3 I Unid. portas e 4 gavetas I 00% mdf de 15 mm com R$ 1.762,00 R$ l.76z,oo 1 
fundo de 6 mm dupla face e envoltório e tampo 
com chanas duo las de 15 mm na cor branca e azul 
Expositor para medicamentos encartelados no 

4 i Unid. tamanho de 2,17 X 0,40 X I ,20 com 70 lugares R$ 1.958,00 
com profundidade de lO em e prateleiras em 45' 
na cor branca e azullOO% MDF 

Expositor para medicamentos no tamanho de 2,13 
5 1 Unid. X 2,20 com 16 suportes pra colocar prateleiras de R$ 2.661,00 

vidro. I 00% MDF de 15 mm e fundo de 6 mm 
dupla face na cor branca e envoltório com chapas 
duplas de 15 mm na cor branca e azul 

6 2 Unid. Percianas Horizontal tamanho 1,40 X 1,20 m R$ 474,50 

7 1 Unid. Perciana horizontal1,70 X 1,40 m R$ 732,67 

8 2 Unid. Banquetas em couro eco!ogico R$ 507,63 

TOTAL 

Validade da proposta 60 dias. 
Entrega em no maximo 5 dias da emissão da Requisição de Compra. 
Pagamento em até 30 dias após a entrega dos produtos. 

Rua Bahia, N"85 -Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281-(44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

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

R$ 1.958,00 
! 

R$ 2.661 ,o o i 

R$ 949,00 

R$ 732,67 

R$ 1.015,26 

R$ 12.599,3Ij 
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ANEXO li 

MODELO pE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO A CONSTITIDÇÃO FEDERAL 

Nome da Empr esa: ___ ___ _____ ________ _ 
Endereço da Empresa: _________________ _ 
C.N.P.J da Empresa: __________________ _ 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 03 8/2016 - PMNC 

O signatário da presente, em nome da Proponente o 
Sr(a) brasileiro(a), casado(a), empresário(a), 
residente e domiciliado(a) à Av. na cidade de 
---------~' portador( a) da R. G n° , expedida pela 
Secretaria de Segurança Pública do Paraná e do C.P.F 
n° , vem declarar, sob pena da Lei, que a Empresa: 

, que não mantém em seu quadro de pessoal menores 
--------r-----------------~ 

de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou serviços perigosos ou insalubres, não 
mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos e menores de 14 
(quatorze) anos a não ser na condição de aprendiz. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e Data 

Carimbo do CNPJ, Assinatura do representante legal da Empresa 

C.P.F -----7------ ----

R.G ____________ _ 

Rua Bahia, N°85 - Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

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

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR OU 

CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) n" 038/2016- PMNC 

A empresa .......................................................... , inscrita no CNPJ n° .................................. , vem 

pelo seu representante legal infra-assinado, em atenção ao disposto no art. 4°, VII, da Lei 

10.520/02, declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitação na 

licitação, mediante pregão presencial n° 038/2016- PMNC, do MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 

-PARANÁ. 

DECLARA, ademais, que não está impedida de participar de licitações e de contratar com a 

Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e Data 

Carimbo do CNPJ, Assinatura do representante legal da Empresa 

C.P.F _________ _ 

R.G __________ _ 

Rua Bahia, N°85- Nova Cant11- PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantn@hotmaiLcom ou pmncantu@ig.com.br 
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ANEXO IV 
PROPOSTA DE PREÇOS 

Nome da Empresa:. ___________________ _ 
Endereço da Empresa: _________________ _ 
C.N.P.J da Empresa: __________________ _ 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) n' 038/2016- PMNC 

Apresentamos e submetemos à apreciação dos Senhores nossa proposta de preços relativa AQUISIÇÃO DE 
MOBILIARIO PARA A SAÚDE CONFORME DESCRICÃO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA, 
EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE em conformidade com Memorial Descritivo. 

Valor Máximo desta Licitação· 00 000 00 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx reais) . " 

Item Qtde Un. Descri cão 
Balcão de atendimento no tamanho de 2,30 X 0,74 X 1,00 na 

l 1 Unid. cor branco e azul. Com duas gavetas cmTediças telescópia de 
35 Kg fundo de 6 mm. 
Balcão no tamanho de 0,62 X 0,57 X 0,82 com lixeiro 

2 l Unid. aramado de alumínio com corrediça telescópia de 35 Kg e 
porta com puxador perfil de alumínio com acabamentos na . 
cor branco. 
Balcão no tamanho de 2,17 X 0,52 X 0,82 com 3 portas e 4 

3 I Unid. gavetas 100% mdf de 15 mm com fundo de 6 mm dupla face 
e envoltório e tampo com chapas duplas de 15 mm na cor 
branca e azul 
Expositor para medicamentos encartelados no tamanho de 

4 I Unid. 2,17 X 0,40 X 1.20 com 70 lugares com profundidade de 10 
em e prateleiras em 45c na cor branca e azu\100% MDF 

Expositor para medicamentos no tamanho de 2,13 X 2,20 
5 I Unid. com 16 suportes pra colocar prateleiras de vidro. 100% MDF 

de 15 mm e fundo de 6 mm dupla face na cor branca e 
envoltório com chapas duplas de 15 mm na cor branca e azul 

6 2 Unid. Percianas Horizontal tamanho 1,40 X 1,20 m 

7 l Unid. Perciana horizontal 1,70 X 1,40 m 

8 2 Unid. Banquetas em couro ecológico 

TOTAL 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Edital 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias após abertura da mesma. 

PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS: Confonne Edital 

Preco Unit. I Total item 

I 
I 

O valor total da Proposta é de: R$ _______ \. _____________________ ___) 

Local e Data 

Carimbo do CNPJ, Assinatura do representante legal da Empresa 

C.P.F ----------
R.G _________ _ 

Rua Bahia, W85- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

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

/ >··· 

I 

I 

I 

I 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À DOCUMENTAÇÃO 

Nome da Empresa: ___________________ _ 
Endereço da Empresa: ____ ___ _ _ ________ _ 
C.N.P.J da Empresa: __________________ _ 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 03 8/2016 - PMNC 

Prezados Senhores, 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 
modalidadej Pregão presencial n°038/2016 - PMNC, instaurado pelo MUN~CÍPIO DE NOVA 
CANTU - PARANA, que recebemos os documentos e tomamos conhec1mento de todas as 
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

Local e Data 

Carimbo do CNP J, Assinatura do representante legal da Empresa 

C.P.F _ ________ _ 

R.G __________ _ 

Rua Bahia, N°85 - Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

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

MODELO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 00/2016 

f. 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE NOVA CANTU E DE OUTRO, A 
EMPRESA ------------------------------------, CUJO AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO 
MEDICINAL CONFORME DESCRI CÃO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA. EM 
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE O VALOR DO CONTRATO É R$---------~-------
------------------),NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N." 8666 DE 21/0611993. 

PREÂMBULO 

CONTRATANTE: Município de NOVA CANTU, pessoa jurídica de direito público, com Sede na Rua Bahia, n' 85,
Centro, inscrito no CNPJ sob n° 77.845.394.0001-03, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN, residente e domiciliado nesta cidade de Nova Cantu, portador da Carteiro de 
Identidade RG n" 4.414.003-9 SSPIPR e inscrito no CPFIMF sob o n° 676.205-68, doravante denominada 
CONTRATANTE 

CONTRATADO(A): ---------------------------------------,pessoa jurídica de direito pn1•ado, inscrita no CGC/MF n" ----
-------------, com sede na Rua---------------------, CEP. n°. -------------cidade- PR, neste ato representada pelo Sr.---
------------, portador da Cf!RG n" ------------- e inscrito no CP FIMF n" ----------------------

A parte supramencionada, em decorrência do Processo Licitatório -----------------, resolvem celebrar o seguinte 
CONTRATO, mediante sujeição mútua as normas constantes das Leis de licitações e contratos administrativos, ao 
Edital antes citado, as propostas e as seguintes cláusulas contratuais: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

1.1 Cujo Objeto é AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA A SAÚDE CONFORME DESCRICÃO CONSTANTE 
NO TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 

2.1 Fazem parte deste Contrato, independentemente da transcrição, todos os documentos constantes do processo 
Licitatório -------------------, cujo teor é de conhecimento das partes contratantes. 

CLÁUSULA TERCEIRA -DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

3.1- O( a) Contratado( a) fica obrigado( a) a iniciar a execução do objeto imediatamente após a assinatura do presente 
contrato, e entregar o serviço em no máximo 30 dias após a entrega ou da ordem de serviço emitida pelo 
Contratante. 

3.2 - O objeto deste contrato deverá ser entregue na sede da contratante, ou sendo necessário em qualquer ponto 
dentro dos limites do Município. 

CLÁUSULA QUARTA· DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1 O preço por item para a execução do objeto deste Contrato, respeitando os valores unitários de cada item. é de R$: 
-------------- (-----------), daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL". 
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4.1.1 Excepcionalmente, nas hipóteses expressamente autorizadas em lei, o valor do objeto poderá s';;:~'U§(tik'' 
através de requerimento devidamente fundamentado. contendo documentos válidos que comprovem o desequilíbrio 
financeiro do contrato. 

4.2 Ficamos expressamente estabelecidos que os preços constantes na proposta do (a) Contratado (a) incluem todos os 
custos diretos e indiretos para a execução do Objeto Contratado, constituindo-se na única remuneração devida. 

4.3 - O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 30 DIAS APÓS A ENTREGA DOS 
PRODUTOS e após a apresentação correta de cada fatura ou recibo dos serviços executados e documentos 
pertinentes. 

CLAUSULA QUINTA -DAS OBRIGAÇÕES 

5.1 A CONTRATADA se obriga a: 
a) assegurar a execução do objeto deste Contrato, a proteção e a conservação dos serviços executados bem como, na 

forma da Lei, ~espeitar rigorosamente as recomendações da Contratante; 
b) dar ciência à Contratante da ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão do 

objeto deste Contrato em partes ou no todo; 
c) manter no local do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diário de Ocorrência; 
d) não manter em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços 

perigosos ou insalubres, não manter ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de afrendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

e) manter duranuf toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

5.1.1 - Correrão à conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, 
social ou tribr ária de sua responsabilidade incidentes sobre os serviços objeto deste Contrato. 

5.1.2 - Salvo disposição expressa ao contrário, qualquer despesa durante a execução do objeto, são de inteira 
responsabilidade da contratada. 

5.2 O CONTRA TY1NTE se obriga a: 
a) fornecer todo] os documentos e informações necessárias para a total e completa execução do objeto do presente 

Contrato; 
b) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato; e 
c) garantir à CONTRATADA acesso à documentação necessária para a execução do objeto do presente Contrato. 

CLAUSULA SEXTA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 

6.1. O presente contrato terá vigência desde a sua assinatura até -----------, lapso de tempo em que o(a) 
CONTRATADO(A) obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato inteiramente concluído, em 
condições de aceitação. 

6.2. Somente será admitida alteração do prazo quando: 
a) houver alteração do objeto pelo CONTRATANTE; 
b) houver alteraÇão de quantidades, obedecidos aos limites fixados neste Contrato, por atos do CONTRATANTE; 
c) houver atraso no fornec imento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio concernente ao objeto 

contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE; 
d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execução; 
e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou outros devidamente justificados e aceitos pelo 

CONTRATANTE; 
e) por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influência direta sobre o fornecimento 

do objeto contratado; 
f) outros casos previstos em lei. 
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6.2.1. Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do Contrato, cessam o~;<':fr~·~; .. ·-,t~
responsabihdades de ambas as partes em relação ao Contrato. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na 
CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como decorrentes 
de força maior. 

6.2.2. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e 
responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e justificar o fato por escrito para que o 
CONTRATANTE tome as providências cabíveis. 

6.2.3. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa, desde que 
rescindido o presente contrato e respeUadas as condições da licitação, não cabendo direito à CONTRATADA de 
formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação. 

6.3- Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia de inicio e incluir-se-á o do vencimento. 

6.4- Os prazos serão em dias consecutivos e seu início e término somente ocorrerão em dia útil. 

CLAUSULA SETIMA- DOS RECURSOS 

7.1 As despesas com a execução do objeto deste Contrato serão financiadas com os seguintes recursos: 

11.003.08.243.0483. 1.036.4.4.90.52.48- Assistência Social- Família Paranaense. 

CLAUSULA d TAVA- DA EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO, TESTES, REUNIÕES DE GERENCIAMENTO E 
COMUNICAÇÃO 

8.1 -Este contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da 
Lei 8. 666193 e demais legislações aplicáveis, respondendo a parte responsável pelas conseqüências de sua 
inexecução total ou parcial. 

8.2 - A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da CONTRATANTE 
especialmente designado. 

8.3- O (A) CONTRATADO (A) é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstrUii' ou substitzúr às suas expensas, no 
total ou em parte, quando for o caso, o objeto deste contrato em que se verificarem vicias, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou de materiais empregados. 

8.4- O (A) CONTRATADO (A) é responsável pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto. 

8.5- A fiscalização do execução do objeto deste Contrato será feita pelo CONTRATANTE 

8.5.1 - A contratada deverá permitir e colaborar para que Servidores, especíahstas e demais peritos envjados pelo 
CONTRATANTE: 
inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto do presente Contrato; 
examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir; 

8.6- A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização prévia da fiscalização. 

8. 7- Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vfcios ou incorreções não 
revelados até o Recebimento Definitivo, deverá ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruído e/ou 
substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer ônus financeiro para o CONTRATANTE. 

8.8 - Entende-se por defâto, vicio ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má qualidade de 
materiais empregados e/ou da apUcação de material em desacordo com as normas e/ou prescrições da ABNT, 
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especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso>~:eu:fÚ:./iq.pqr::>/ 
conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou subsütuição dcf--mr;.w·.-râl 
rejeitado. 

8.9- A fiscalização e a CONTRATADA podem solidtar reuniões de gerenciamento um ao outro. A finalidade é revisar 
o cronograma dos serviços remanescentes e discutir os problemas potenciais. 

8.10- Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se-á efetiva, após o seu 
recebimento. 

CLÁUSULA NONA- DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E DAS MULTAS 

9.1- Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

9.1.1 Unilateralmente pela CONTRATANTE, quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de 
acréscimo ou diminuição quanütativa de seu objeto. nos limites permitidos no Parágrafo ] 0 do Artigo 65 da Lei 
8666/93; 

9.1.2. Por acordo das partes, quando necessária à modificação da forma de pagamento, por imposição de 
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a amecipação do pagamento com relação 
ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecímento de bens ou execução do 
serviço. 

9.2 O(A) CONTRATADO(A) fica obrigado(a) a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessárias, respdtados os termos do parágrafo r do Artigo 65 da Ló no 8666/93. 

9.3 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, caberá conforme a gravidade da falta a prévia defesa, a aplicação 
das seguintes sanções, de acordo com o previsto na Seção li do Capítulo IV da Lei N° 8.666193. 

9.4 - Nenhum pagamento será processado a Proponente penalizada, sem que antes, esta tenha pago ou lhe seja 
relevada a multa imposta. 

CLÁUSULA DÉCIMA -DOS MATERIAIS E SEGURANÇA 

10.1- Os materiais a serem empregados nos serviços decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA 
e serão de primeira qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego 
daqueles que julgar impróprios. 

10.2- Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas em referência à mão-de
obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-á que os mesmos devem ser novos, da melhor qualidade em 
suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam. No caso em que materiais. artigos e 
equipamentos são mencionados nas especificações técnicas e/ou memoriais como "simUar'' a qualquer padrão 
especial, o CONTRATANTE decidirá sobre a questão da similaridade. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA RESCISÃO 

Jl.I.A CONTRATANTE poderá unilateralmente, rescindir de pleno direito este Contrato, independente de notificação 
judicial ou extrajudicial, desde que ocorra qualquer um dos fatos adiante enunciados, bastando para isso 
comunicar ao( à) CONTRATADO(A) sua intenção, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias: 

a) O não cumprimento pelo( a) CONTRATADO(A) das cláusulas contratuais. especificações, projetos ou prazos: 
b) O cumprimento irregular pelo( a) CONTRATADO(A) das cláusulas contratuais. especificações, projetos ou prazos; 

c) O desatendimento pelo( a) CONTRA TADO(A) das determinações regulares da autorizada designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

d) razões de interesse do serviço público. 
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11.2 -A CONTRATANTE terá o direjto de rescindir de imediato o presente contrato, independentemente d';!n~;;/ 
judicial ou extrajudidal, caso ocorra qualquer um dos fatos a seguir enunciados: 

a) o atraso injustificado no imdo dos serviços; 
b) suspensão, pelas autoridades competentes, dos serviços do(a) Conttatado(a), em decorrência de violação de 

disposições legais vigentes,· 
c) a paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE: 
d) a sub-contratação total ou parcial do seu objeto, a associação com outrem, à sessão ou transferência, rota! ou 

parcial, bem como, a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução deste; 
e) o cometimento reiterado de faltas na sua execução; 
f) a decretação de falência, o pedido de concordata ou a instauração de insolvência civil; 
g) a dissolução da sociedade ou o falecimento do proprietário, em se tratando de firma individual; 
h) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da CONTRATANTE, 

prejudique a execução do contrato; 
i) o protesto de títulos ou a emissão de cheques, sem suficiente provisão, que caracterizem a insolvência do contrato. 

11.3 -No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa do( a) Contratado( a), será observado as seguintes 
condições: 

a) o( a) Contratado( a) não terá direito de exigir indenização por qualquer prejuízo e será responsável pelos danos 
ocasionados, cabendo a CONTRATANTE aplicar as sanções contratuais e legais pertinentes; 

b) o(a) Contratado(a) terâ o direito de ser reembolsada pelos serviços já prestados, desde que aprovado pela 
CONTRATANTE, até a data da rescisão, deduzidos os prejuízos causados à CONTRATANTE; 

c) em qualquer caso, a CONTRATANTE reserva-se o direito de dar continuidade aos serviços através de outras 
empresas, ou da forma que julgar mais conveniente; 

d) caso a CONTRATANTE não use o dirâto de rescindir este Contrato, poderá, a seu exclusivo critério, reduzir ou 
suspender a execução dos serviços referente ao mesmo e sustar o pagamento das faturas pendentes. até que o( a) 
Contratado( a) cumpra integralmente a condição contratual infringida. 

I 1.4- O presente Contrato também poderá ser rescindido quando ocorrer: 
a) a supressão, por parte da CONTRATANTE, de obras, serviços ou fornecimento, acarretando modificação do valor 

inicial do Contrato, além do permitido no Regulamento de Habilitação Lidtação e Contratação, em seu artigo 79 
da Lei N° 8.666/93; 

b) a suspensão de sua execução, po1· ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a JO(trinta) dias, salvo em 
caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra; 

c) o atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, decorrentes de senJiços já 
prestados, salvo em caso de calamidade pública, grmJe petturbação da ordem interna ou guerra; 

d) a não liberação, por parte da CONTRATANTE, de área, local ou objeto para execução dos serviços, nos prazos 
contratuais. 

I 1.4.1- Nestes casos, a CONTRATANTE, deverá pagar o( a) Contratado( a) os serviços já prestados, de acordo com os 
termos deste Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS 

12.1 - Por determinação do CONTRATANTE a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões quantitativos que se fizer( em) na obra, em até 25 % (vinte e cinco por 
cento) do preço inicial atualizado do Contrato. 

12.2 - A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado expressamente entre o CONTRATANTE e a 
CONTRATADA poderão ultrapassar o limite estabelecido no parágrafo anterior. 

12.3- Se no Contrato não houver sido contemplados preços unitários, esses serão fixados mediante acordo entre as 
partes, respeitados os limites estabelecidos no caput desta Cláusula. 
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ÇLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E FISCAIS 

13.1 - Todos e quaisquer impostos, taxas e contribuições fiscais e para-fiscais, inclusive os de natureza previdenciária, 
social e trabalhista bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza, decorrentes da celebração 
deste Contrato, ou da execução, correrão única e exclusivamente por conta do( a) Contratado( a). 

13.2 - Obriga-se b(a) Contratado(a), durante a vigência deste contrato, a manter-se inteiramente em dia com as 
contribuições previdenciárias, sociais e trabalhistas. Verificada, em qualquer tempo, a existência de débito 
proveniente do não recolhimento dos mesmos, por parte do(a) Contratado(a), fica a CONTRATANTE desde já 
autorizada a suspender os pagamentos devidos o(a) Contratado(a), até a plena e total regularização de sua 
situação. 

13.3 - O(A) CO~TRATADO(A) responderá por todas as reclamatórias trabalhistas que possam ocorrer em 
consequência da execução do objeto do presente contrato, os quais não importam em vinculação laboral com a 
CONTRATANTE. 

13.4 - Caso hajl(l condenação da CONTRATANTE, inclusive como responsável solidária, o(a) Contratado(a), 
reembolsar-lhe-á os valores pagos em decorrência da decisão judicial. 

13.5 - O(A) CONTRATADO(A) é responsável pelos seguros de seu pessoal e de todo o equipamento/material/veículo 
que utilizar na execução do objeto deste Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA 

14.1 -A CONTR1TADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros 
decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais 
ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente 
Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DO RECEBIMENTO DO SERVIÇO 

15.1 - O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo até 15 (quinze) dias após a comunicação 
da conclusão/ do objeto deste Contrato pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA 
responsável pelo bom funcionamento/resultado dos serviços executados até o seu recebimento definitivo, exceto por 
danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. 

15.2 - O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado após 60 (sessenta) dias do 
recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo CONTRATANTE, se for o caso. 

15.3 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade serviço, nem a ético
profissional pÍ la perfeita execução do Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FRAUDE ANTI CORRUPÇÃO 
16 - Os licita~tes 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 1 de execução do objeto contratual. 

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas. 
f) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo 

de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; 
g) "práticafraudulenta": afalsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação 

ou de execução de contrato; 
h) "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; 
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i) "prática coersitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas sua 

propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato. 
j} "prática obstnlliva"," destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos 

representantes do organismo multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de 
prát;ca prevista na cláusula vigésima sexta, atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de 
o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

16.1 -Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por m·ganismo multilateral, mediante adiantamento ou 
reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa fiúca, 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 um contrato 
financiado pelo organismo. 

16.2 -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 e.:r:ecução do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SETJMA- DO FORO 

17.1- Para as questões decorrentes deste Contrato fica eleUo o Foro da Comarca de Campina da Lagoa- PR, com 
renúncia e.:r:pressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por assim por estarem de acordo, assinam o presente termo em três vias de igual teor, os representantes das panes 
contratantes, juntamente com as testemunhas abaixo. 

Nova Cantu- PR, OOI00/20I6. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
PREFEITO MUNICIPAL 

A~:: __________________ ___ 

CP F" ___________________ ___ 

RG," ________ _ 

EMPRESA--------
CNP J N°. -------------------

FORNECEDOR(A) 

Ass,," _____________________ _ 

CPF: ________ ___ 

RG," ________ ___ 

Rua Bahia, W85- Nova Cantu- PR,- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmaiLcom ou pmncantu@ig,com,br 



À 

MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N. 0 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Marlin Krupek" 

ANEXO VII 

i 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) n' 038/2016- PMNC. 

A empresa ................................................................................................. , inscrita no CNPJ n° 
................................................................... , por intermédio de seu representante legal o( a) Sr(a) 
............................................................................................... , portador (a) da Carteira de 
Identidade n° .................................... e do CPF n° ........................................ , DECLARA, para 
fins os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade 
Pregão Presencial n° 038/2016 - PMR, que se enquadra como microempresa e empresa de 
pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir 
os benefícios da Lei Complementar no 123/2006. 

As informações acima é de inteira responsabilidade da declarante a veracidade das informações, 

sujeitando-se às penalidades legais. 

Local e Data 

Carimbo do CNPJ, Assinatura do representante legal da Empresa 

C.P.F _________ _ 

R.G __________ _ 

Rua Bahia, N°85- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

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



À 

MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

ANEXO VIU 
CARTA CREDENCIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) n' 038/2016- PMNC 

Prezados Senhores, 

O abaixo assinado, (inserir o nome completo), carteira de identidade (inserir o numero e 

órgão emissor), na qualidade de responsável legal pela proponente (inserir nome da 

proponente), vem, pela presente, informar a V. sas que o senl1or (inserir o nome completo), 

carteira de identidade (inserir o numero e órgão emissor), é a pessoa designada por nós para 

acompanhar a sessão de abertura e recebimento da proposta de preços e documentação de 

habilitação e, para assinar as atas e demais documentos, fonnular ofertas e lances de preços, e 

com poderes para renunciar prazos recursais a que se referir a este Pregão, e praticar todos os 

demais atos pertinentes ao certame em nome da empresa proponente. 

Outrossim, declaro-me ciente de que responderei em juízo ou fora dele, se for o caso, por todos os 

atos que venha a ser praticados pelo representante ora designado. 

Atenciosamente, 

Local e Data 

Carimbo do CNP J, Assinatura do representante legal da Empresa 
Obs.: Firma reconhecida do responsável legal 

C.P. F ________ _ 
R.G __________ _ 

Rua Bahia, N°85- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

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



À 

MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 
"Paço Municipal Martin Krupek" 

ANEXO IX 

DECLARAÇÃO 

PREFEITURA MpNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 038/2016 - PMNC 

Prezados Senhores, 

A empresa ... ........... .... .. ..... ......... ..... , inscrita no CNPJ n° ............................. , por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ... ........... .............. , portador da Carteira de 
identidade n° ................ e do CPF no .... .... ............ ........ , DECLARA para os devidos fins de 
direito, na qualidade de licitante, que atendemos plenamente os requisitos de habilitação do 
processo administrativo de Pregão Presencial n° 038/2016 - PMNC. 

I 

Local e Data 

Carimbo do CNP J, Assinatura do representante legal da Empresa 

C.P. F-----,---------

Rua Bahia, N°85 -Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAI\'TU 
ESTADO DO PARANÁ 

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

AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITA TÓRIO no 059/2(1]6 
PREGÃO, na forma Presencial 

N° 038/2016- PMNC 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA A SAÚDE 
CONFORME DESCRICÃO CONSTANTE NO TERJ\W DE 
REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MU:'-JICIPAL 
DE SAÚDE. confonne especificações em editaL 

ABERTURA: À partir das 09:00 (Nove) Horas do dia 16 de Dezembro de 
2.016, na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paranil 

A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderão 
ser solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANÁ, junto a Divisão de Licitação, no horário das 8:00 às 12:00 Hs e das 
13:00 às 17:00 Hs. 

Telefone/Fax: (44) 3527-1281 ou e-mail· licitação@novacantu.pr.gov.br 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 02 de Dezembro de 2.016 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
Prefeito Municipal 



Sábado à Segunda-feira, 3 a 5 de dezembro de 2016 
EDI AIS 
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za feira I 05/D~z/2016 -Edição n° 9835 
DiárioQFICJALParaná 

Comércio. lndúslrla c: Suvlcn 

Albcno Laonb, si to à rua / Espírito Santo, n• 777, centro, Marechal Cândido 
Rondon-PR. 
Edital: O Edital estará di~ponivel aos interessados na Prefeitura Municipal de 
Marechal Cândido Rondor. situada à Rua Espírito Santo. n• 777. centro. eon 
Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, durante o horário normal de 
expediente, das 08h00oninl às llh45onin. c das 1Jhl5min. às 17h00onin. Fone: 
(45) 3284~821 ou 3284 8865 ou através do site: www.mcr.pr.gov.br link: 
Ponal de Serviços On Li~e; Fornecedor; Consulta de Licitações. Publique-se. 
Marechal Cândido Rondo -PR. em 30 de novembro de 2016. (a.a.} Moacir Luiz 
Froehlich - Prefeito 

I Mariluz I 
109936/2016 

SÚMULA DE RE~UERIMENTO PARA LICENÇA AMBIENTAL I SIMPLIFICADA 
O Município de Marilur.-PR, toma público que requereu ao IAP a Licença 
Ambiental Simplificada do Barracão para Associação dos Recicladores de Mariluz 
- AREM A, localizado n Parque Industrial, na Rua José Joaquim dos Santos. 
Quadra B - Lote 06. 

110505/2016 

SÚMULA DE REQrRIMENTO PA~ RENOVAÇÃO DE LICENÇA 
OPERAÇAO 

O Município de Mariluz-PR. torna público que requereu ao IAP a Renovação de 
sua Licença de Operaç3b para o Aterro Sanitário de Resíduos Sólidos Urbanos 
Domésticos localizado o LOTE N• A-1. ESTRADA PARA SÃO LUIS, S/N" 
-KM02 

110506/2016 

I 

AVISO DE LICITAÇÃOI 
PREGÃO PRESENC!All N" 152/20 16- PMM - EXCLUSIVO PARA EPP c MP 
PROCESSO N" 309/20 I ~ 
MODALIDADE: Pregão Presencial pnra Registro de Preços. 
TIPO: Menor preço globlll do lote. 
OBJETO: Serviços na m"f utenç:lo preventiva. corretiva e/ou recuperativa de máquin:t<: e 
equip:unentos muhimnr da frota de propriedade do municipio de Marmeleiro. conforme 
especific:ações constante do Anexo I. 
LEGISLAÇÃO: Lei Federal n• 8666/93, de 21 dejunhode 1993. Lei Federal n• 10.520de 
17 de julho de 2002, Decfeto Municipa11567, de 27 de março de 2007. de 26 de outubro de 
2006, Lei Complementnrn• 123 de 14de dezembro de 2006 e alterações da Lei 147/2014. 
DATA PARA ENTRElGA DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO 
e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 20 DE DEZEMBRO DE 2016 ÀS 09:00 
IIORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 
LOCAL E liORÁRioiDA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: 
Prcfcitul.l Municipal delMarmelciro, situ:ad:a na Avenida Macali, 255 - centro. na cidn.dc 
de Manneleiro Estado do Paraná. sn.la de reuniões no dia 20 de dezembro de 2016 com 
inicio às 09:00 horas. j 
O Edital c seus ;:mexo~ poderão ser adquiridos na Prcfeirura Municipal. no endercco 
Avenida Maca li. n• 25S. Centro. Fone (46) 3525-8107 ou 8105. Mam1elciro. Estado do 
Paraná. de 2' a 6" feira, ros horários das 08:30 às li :30. c das 13:30 :\s 17:00 horas. onde 
podcrlo ser consul tn.do~c adquiridos grnntit;;unente. c pelo si te W\VW mcmnelcjro nr gov hr. 
INFORMAÇÕES: Informações e esclarecimcnros adicionais, no endereço e telefone 
acima eirado. 
Mam1eleiro. O I de dez mbro de 2016. 
LUCI ANA ARISI I 
Pregoeira 

AVISO DE CHAMtENTO PÚBLICO N' 005/2016 

110401/2016 

CREDENCIAME~O DAAGRJCULTURA FAMILIAR E DO EMPREEND
EDOR FAMILIA~ RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA FOR
NECIMENTO DE GtNEROS ALIMENTÍCIOS- MERENDA ESCOLAR. 
O Município de Ma~cleiro, através da Comissão Permanente de Lici tação, des
ignada pelo Prefeito Municipal, Sr. Luiz Fernando Bandeira, através da Ponaria n• 
4.949 de I O de fcve'firo de 2016; com a devida autorização expedida pelo Prefeito 
do município de Marn1clciro, Luiz Fernando Bandeira, torna pública a realização 
CREDENCIAMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREEND
EDOR FAMILIAR ~URALOU DE SUAS ORGANIZAÇÕES, para fornecimento 
de generos alimentícios- Merenda Escolar paro as unidades escolares e creche. 
O credenciamento dos interessados (proposta e documentos}, deverá ser efentado 
no período de OS d~ dezembro de 2016 a 21 de dezembro de 2016, até as 11:00 
horas ou a qualquer tempo junto a Divisão de Licitações e Tributação, Avenida 
Maca li. 255- Paçq Municipal, Centro - CEP: 85.615.000. A sessão de abenura 
e verificação dos documentos dos proponentes que apresentarem documentos e 
propostas até a datb acima esrabelecida ocorrerá no dia 21 de dezembro de 2016 
às 14:00 horas, na/sala de reuniões da Prefeitura de Marmeleiro. 
Esclarecimento adi

1
cionais relativos ao presente edital serão prestados pelo Setor de 

Licitações c Cont:Jtos do Município. fone/fax (0XX46} 3525-8107 ou 3525-8105. 
Marmclciro, O I de dezembro de 20 16. 
Marianc Dallastra bodarth 
Presidente da CP 
Portaria 4.949 de 0/0212016 

110447/2016 

I Morretes 

HOMOLOGAÇÃO DE TERMO ADITIVO Tendo em vista a conclusão 
chegada, referente à prorrogação do CONTRATO N° 146/2014, 
referente ao Pregão n• 063/2014, com objeto de Contratação de 
Empresa para locação de caminhão tipo caçamba, trucado e traçado, 
pelo periodo de 12 (doze) meses, em atendimento à Secretaria 
Municipal de Infraestrutura, após parecer Juridico favorável, 
HOMOLOGO o referido aditamento em alteração do prazo de vigência 
com a Empresa KELL Y APARECIDA PINTO, CNPJ N• 
11.330.836/0001-70, ficando a mesma convocada para assmatura do 
Termo de Contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma 
legal, sob as penalidades da lei. Morretes-PR, 02 de Dezembro de 2016. 
HELDER TEÓFILO DOS SANTOS PREFEITO MUNICIPAL 

110703/2016 

I Nova Cantu 

PR EFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
E STADO DO PARANÁ 

CNPJ ng 77.845.394/0001 -03 
Rua Bahia, 85 - C E P 87.330-000 

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO 
LICITATÓRIO ng 059/2016 

PREGÃO, na rorma Presencial 

Ng 038/2016 - P MNC 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA A SAÚDE CONFORME 
DESCRJCÃO CONSTANTE NO TERMO DE REFERtNCIA, EM 
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNJCrPAL DE SAÚDE, conforme 

especificações em edital. 

ABERTURA: À panir das 09:00 (Nove) Horas do dia 15 de Dezembro de 2.01 6. 
na sala de reuniões do Paço Municipal. em Nova Cantu. Paraná. 

A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos c informações poderão 
ser solicitados na PREFEITURA MUNlCIPAL DE NOVA CANTU- PARANA. 
; unto a Divisão de Licitação, no horário das 8:00 às 12:00 Hs e das 13:00 ô· 
17:00 Hs. 

Telefone/Fax: (44) 3527-1281 ou e-mail: licitação@novacantu.pr.gov.br 

Nova Cantu, Estado do Paraná. 02 de Dezembro de 2.0 I r. 

110742/2016 

I Peabiru 

EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇO 
TOMADA DE PREÇO N" 01012016- PROCESSO ADMINISTRATIVO N": 

173/2016 

Contrawn1c: MUNlCIPIO DE PEABlRU 
Contratado: F. M. TAVARES- MATERIAIS ELÉTRICOS. ME 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ILU
MINAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ULISSES FRANÇA 
-NÚMERO DO PROCESSO I 026228 -CONVÊNIO 824222. 
Valor: RS 222.345. 14 (duzentos c vinte c dois mil. trezentos c quarcnm. e cmco reais e 
quatorze centavos). 

Pr;szo: 12 meses npós a assinatura da ou 

I Pitanga 

Peabiru/PR, 02 de dezembro de 2016. 

CLAUDINEI ANTONIO MINCRIO 
Prefeito Munleipol 

110797/2016 

SUMULA - A Prefeitura Municipal de Pitanga estado do paran:í. torna 

publico que recebeu do lAP licença previa com validade 01/12/2017, para 

ampliação de um cemitério municipal com localização na Rua Saldanha 

marinho sln. saída para localidade de rio do meio. parte do lote n• 71 e 72. 

do quadro sub mbano de pitanga/PR. 

110588/2016 
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que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial 
expedição. 

CNPJ 

09.230.568/0001-73 

Data de Arquivamento 
do Ato de inscrição 

22/11/2007 

CENTRO, CAMPO MOU 87.302-190 

DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA E APARELHOS DE COMUNICAÇÃO, 
ENTOS; . 

DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PEDAGÓGICOS E BRINQUEDOS; ' 
DE ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS E ARTIGOS PARA RESID~NCIA; 
DE ARTIGOS ,MÉDICOS, ORTQPÉDICOS E HOSPITALARES;· ;• 
DE INSTALAÇÃc;>, ~ÃUTO~AÇÃO,C.OMEJ;tCIAL; . . - . , 
DE TECIDOS, VESTUÁRIO.E·ARMARINHOS;. · . . ' 

E MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO;, INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS; 
r ~ 1 • 

i~\'\, ' 

Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte 

(Lei n° 123/2006) 

Empresa de pequeno porte 

Situação da Empresa 
REGISTRO ATIVO 

Status 
KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

' '~'~ ' v 

. 1.~ I\ CP,F; 414.132.969-04 

~-·-
, LIBERTAO BOGUS 
SECRETARIA GERAL 

Não Informado 

~ 
lane lvete Cardoso 

RG: 1.857.527-PR 



,. 

MAQ-SPL 
I.SILVA-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 

RUA DEVETk DE PAULA XAVIER, 1348-CENTRO CEP: 87302-190 CAMPO MOURÃO-PR 

~14-3016-2480 CNPJ: 09.230.568/0001 -73 INSC: 904.24374-49 

I 
ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQllENO PORTE 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CA~TU - PR 
~dercntc: Pregão (Plesencial) n° 03812016- P:VfNC. 

A empresa I. Silvl Equipamentos para Escritório, inscrita no CNPJ n" 09.230.568/0001-73. por intcnné
dio de seu repre:s~1 ntante legal o Sr Ivo da S[lva, pottador da R.G n° 3.015.771-0 SSP/PR e do C.P. F n" 
414.132.969-04 D CLARA, para fins os fins de direito, na qualidade de proponenle do procedimento li
citatório, sob a m dalidade Pregão Presencial n° 038/2016- PMR, que se enquadra como microempresa c 
empresa de peque 10 porte, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio. podendo usu
fi.·uir os bcnefkios da Lei Complementar n° 123/2006. 

As informações aqima é de inteira responsabilidade da declarante a veracidade das informações. sujeitan

do-se às penal idades legais. 

Campo Mourão - PR, 15 de dezembro de 2016. 

I. Silva -

1 

+ 
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RUA DEVETIE DE PAULA XAVIER, 1348-CENTRO CEP: 87302-190 CAMPO MOURÃO-PR 

21: 4-3016-2480 CNPJ: 09.230.568/0001 -73 INSC: 904.24374-49 

ANEXO IX 

DECLARAÇÃO 

PREFEITURA MU ICIPA.L DE NOVA CANTU - PR 
~cfercnte: Pregão (P~esencial) 11° 038/2016- PMNC 

Prezados rnh~~es, .. . . . , . . . ' . . .., . _ . . . . .., 
A empres't L Stlva bqutpamentos para l:.scntono, mscnta no CNPJ rl' CJ9.2.,(U68r0001-7_, _ por 

int.em1édio de sd1 representante legal o Sr Ivo da Silva. portador da R.G 11° 3.0 15.771-0 SSP/PR c do 
C.P.F 11° 414.132. 69-04 DECLARA para os devidos fins ele direito, na qualldade de lic itante. que aten
demos plenament os requisitos de habilitação do processo administrativo de Pregão Presencial n° 
038/2016- P:t\·1N . 

---------

Campo Mourão- PR, 15 de dezembro de 2016. 

uipamentos para Escritório 
Ivo da Silva 

RG: 3.015.771 -0 - SSP/PR 
CPF: 414.132.969-04 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão Cfresencial) n° 038/2016 - PMNC 

Prezados Senhores, 

A empresa NECO & CASTILHO LTDA- ME , inscrita no CNPJ n° 19.178.229/0001-

49, por intermédio de seu representante legal o Sr VANDERLEI DA SILVA , portador da 

Carteira de identidade n° 6.827.571 -7 SSP/PR e do CPF n° 005.044.739-48, DECLARA para os 

devidos fins de direito, na qualidade de licitante, que atendemos plenamente os requisitos de 

habilitação do processo administrativo de Pregão Presencial no 038/2016- PMNC. 

Ubiratã, 15 de Dezembro de 2016 

LTDA ME - o ;PJ : 19.178.229/0001-49 

Vanderlei da Silva 
C.P. F 005.044.739-48 

R.G 6.827.571-7 SSPIPR 

\_\ 
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NECO E CASTILHO L TOA 
CONTRATO SOCIAL 

os abrxo identificados e qualificados: 

VANDERLEI DA SILVA, brasi leiro, casado sob o regime de comunhão parcial de 
bens ,~l'natura l de Nova Cantu-PR, nascido em 16/04/1978, empresário, inscrito no 
CPF/~_F sob n° 005.044.739-48, portador da carte ira de identidade RG n°. 6.827.571-
7 SSP-PR, residente e domiciliado a Rua Maria das Graças Molina, n° 1457, QD L T 
17-B, Centro, município de Ubiratã-Pr CEP. 85.440-000 

SILV~NA APARECIDA CASTILHO DA SILVA, brasileira, casada sob o regime de 
comunhão parcial de bens, natural de Mambore-PR, nascida em 09/03/1976, 
empresária, inscrita no CPF/MF sob n°. 899.703.819-20, portadora da carteira de 
identi~ade RG n°. 6 .275.040-5 SSP-PR, residente e domiciliado a Rua Maria das 
Graçj s Molina, n° 1457, QD L T 17-B, Centro, município de Ubiratã-Pr CEP. 85.440-
000. 

RESOLVEM , por este instrumento particular de contrato e na melhor forma de direito, 
constjtuir -uma Sociedade Empresária Limitada que se regerá pelos artigos 1.052 a 
1.087) da Lei n°. 10.406, de 1"0 de janeiro de 2002, pelas demais disposições legais 
aplic, ve is à espécie e pelas cláusu las seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade 
girar~ sob o nome empresarial de NEGO E CASTILHO L TOA e terá sede e domicílio a 
Ru~ Fl loriano Peixoto, n° 314, Centro, município de Ubi rat~-Pr CEP. 85.440-000. 

CLAI!JSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDENCIAS: A sociedade poderá 
a quflquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, 
medif nte alteração contratual ass inada por todos os sócios. 

CLÁOSULA TERCEIRA - OBJETO SOCIAL: A sociedade terá por objeto a 
expl ração do ramo de: COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS (CNAE 47.54-7-01) 
CO ÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS 
DE I FORMÁTICA (CNAE 47.51-2-01) COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE 
CA A, MESA E BANHO (CNAE 47.55-5-03) COMÉRCIO VAREJISTA 
ESP CIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E 
VÍD O (CNAE 47.53-9/00). 

~ --- CL~USULA QUARTA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA 
SOCIEDADE: A sociedade iniciará suas atividades em 29/10/2013 e seu prazo de 
dur, ção é por tempo indeterminado. 

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social será de R$ 15.000,00 
(quinze mil reais), dividido em 15.000 (quinze mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um 
real), cada uma, subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente do País, 
pelds sócios e distribuídas da seguinte forma: 

,, I Nome (%) · Quotas · Valor R$ 
rv'ANDERLEI DA SILVA 50,00 7.500 7.500,00 
SILVANA AIPARECIDA CASTILHO DA SILVA 50,00 7.500 7.500,00 
TOTAL 100.00 15.000 15.000,00 

.......... , 
-.À 
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CLÁU ULA SÉTIMA- CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são 
indivisjveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento 
dos orl tros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o 
direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando , se 
realiz~da a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

Parág ato Único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas 
quota deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de 
quota~ postas à venda , o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam 
ou re~unciem ao direito de preferência, que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, 
contagos do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio 
alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das 
quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo 
sem 9ue seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente 
transferidas. · 

CLÁUSUlA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME 
EMPRESARIAL: A administração da sociedade caberá aos sócios VANDERLEI DA 
SILV~ OU SILVANA APARECIDA CASTILHO DA SILVA, com os poderes e 
atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade representá-la ativa e 
passiv

1
amente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições 

financeiras , entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os 
demai~ atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e 
direito~ da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente. 

§ 1.0 É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse 
social 1ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, 
bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro 
sócio. 

§ 2.0 d Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da 
socie ade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de 
mandato especificar os atos e operações a serem praticados. 

CLÁUISULA NONA - RETIRADA PRO-LABORE: Os sócios poderão, de comum 
acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições 
regulalmentares pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E 
PART~CIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de cada exercício 
social t em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua 
administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e 
demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em '-\. 
confo ~midade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os 
sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que ~ 
possuFm na sociedade. ~ 
Pará~rafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais 
em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demo~~;+li~·t,~~ri~IJi~i:;.•l".'j-r.g:r.;T.@il1tr.t!.1•11 
inter~ediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de A1"rffi'e NÁ 
de L~cros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse case :=.o--
obseryada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital · REG,0 
conto1me estabelece o art . 1.059 da Lei n.' 10.406/20~ ~-.; ~1-

.-:> 2/ co 
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desobri ada da real ização de reunião anual de sócios para prestação de contas e 
demais deliberações, com base no artigo 70 da Lei Complementar n° 123 de 
14/12/2 06. 

Parágra "o Primeiro - As deliberações sociais serão tomadas com base no Artigo 70 
da Lei C mplementar n° _123 ~ 14/12/2006. 

Parágra~o Segundo - As reuniões dos sócios, quando necessárias, serão 
convoca as pelos sócios e obedecerá a o quórum estabelecido no Código Civil 
Brasi.leir , Lei 10.406/2002. 

Parágr~o Terceiro - A empresa fica dispensada da publicação de qualquer outro Ato 
Societárl1o com exceção de altera7ão contratual, com base no artigo n° 71 da Lei 

Complerentar n° 123, de 14/12/2006. 

CLÁUS LA DÉCIMA SEGUNDA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: 
Falecen o ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com 
os herd iros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse 
destes u dos sócios remanescentes, o V?lor de seus haveres será apurado e 
liquidad com bas_e na situação patrimonial da sociedade , à data da resolução, 
verifica a em balanço especialmente levantado. 

Parágr fo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
socieda e se resolva em relação a seu sócio. 

CLÁUS LA DÉCIMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O 
adminis rador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a 
adminis ração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, 
ou por e encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, 
o aces o a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborn , concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 
financei o nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública ou a propriedade. 

CLÁUS LA DÉCIMA QUARTA · FORO: Fica eleito o foro de Ubiratã-Pr para o 
exerc1c1 e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, 
renunci ndo-se, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

f,<l'll&\'..,- -,-. -.• -. -.-·c--:-·;-.,--·- .. o:.--:-•.- . ----;-,- -~":-~-------··-----~-:-.; ... ::-:-"' .... 
'"'"~''•'~1 ' · . JUNTA COMERCIAL DO PARANA 

! , ~ CERTIFICOOREGISTROEM: 28/10/2013 
. I' AGENCIA REGIONAL DE UBIRATA 

i · - ~ SOBNÚMER0:11207738894 
· Protocolo: 13/622396-6, DE 25/10/2013 t:Z_,br~)- . ·. 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 01 DA SOCIEDADE 
NECO E CASTILHO L TOA -ME 

CNPJ N° 19.178.229/0001-49 
NIRE 41207738894 

V AN~ERLEI DA SILVA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de 
bens natural de Nova Cantu-PR, nascido em 16/04/1978, empresário, inscrito no 
CPF1MF sob n°. 005.044.739-48, portador da carteira de identidade RG n°. 
6.82 .571-7 SSP-PR, residente e domiciliado a Rua Maria das Graças Molina, n° 
1457, QD LT 17-B, Centro, município de Ubiratã-Pr CEP. 85.440-000 

~- SILV~NA APARECIDA CASTILHO DA SILVA, brasileira, casada sob o regime 
' de c<Dmunhão parcial de bens, natural de Mambore-PR, nascida em 09/03/1976, 

< ~ ;: empuesária, inscrita no CPF/MF sob n°. 899.703.819-20, portadora da carteira de 
.. ! 5 t'5 I ident~dade RG n°. 6.275.040-5 SSP-PR, residente e domiciliado a Rua Maria das 
t_ · ~ ~ : Graças Molina, n° 1457, QÇ> LT 17-B, Centro, município de Ubiratã-Pr CEP. 

,....j <t: w t. C"'l~~ t; ~ : 85.440-000. 
o . co 0:: 

l
, -~.. ~ I ~ ~ :. Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta 

~ · o . 
~t'V ~ ! i' pra~ sob o nome empresarial de: NECO E CASTILHO L TOA - ME, com sede e foro 

~~i ·~~~ 1 .~. na ua Floriano Peixoto, n° 314, Centro, Município de Ubiratã-Pr CEP. 85.440-
~~~~~ . 000, e inscrita no CNPJ SOB N° 19.178.229/0001-49, registrada na Junta 
o0 o~r-;: L Comercial do Paraná sob n° 41207738894 em 28/10/2013, resolvem alterar o seu 

· ~~~~~~· ; . Cont~ato Social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 
~Qt? os;"'"' . 

C)WN<O O' " ' 
1~w~ 0 ;;:; ~ • . Cláu ula Primeira: Alteração de Endereço: A sede e foro da empresa que antes era: 
j8~ 8 ~:E ~ · Rua I Floriano Peixoto, n° 314, Centro, Município de Ubiratã-Pr CEP. 85.440-000, 
~~~~ § ·~ ~ ~ g . · pas~a a ser: Rua Marechal Floriano Peixoto, n° 734, Centro, Município de Ubiratã-
~~~~~ ~ ~ Pr CEP. 85.440-000. 
I "' v 
I ~ W ~· 

i "'r.ir.;ow.., ~. e ~- Cláusula Segunda: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não 
-

1 
__ ,"'- .... .:.! e-:~ .~olid rem com as disposições do presente instrumento. 

·;,~~ ~UJ.,~N.~ ..... ,., i'j • .,.., .. '· ' l:t·íl.~ A:> . . . 
t"" , !~~~~~ . • ,; I E, por estarem ass1m, JUstos e contratados, lavram e ass1nam, a presente 

l
~ ~lter ção, em 04 (quatro) vias de igual teor e fo rma, devidamente rubricadas pelos 
~ ~óci S 1 obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores l etOO:Ut~.WJ6i#H}I!111 

. ,, ~ ltbdo os seus termos. DO PARANA 
'- ' ,..., ':!:~ 

~q;x> ç}fl. REG 
0'$,.<; ~ ~~ 'o11 

< ~ "-~(!p;fl .>·, ~Q~~~)ç(.;.'> ~ 
'-;-~~fi} <!~p!!f;j;;-... l48éLA'B~ã., 09 de dezembro de 2013.- ~~ · .. ""t.--~ ~~ 

'-f!.itríU, ,,_r(4l À ~~--- '0!(4;;') ., \ ~~ : ~ I '~ 
·--- V!J~ '<.. I . < ~~,--~~- //fJ;tJ;----... ~-:l · \ 1/~ ,·./flh / \ ............ I f'f:/ ' -..,f/IJ'!lr\ \ ' • . I 

-.....,~ -.. . -"t~'J/')~'1~ ~ .,. 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 02 DA SOC,Ln.....,.,._, .... 

NECO E CASTILHO L TOA -
CNPJ N° 19.178.229/0001-49 

NIRE 41207738894 

.no. .,,...,~ .... '-L.JEI DA SILVA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de 
, natural de Nova Cantu-PR, nascido em 16/0411978, empresário, inscrito no 

F sob n°. 005.044.739-48, portador da carteira de identidade RG n° . 
. 571-7 SSP-PR, residente e domiciliado a Rua Maria das Graças Molina, n° 

, QD L T 17 -B, Centro, município de Ubiratã-Pr CEP. 85.440-000 

ANA APARECIDA CASTILHO DA SILVA, brasileira, casada sob o reg ime 
munhão parcial de bens, natural de Mambore-PR, nascida em 09/03/1976, 
sária, inscrita no CPF/MF sob n°. 899.703.819-20, portadora da carteira de 

ide dade RG n°. 6.275.040-5 SSP-PR, residente e domiciliado a Rua Maria das 
G ças Molina, n° 1457, QD LT 17-B, Centro, município de Ubiratã-Pr CEP. 
85. 000. 

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta 
sob o nome empresarial de: NECO E CASTILHO L TOA - ME, com sede e foro 
a Marechal Floriano Peixoto, n° 734, Centro, Município de Ubiratã-Pr CEP. 
0-000, e inscrita no CNPJ SOB N° 19.178.229/0001-49, registrada na Junta 

ercial do Paraná sob n° 41207738894 em 28/10/2013, e primeira alteração 
11/12/2013 conforme instrumento registrado sob n° 20136923747, resolvem 

a rar o seu Contrato Social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas 
s uintes: 

Cl usula Primeira: O objeto social que era: A sociedade terá por objeto a exploração 
do ramo de: COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS (CNAE 47.54-7-01 ) 

MÉRCIO ·VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E 
PRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CNAE 47.51-2-01) COMÉRCIO VAREJISTA 

ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO (CNAE 47.55-5-03) COMÉRCIO 
ISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS 

ÁUDIO E ViDEO (CNAE 47.53-9/00), passa a ser: OBJETO SOCIAL: A 
edade terá por objeto a exploração do ramo de: COMÉRCIO VAREJISTA DE 
EIS (CNAE 47.54-7-01) COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE 

UIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CNAE 47.51-2-01 ) 
ÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO (CNAE 

55-5-03) COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE 
ODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO (CNAE 47.53-

0) e COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E 
ESSÓRIOS (CNAE 4781-4/00). 

usula Segunda: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não 
idirem com as disposições do presente instrumento. 

"'\ "' E, por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente 
ai ração, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, devidamente rubricadas pelos 

cios, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em 
os os seus termos. / ~ . ··'' <' ~' ·"-:--' \'\;-\"'\ ... 

Ubiratã., 30 de abril de 2014.- . · t~}~:')-·1~ · /ç·~: 
· '~Y~ . ···&\'' 

I \/~,~i·(y 
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.. .__.... .. 

Folha 1 de 1. 

VA DERLEI DA SILVA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de 
ben ·; natural de Nova Cantu - PR, nascido em 16/04/1978, empresário, inscrito 

I 

no 1 PF/MF sob n°. 005.044.739-48 , portador da carteira de identidade RG n°. 
6.82 .571-7 SSP-PR, residente e domiciliado a Rua Maria das Graças Molina, n° 
145 , QD L T 17-B, Centro, município de Ubiratã-Pr CEP 85.440-000 

ANA APARECIDA CASTILHO DA SILVA, brasileira, casada sob o regime 
de omunhão parcial de bens, natural de Mambore- PR, nascida em 09/03/1976, 
em resária , inscrita no CPF/MF sob n°. 899.703.819-20, portadora da carteira de 
ide t idade RG n° 6.275.040-5 SSP-PR, residente e domiciliado a Rua Maria das 
Gra as Molina, n° 1457, Qü L T 17-8, Centro, município de Ubiratã-Pr CEP 
85. 40-000. 

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta 
pra 

1

a sob o nome empresarial de: NECO E CASTILHO L TOA - ME, com sede e foro 
na ~ua Marechal Floriano Peixoto, n° 734, Centro , Município de Ubiratã-Pr CEP. 
85 .140-000, e inscrita no CNPJ sob n° 19.178.229/0001-49, registrada na Junta 
Co~ercial do Paraná sob n° 41207738894 em 28/10/2013, primeira alteração em 
11/ 2/2013 conforme instrumento registrado sob n° 20136923747, e segunda 
alte ação em 06/05/2014, conforme instrumento registrado sob n° 20142165360, 
res91vem alterar o seu Contrato Social mediante as condições estabelecidas nas 
cláusulas seguintes: 

Clátsula Primeira: A sociedade resolve abrir uma filial que se localizará na Avenida São 
Luiz. 925, Centro, na Cidade de Nova Aurora, Comarca de Nova Aurora, Estado do 
Pad.ná, CEP 85410-000, cujas atividades terá início em 12/09/2014. 

suJa Segunda: O objeto social da filial será o mesmo da matriz. 

sula Segunda: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não 
co lidirem com as disposições do presente instrumento. 

E. por estarem assim. justos e contratados. lavram e assi nam. a presente alteração. 
em 03 (três) vias de igual teor e forma, devidamente rubricadas pelos sócios em todas as 
sua folhas, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri -lo 
em todos os seus tennos. 

Ubiratã .. 08 de setembro de 2014.-

~~ Q· ).?-' ~-.t;.Ql_&> c)..L_ ~-
/ SILVANA APA~ECIDA CASTILHO DA SILVA 

~~m, -~: --·~-· --- ·~~·~:-.-:-~-~·=-.- ---·------.. ·~--·-·-~-
~~f"' ,,: JUNTA COMERCIAL DO PARANA 

j
i ~ i,'li! , ~~ AGENCIA REGIONAL DE UBIRATA 

VJ~~;'; : i ~6~~0~~~R~~~f'~ó~~§~29~3109~12014 .i 
~ · í Protocolo: 14/536377-5, DE 12/09/2014 ~. 

i I Empr esa: 41 2 0773889 4 , , 
j NE:CO E CAST I LHO LTOA - ME: ... - --- ... - -·-- - -----

1 I SEBASTIÃO MOTTA 

j ! ·. . : .. , . . . . , · . ·. · .. , 9ECREl'ARIO·GERAL 
'-:; "' ' "":'f>-·~·-.. ·--~~--~-·-·'" •. ·-·· --····--- - --- ·--- -- ---- - · ··- -· --·' ··----- ··· ~ -:..~ ... 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 04 DA S 

NEGO E CASTILHO L TDA -
CNPJ N° 19.178.229/0001-49 

NIRE 41207738894 

V ANDERLEI DA SILVA , brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial 
de -·bens , natural de Nova Cantu - PR, nascido em 16/04/1978, empresário, 
inscrito no CPF/MF sob n° 005 .044 .739-48 , portador da ca rteira de identidade 
Rq n° 6 .827.57 1-7 SSP-PR, residente e domicil iado a Rua Maria das Graças 
Mdlina , n° 1457 , QD LT 17-B , Centro . mun icípio de Ubiratã-Pr CEP 85.440-000 

S I~VANA APARECIDA CASTILHO DA SILVA, brasileira , casada sob o regime 
·de comunhão parcial de bens, natura l de Mambore - PR , nascida em 
09 03/1976, empresá ria , inscrita no CPF/M F sob n°. 899.703 .819-20, portadora 
da carte ira de identidade RG n°. 6. 275 .040-5 SSP-PR , res idente e domiciliado 
a Rua Maria das Graças Molina, n° 1457 , QD L T 17-8, Centro , município de 
U9iratã-Pr CEP 85.440-000. 

I Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta 
praça sob o nome empresarial de: NECO E CASTILHO L TOA - ME, com sede e 
foro na Rua Marechal Floriano Peixoto, n° 734 , Centro , Município de Ubiratã-Pr 
CffP. 85.440-000 , e inscrita no CNP J sob n° 19. 178 .229/0001 -49 , registrada na 
Jur ta Comercial do Paraná sob n° 4 1207738894 em 28/10/2013 , primeira 
alt~ração em 11/12/2013 conforme instrumento reg istrado sob n° 
2013692374 7 , segunda alteração em 06/05/2014 , conforme mstrumento 
re@istrado sob n° 201 421 65360 e terceira alteração em 13/09/2014, conforme 
in~1 trumento registrado sob n° 41901 397290 , resolvem alterar o seu Contrato 
S cial mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

Cl\usula Primeira: É neste ato. constit uída uma ri lial com sede na Rua Marechal 
Fl1 ri ano Peixoto. n° 734. Fundos. Centro. na Cidade de Ubiratà . Comnrca de Ubi.ratà. 
[s ado do Paraná. CEP 85440-000. cujas atividades terá in ício em 13/0812015 . 

Cláusula Segund<1: O objeto social da fili al será de depósito fechado para execução das 
atilvida,des de COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS (CNAE 47 .54-7-01) 
C~MERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E 
StlJPRIM ENTOS DE INFORMÁTICA (CNAE 47.51-2-01) COMÉRCIO 
VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO (CNAE 47.55-5-03) 
C~MÉRCIO VAREJIST_A ESPECI~LIZADO DE ELETRODOM ÉSTIC,OS E 
EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIOEO (CNAE 47.53-9100) e COMERCIO 
V REJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓ RIOS (CNAE 4781-
4/ 0). 

C áusula Segunda: Permanecem inalteradas as demais cláus u la~ vig~ntcs qut· nt'io 
c lid irem com as di sposições do presente Instrumento. 

,J 
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NECO E C~STILHO L TOA- Mf::;.~---~----~ - · _T~_'!--
CNPJ N 19.178.229/0001-49 ~ov ç.\-

NIRE 41207738894 ~Ca~"~•" • ----Fo lha 2 de 2 

r estarem assim, justos e contratados. lavram e assinam. a presente alteração, em 
) vias de igual teor e forma, devidamente rubricadas pelos sócios em todas as 

folhas, obrigando-se fielmente por si , seus herdeiros e sucessores legais a cumpri
m todos os seus termos. 

-}v-I .,..._ 
DERLEI'· DA SILVA 

. ' .LIBERTAO BOGUS 

SÉcRETARIA GERAL 
~;:!.2:'...:!---~--~. -·-··- -~·-··:"~-:, .. c. 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 05 DA SOCIEDADE 

NECO E CASTILHO L TOA -ME 
CNPJ N° 19.178.229/0001-49 

NIRE 41207738894 

V 1\DE.I<LEI DA SILVA. brasileiro. casado sob o regime de comunl1ão parcia l 
de bens. natural de Nova Cantu - PR. nascido em 16/04/1978. empresario. 
i n ~crito no CPF/MF sob n°. 005.044.739-48. portador da carte ira de identidade 
R~ n°. 6.827.571-7 SSP-PR, resiclente e domiciliado a Rua Maria das Graças 
MJ iina. n° 1457, QD L T 17 -B . Centro, município de Ub1ratã-Pr CEP 85.440-000 

SILVANA APARECIDA CASTILHO DA SILVA, brasileira, casada sob o regime 
. de comunhão parcial de bens, natural de Mambore - PR. nascida em 

09 03/1976 , empresária. inscrita no CPF/MF sob n°. 899 703 819-20 portadora 
da carteira de identidade RG n° 6.275 040-5 SSP-PR, residente e domici liado 
a ua Maria das Graças Molina. n') 1457. 00 L T 17-B. Centro. municip1o de 
Ubiratã-Pr CEP 85.440-000. 

- Únicos sócios componentes da sociedade empresâria limitada que gira nesta 
pr ça sob o nome empresarial de. NECO E CASTILHO L TDA - ME, com sede e 
for na Rua Marechal Floriano Peixoto, n° 734, Centro , Município de Ubiratã-Pr 
C P 85.440-000. e inscrita no CNPJ sob n° 19.178.229/0001-49. registrada na 
Ju ta Comercial do Paraná sob n° 41207738894 em 28/10/2013, pnmeira 
alt ração em 11/12/2013 conforme instrumento registrado sob n° 
20 36923747. segunda alteração em 06/05/2014. conforme instrumento 
registrado sob n° 20142165360. terceira alteraçao em 13/09/2014, conforme 
im~trumento registrado sob n° 41901397290 e quarta alteração em 03/09/2015. 
co~forme instrumento registrado sob n° 41901435892. resolvem alterar o seu 
Co[ .trato Social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas segu1ntes . 

Cl~lUsuhl PrinH•ira: U l.'ll(kr~ÇL) da ~..·mp!t'S~I qu~..· .:1:1. \{ui\ \L11\:L·Iwll ·l un<~lh1 11t' l.\.1.l\\1 n ntl· c~ntru . :'v1uni ~_·ípÍ1.1 dt· L bir:ll:l- l'r. ('[)1 X~ 4-10-lHilliXI~Sll d 'ol'l' . Avt>lllda 01111.<1 Ut' 
OI vcira Pi )Íllü, n'' l.t~l) Ccntru .\lunirí )Íu de l lbirati't- Pr, CEP 85.-t40-0IHI . 

Cl'nsula Segunda: P.:nnanecl:'m inaltl'radas :1~ Jl'mais clúusulas ,·j~~llh> qut· 11~t,, 

colidirêm com <1S disposiçües do pr<:~l?llll' Íl1~ 1rumt:n\l'l. 

1::: . por êSlnrenl assim. justos e <:untr:1l:ldlls. la,·ram t· Hssinam. n p~c:;~.:nt ~:· ,1 l t<.' l'<l'r~' 1 • t:lll 

ül (uma) , ·iu. dl',·icl<~m~..·nlê rubric<1d.1 l'~ ' '' s,\cius. l)hrÍ!;<IIldO-.~(· tlc~lmenle 1xll· ... 1. SL'lls 

hc ckiros c sw.:c:ssor~s kg.ais a cumpri-lo em ll'dos 11s s...:us termos. 

• ( r 

<=~~--~~~,~---- -
-·-·v 'NôER_(pl DA SILVA 

( l 1... o ;. ( ', ( ( .. ~. > .\ _(_ 
~~\ I.'·'· - (. '· I I ' I. i...' )~ I • " • 

SILVANA APARECIDA CASTILHO DA SILVA 

.--.T.-...1 
JUI~rt, COMf~CII\l I 

DO r..-. ~· ...\ ,........, 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/12/2015 16:01 SOB N' 20157591000 . 
PROTOCOLO: 157591000 DE 22/12/2015 . CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
PR157591000. NIRE: 41207738894. 
NECO E CASTILHO LTDA - ME 

Libertad Bogus 
SECRETkRIA GERAL 

CURITIBA, 29/12/2015 
www.empresafacil.pr.gov.br 

A v a lidade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autencidade nos respectivos portais.{ 
Informando seus respectivos códigos de verificação ~ 

C{) 



A validade 

_ Çon~u~_o ~~10 t! rq ill ! P. J.~J unarl:?.!!' col'n L1
1 

TAOELIO NJ\TO DE NOTAS UBIRATÁ-
Rua Hercuhno Ü(avtano. 7J2 -A. Ubrratã . Pardna 

fone/F" ' 144, 354}· 1 ~]4 · )54J·1S~O 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/12/2015 1 6 : 0 1 SOB N° 20 157591000. 
PROTOCOLO: 157591000 DE 22 /1 2 / 2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: l•••a:·--· i PR157 591000 . NIRE : 412077 38894 . 
NECO E CASTILHO LTDA - ME 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA GERAL 

CURITIBA, 29/12/2015 
www.ernpresaf acil . pr gov . b r 

impresso , f i ca sujeito â cornprovaçào de sua a u tencidade nos 
Informando seus respectivos códigos de verificação 

- -----------------·--- · 
. -\ ;~_ ,.) I' 

•' .. /. 



·,·:"' ... i-, .... , . ..., 
Comprovante de I 1scrição e de Situação Cadast ral 

1. o 
. 

- -- -- - -- - - - , -
Contribuinte, ~Flo N.". 

Confira os dados de Ide ~tificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie j ·----à 
RFB a sua atualização adastral. "a c-

jl..t('/{r~ I REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
~~,,-
. ~ ·~o 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA ~ 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

l COMPROVANT~ DE INSCRIÇÃO E DE I DATA DE ABERTURA 
1901780229/0001 -49 28/10/2013 
MATRIZ SITUAÇAO CADASTRAL 

I NOME EMPRESARIAL ~ I o NEC O E CAST ILHO LTD _- M E 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (t OME DE FANTASIA) 
NECO M OVEIS J 
CODIGO E DESCRIÇÃO DAATIVI ADE ECONOMICA PRINCIPAL 
47054-7-01 · Comércio v rejista de móveis 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIV~DADES ECONÓM I CAS SECUNDARIAS 
47 051-2-01 ·Comérc io v rej ista espec ializado de equipamentos e sup rimentos de informát ica 
47055-5-03 ·Comercio v rejista de artigos de cama, mesa e b anh o 
47053-9-00 · Comércio varej ista espec ializado de eletrodomésticos e equ ipamentos d e áudio e vídeo 
47081 -4-00 - Comércio V<

1
rejista de art igos do vestu ário e acessórios 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATU EZA JURÍDICA 
206-2 . Sociedade Emp r sária Limitada 

I 
LOGRADOURO I I NÚMERO I 

I COMPLEMENTO 
AV NILZA DE OLIVEIRA PIPI NO 1489 

I CEP 
o 85.440-000 I 1 

m RRO/DISTRITO 
ENTRO 

I 
I 
I MUNICÍPIO 
UB IRATA I ~~~ I 

ENDEREÇO ELETRÔNICO b 
DANIEL GAR CIA 390@H T MAILoC OM 

I I TELEFONE 
(44) 3543-2132/ (44) 3543-5939 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÃVIil (EFR) - · 
I 

SITUAÇÃY ADASTRAL 
ATIVA 

J l DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
28/10/201 3 I 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTi 

J 
I 

*'*""***** 
~~ SITUAÇÃO ESPECIAL I I DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ........... 

Aprovado pela lnstruçã Normativa RFB n° 10634, de 06 de maio de 20160 

Emitido no dia 14/12/20 6 às 17:05:40 (data e hora de Bras ília). Página: 1/1 

© Copyright Receita Federal do Brasil - 14/12/2016 
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MAPA DO Slll 

I Produlose Serv1ços 

HoMe I SERviÇOS AO C!DAD I FGTS Empresa I Co'lsulta 
Regu ar dadc. co Em pregador I Situação de Regularidade do 
Empregador 

Situação de Regularidade do 
Empregador 

A EMPRESA aba ixo identificada está REGULAR pera nte o FGTS : 

Inscriçã o: 19178229/0001 -49 
Razão Social: NECO E CASTILHO LTD A t'lE 

Resultado da consulta em 14/12 ' 2016 as 16: 22:32/ 

Obtenha o Certi ficado de Regularidade do FGTS - C RF 

Consulte o Histórico do Empregado r 

Dúvidas mais Freqüentes 

O uso destas informações para os fins prev istos em le1 deve ser 
precedido de v erificação de autenticidade no site da Ca 1xa: 
www.ca ixa .gov .br 

• ACESSE SUA CONTA ~ 
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MAPA DO SITE 

lio me I SERVICO S AO CIDADÃO I FGTS Emvesa I Const; t" 
Regu l artd~de 1G cm~reqador I $!1.\..·Jçao t - R.:'ÇUiartdcdt 00 
Empre'jador 

:: Certificado de Regularidade do 
FGTS- CRF 

Inscrição: 19178229/0001·49 
Razão Socia i:NECO E CASTILHO LTDA ME 
Endereço: MAREC HAL FLORIANO PEIXOTO 734 f CENTRO/ 

LONDRINA I PR I 85440·000 

A Caixa Econõmica Federal, no uso da atribuição qc1e lhe confere 
o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, 
nesta data, a empresa ac1ma 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 
qua1squer déb itos referentes a contribuições e/ou encargos 
devidos, decorrentes das obngações com o FGTS. 

Valida de: 30/11/2016 a 29/12/2016 / 

Certificação Número: 2016113002575957531402 

Informação obtida em 14/12/2016, às 16:23:39. 

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

i!fil/.11» j 11 

.. ACESSE SUA CONTA a 

·--J 
r.:_.,' ~ ) ::l-r . . , ...... J'i..l~ . • ,.. . 

~~"· -~--~~- · 
l,.C' I "' t1\' • . / ..... ~ .;.,_..-



CER 

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

Nome: NE O E CASTILHO LTDA -ME 
CNPJ: 19.118.229/0001-49 

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

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

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

2. não c
1 
nstam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGF~ ). 

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

Esta certidãG> 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 passi o no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas' '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 < ttp://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emi ida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1. 751, de 02/10/2014. 
Emitida às O :56:48 do dia 15/12/2016 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 13 06/2017./ 
Código de c ntrole da certidão: 861C.E818.8384.274C 
Qualquer ras ra ou emenda invalidará este documento. 



GOVERNO DO ESTADO 
Stt:.rtterleCU. ,.utnda 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 015398514-05 

Certidão fornecitla para o CNPJ/MF: 19.178.229/0001-49 
Nome: NECO CASTILHO L TOA- ME 

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

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

Página 1 de 1 

Válida até 14/02/2017- Fornecimento Gratuito 

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

Emitido via Internet Pública (17/ 0/201617:17:16) 



ESTAD 

ITURA MUNICIPAL DE UBIRATÂ 
DO PARANÁ 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

4794/2016 

INFORMAÇÕES DO CO TRIBUINTE 

NOME ...... : NECO CASTILHO LTDA-ME 
CPF /CNPJ . . : 19.17 .229/0001 - 49 
FINALIDADE : Licit 

CERTIFICAMOS, P 
NA DIVIDA ATIVA, 
CONSTATAMOS QUE 
POSSUI DÉBITOS P 
FICANDO RESSALVA 
À QUALQUER TEMPO 

OS DEVIDOS FINS, QUE REVENDO OS REGISTROS DE INSCRIÇÃO 
REGISTROS CADASTRAI S DE IMPOSTOS E TAXAS DESTA PREFEITURA, 

EMPRESA/CONTRIBUINTE COM O CADASTRO ACIMA INFORMADO, NÃO 
NDENTES COM A FAZENDA MUNICIPAL, ATÉ A PRESENTE DATA, 
O O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL EXIGIR 
AS PENALIDADES PECUNIÁRIAS NÃO LANÇADAS A DATA DESTA . 

VALIDADE :13/01/2 17 

OBS : Essa certi 
Ubiratã - PR, de 
http : //www . ubira 
de autenticidade 

ão foi emitida pelo Portal do Cidadão 
erá se r validada pelo mesmo , disponível em: 
a . pr . gov . br , utilizando o seguinte código 

415674827415674 

UBIRATÃ EM 14/12/2016 
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CERTI DÃO NEGATIVA DE DÉBI TOS TRABALHISTAS 

Nome: NE O E CASTILHO LTDA - ME 

Certi dão 
Expediçã 
Validade 

(MATRI Z E FILIAIS) CNPJ: 19.178.229/0001- 49 
n°: 121747230/2016 

14/12/2016/ às 15:40:39 
11/06/2017/ - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua e pedição. 

Certif i ca - se que N EC O E C AST I LHO 
(MATRIZ E FILIAI S), inscrito(a) no 

NÃO CONSTA do Banco Nacional 

LTDA ME 
CNPJ sob o n° 
de Devedores 19 . 178.21 9 / 0 0 01 - 49, 

Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Le i n° 12 . 440, de 7 de j ulho de 2011, e 
na Resol ção Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho de 24 de agosto de 2011. 
Os dados co n stantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribuna i s do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anterior s à data da sua expedição. 
No caso e pessoa jurídica, a Certidão atesta a empres a em rela ção 
a todos s seus estabelecimentos , agê ncias ou filiais. 
A aceita ão desta certidão condic i ona-se à verificação de sua 
autentic'dade no portal do Tribunal Superior do Trabalho n a 
I nternet (http://www . tst.jus.br) 
Certidão mitida gratuitamente . 

I NFORMAÇÃ IMPORTANTE 
Do Banco\ Nacional de Devedores Trabalhistas constam os da d os 
necessários à identificação das p essoas naturais e jurídicas 
inadimpl ntes perante a Justiça do Trabalho quanto à s obrigaçõe s 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou e m 
acordos · udiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhi entos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolument s ou a recolhimentos determinados em lei; o u decorrent e s 
de execu .ão de acordos firmados p e r a nte o Minis t é r i o Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliaç ã o Prévia. 

' . • l . ; . L•r 
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DECL 

Nome da mpresa: NECO & CASTILHO LTDA- ME 
Endereço da Empresa: Av. NILZA DE OLIVEIRA PIPINO, N°1489 
C.N.P.J d Empresa: 19.178.229/0001-49 

À 
PREFEITU MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: P egão (Presencial) n° 03 8/2016 - PMNC 

Declar os para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatór o, sob a modalidade Pregão presencial n°038/2016 - PMNC, instaurado pelo 
MUNI ÍPIO DE NOVA CANTU - PARANÁ, que recebemos os documentos e 
tomamof conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 
cumpri ento das obrigações objeto da licitação. 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

Ubiratã, 15 de Dezembro(' '.! 20!6 

NEei~~~ffittlffi:-t':l'DA ME - CNPJ : 19.178.229/0001-49 

Vanderlei da Silva 
C. P. F 005.044. 739-48 

R.G 6.827.571-7 SS PIPR 



DECLA 

À 
PREFEITU MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: P egão (Presencial) no 03 8/2016 - PMNC 

A empres NECO & CASTILHO LTDA- ME, inseriu no CNPJ n° 19.178.229/20001 -

49, ve pelo seu representante legal infra-assinado, em atenção ao disposto no art. 

4°, VII, da Lei 10.520/02, declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos 

para a abilitação na licitação, mediante pregão presencial n° 038/2016 - PMNC, do 

ÍPIO DE NOVA CANTU - PARANÁ. 

DECLA , ademais, que não está impedida de participar de licitações e de contratar 

com a 4dministração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de 

sua habi itação. 

or ser expresse/o da verdade, firmamos a presente. 

N 

Ubiratã, 15 de Dezembro de 2016 

TDA ME - CI'\ PJ : 19.178.229/0001-49 

Vanderlei da Silva 
C.P. F 005.044.739-48 

R.G 6.827.571-7 SSP/PR 
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DIREITO DA COMARCA DE UBIRATÃ- ESTADO DO PARANÁ -~;:._·- --~~~;;· 
CARTÓRIO DO "DISTRIBUIDOR E ANEXOS" <} c .·,:·:· . 

E-mail: cartori distribuidorubirata@hotmail.com Fone/Fax (44) 3543-4324 
============== ======================================================== 

CERTIDÃO NEGAT IVA -------- ------- -

CERTIFICO, a pedido verbal de parte interessada, que 
revendo em artório a meu cargo, os fichários e livros de Distribuições, dos 
mesmos exis entes constatei não haver sido distribuído nenhum Pedido de 
FALÊNCIA, CONCORDATA ou RECUPERAÇÃO JUDICIAL, nesta 
Comarca, co tra: "NECO E CASTILHO LTDA ME", estabelecida na avenida 
Nilza de Oliv ira Pipino, 1489, centro, nesta cidade e Comarca de Ubiratã, 
Estado do P raná, inscrita no CNPJ sob n° 19.178.229/0001-49. 

Em oi. 155,1 1 VRCs 
Horas: 16:52 

O referido é verdade e dou fé. 

Ubiratã-Pr., 14 de dezembro de 2016. 

Thereza de Peder 
distribuidora judicial 

ESTADO DO PARANÁ 
COMARCA DE UBIRATÃ 

Thereza de Peder 
TITULAR 

Cartório do Distribuidor Contador, 
Partidor Avaliador Judicial e 
Depositário Público . - Fórum 



À 

DE LARAÇÃO DE CUMPRIMENTO A CONSTITUIÇÃO FEDE 

mpresa: NECO & CASTILHO L TDA ME 
a Empresa: A V. NILZA DE OLIVEIRA PIPINO, No 1489 
Empresa: 19.178.229/0001-49 

PREFEITU MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: P egão (Presencial) n° 03 8/20 16 - PMNC 

O sign tário da presente, em nome da Proponente o Sr VANDERLEI DA SILVA 
brasilei o, casado, empresário, residente e domiciliado à R. das Cerejeiras, n~ 81, 
na cid de de Ubiratã - PR, portador da R.G n° 6.827.571 -7, expedida pela 
Secreta ia de Segurança Pública do Paraná e do C.P.F n°005.044. 739-48, vem 
declara , sob pena da Lei, que a Empresa: NECO & CASTILHO LTDA ME, que não 
mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno 
de trab lho ou serviços perigosos ou insalubres, nela mantendo ainda, em qualquer 
trabalh , menores de 16 (dezesseis) anos e menores de 14 (quatorze) anos a não ser 
na cond ção de aprendiz. 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

Ubiratã, 15 de Dezembro t' ~ 2016 

& CASTILHO LTDA ME - CNPJ: 19.178.229/000I-49 

Vanderlei da Silva 
C.P. F 005.044. 739-48 

R. C 6.827.571- 7 SSPIPR 



DECL ÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO P 

À 
PREFElTU MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: P egão (Presencial) n° 03 8/2016 - PMNC. 

A em esa NECO & CASTILHO LTDA - \1E, inscrita no CNPJ n° 
19.178. 29/0001 -49, por intennédio de seu reprcs~ntante legal o Sr VANDERLEI 

DA SI VA, portador da Carteira de Identidade n° 6.827.571 -7 e do CPF n° 

005.04 .739-48, DECLARA, para fins os fins de direito, na qualidade de proponente 

do pro c dimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial n° 03 8/2016 - PMR, 

que se e quadra como microempresa e empresa de pequeno porte, conforme conceito 
legal e 1scal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei 

Comple entar n° 123/2006. 

As inform ções acima é de inteira responsabilidade da declarante a veracidade das 

informa ões, sujeitando-se às penalidades legais. 

Ubiratã, 15 de Dezembro <'~ 2016 

I HO LTDA ME- CNPJ: 19.178.229/0001 -49 

Vanderlei da Silva 
C.P. F 005.044.739-48 

R.G 6.827.571-7 SSP/PR 



Pánina: 
Certificamos qu as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigeniftt<i:~~ 
na data da sua e pedição. 
Nome Empresari I 
NECO E CASTIL~O L TOA· ME 

Natureza Juridic : SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

Número de ldent ficação do Registro de CNPJ 
Empresas • NIRE (Sede) 

Data de Arquivamento do Data de Início 
Ato Constitutivo de Atividade 

41 2 0773889-4 19.178.229/0001-49 28/10/2013 29/10/2013 

Endereço Compl to (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) 
AVENIDA NILZA E OLIVEIRA PIPINO, 1489, CENTRO, UBIRATÃ, PR, 85.440-000 

Objeto Social 
COMÉRCIO VAR JISTA DE MÓVEIS, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE 
INFORMÁTICA, OMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMÉRCIO VAREJISTA 
ESPECIALIZAO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 
DO VESTUÁRIO ACESSÓRIOS. 

Capital: R$ 15.000,00 
(QUINZE MIL R AIS) 

Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte 

(Lei n° 123/2006) 

Prazo de Duração 

Microempresa 
Indeterminado 

15.000,00 

Sócios/Participa ão no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato Término do 
Nome/CPF ou CN J Participação no capital IRSI Espécie de Sócio Administrador Mandato 

7.500,00 SOCIO Administrador XXXXXXXXXX 

005.044.739 8 

SILVANA APARE IDA CASTILHO DA SILVA 7.500,00 SOCIO 

Último Arquivam nto 

Data: Número: 20157591000 

Ato: RAÇÃO 

Evento (s): RACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

Filial(ais) nesta nidade da Federação ou fora dela 

1 • NIRE: 4 9 0139729·0 CNPJ: XXXXXXXXXXXXXX 

Endereço ompleto (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP, Pais) 

AVENI A SAO LUIZ, 925, CENTRO, NOVA AURORA, PR, 85.410-000, BRASIL 

CNPJ: 19.178.229/0003·00 

Endereço ompleto (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP, Pais) 

Administrador xxxxxxxxxx 

Situação 

REGISTRO ATIVO 

Status 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

RUAM RECHAL FLORIANO PEIXOTO, 734 . FUNDOS, CENTRO, UBIRATÃ, PR, 85.440-000, BRASIL 

16/843 36-6 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

UBIRATÃ • PR, 14 de dezembro de 2016 

LIBERTAO BOGUS 
SECRETARIA GERAL 
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14112/2016 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão 

Comprovante de nscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de ld ntificação 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 

I 
COMPROVANT!= DE INSCRIÇÃO E DE l DATA DE ABERT J RA 

09.230.568/0001-73 22/11/2007 
MATRIZ SITUAÇAO CADASTRAL 

NOME EMPRESARI,:.J. 
I. SILVA·EQUIPAMENTQS PARA ESCRITORIO • EPP 

TiTULO DO ESTABELECIMENTO NOME DE FANTASiA) 
MAQSOL 

CCDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIV DAOE ECONOMICA PRINCIPAL 
47.89-0-07 - Comércio arejista de equipamentos para escritório 

CÓDIGO E DESCRIÇ.t..O DAS AT.XOI>DES ECONOMICI>.S SECUNDARIAS 
47.51-2-01- Comércio lrejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
47.61-0-03- Comércio arejista de artigos de papelaria 
47.53-9-00 ·Comércio Jarejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 
47.73-3-00- Comércio' arejista de artigos médicos e ortopédicos 
46.65·6·00 - Comércio < tacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 
47.51 -2-02 - Recarga dE cartuchos para equipamentos de informatica 
47.55-5-01 · Comércio 1 arejista de tecidos 
95.11-8-00 • Reparação le manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 

CÓDIGO t: DESCRIÇÃO DA NAT REZAJURIDICA 
213-5 - EMPRESARIO (I I-JOIVIOUAL) 

LOGR.<DOURO I I NUMERO I I COMPlEMENTO 
R PREF. DEVETE DE P. ~VIER 1348 FUNDOS 

I CEP I 
BAIRRO/DISTRITO I I MUNICIPIO I ~ ~R . 87.302-190 CENTRO CAMPO MOURAO 

r END E~qEÇO ELETRÓN ICO 
--

I 1 !~r~~~3-5862 
ENTE FEDERATIVO RESPONS..~ t:L (EFR) ........ 
SmJA~ADA.."TRAL 
ATIV 

I l DATA DA SITUAÇÃO CADASTR!\L 
22/11/2007 

MOTiVO DE SITUAÇÃO CADAST AL 

SITUAÇÃO ESPECIAL I I DATA DA SiTUAÇÃO ESPECIAl. 
""**"**" 

,...,...,,. .. 

I 

I 

I 

J 

Aprovado pela lnstruçã Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 14/12/2 16 às 17:20:30 (data e hora de Brasília). Pàgina: 1/1 

(Çj Copyright Receita Federal do Brasil- 14íl2/20l6 

ht:..p:/lwvvw.receita.fazenda.gov.br PessoaJuridica!CNPJ/cnpjreva/impressac.'!mprimePagina.asp 1í1 



1<!/1212016 

Cer ificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Insc ição: 
Raz o Social: 
End reço: 

0923056810001-73 
1 SILVA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO ME 

RUA PREF DEVETE DE P XAVIER 1348 FUNDOS I CENTRO I CAr'lPO 
MOURAO I PR I 87302-190 

A Ca xa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, d~ Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empln sa acima identificada encontra-se em situação regu lar perante 0 
Fund de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O p esente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quailquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decolrentes das obrigações com o FGTS. 

Vali ade: 07/12/2016 a 05/01/2017/ 

Cert ficação Número: 2016120702365094405175 

Infor ação obtida em 14/12/2016, às 17:17:34. 

A ut lização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
ww .caixa.gov.br 

l 
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14112'2016 

l 

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

CERTIDÃ<( NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A_OS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA 
ATIVA DA UNIAO 

Nome: I. SIL A-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO- EPP 
CNPJ: 09.23 568/0001-73 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade 
do sujeito parsivo acima identif icado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências el]l1 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 Nacifnal (PGFN). 

Esta certidão~ válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgã?s e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivr 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 nQ 8.212, de 24 de julho de 1991 . 

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

Certidão emiti a gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751 , de 02/10/2014. 
Emitida às 14: 8:58 dcu6ia 28/11/2016 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 27/ 5/2017/ 
Código de con role da certidão: 3262.93CC.DOFD.7405 
Qualquer rasu a ou emenda invalidará este documento. 

111 



GC\'ER~".O CIO E!7ACO 
~te:.'lri:I~F.:\.~e.,d.l 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 015694452-42 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 09.230.568/0001-73 
Nome: I SILVA-E UIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 

Ressalv do o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou qu venham a ser apurados. certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazen a, 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. 

Válida até 13/04/201 0 ornecimento Gratu ito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
~Jffi:':Lfª-.~ n d ª ,.Q.L.9.Q.Y_J!! 



ESTA O DE PARANÁ 
PREF ITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO 
SECRE ARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO 
DEPAR AMENTO ARRECADAÇÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

Protocolo: 

Contribuinte: I. SILVA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO- ME 
CPF: 09.230.568/0001 73 
Endereço: RUA PREF DEVETE DE PAULA XAVIER, no 1348 
Bairro: CENTRO 
Complemento: FUND S 
Requerente: 
.. ód. Contrib.: 110653 

[ FINALIDADE] 
PARA FINS DIVERSO~ 

[ OBSERVAÇÕES] 

N. Certidão: 27724/2016 

RG: 

Ponto de Referência: 

Validade: 13/01/2017 / 

Declaramos qu para a finalidade desta Certidão, não consta débitos vencidos no Cadastro deste 
Município. 

Emitido Via Portal 

CAMPO MOURÃO/PR, 14 de dezembro de 2016. 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via internet 
https ://campomourao .atende. net 

Rua Brasil, 1487- CAMPO MOURÃO- PARANÁ- CAIXA POSTAL, 420- CEP 87301-140 
TE L.: (44) 3518-1144- FAX: (44) 3518-1104- CNPJ MF n° 75904524/0001-06 

H me-page: www.campomourao.pr.gov.br E-mail: prefeitura@campomourao.pr.gov.br 
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CERTIDÃO NEG\TI VA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome : I. SILVA-EQUIPAMENTOS PARi\ :SSCRITORIO - EPP (t·1?.TRI Z E 
FILL~. IS) 

CN P J : O 9 2 3 O . 5 6 8 I O O O 1. - 7 3 

Certidão n°: 1 217622:3 1 /2016 
Expediçã,: 14/12/2016, às 17::39:17 

V 1 ' d ' 11 .' .. , 6- I "> f'l 1 "J /-ê. 1 aae: ; u ;L~ - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua e·pedição. 

Certific >- se que I. SILVA- EQJI PArvENTCS PARA ESCRI TCRI O- EPP ( l'v'lú,TRI Z E 

FI LI AI S) , inseri to (a ) EO CNPJ sob o n ° 09. 230. 568/ 0001- 73, NÃO CQ\ISTA 

do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emit i da com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Traba lho acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
n a Resol•ção Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de r esponsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados ate 
anterioLes á data da sua expedição. 

(dois) di_ as 

No caso e pessoê. jurídica, a Certidão atesta a empresa em relaç.3o 
a todos JS seus estabelecimentos , agências ou fi l iais. 

ção desta certidão condiciona - se à verificação de sua 
autenti idade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 

(ht tp://www . tst . jus . br) 
Certidão emitida gratuitamente . 

Nacional de Devedores Trabalhis tas constam os d ados 
à identificação das pessoas naturais e juridicas 

i nadimpl_ntes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigaçóes 
estabele·.idas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 

judiciais trabalh.l stasr incltlsi-rJe no concernen.te aos 
recol l1i. en.tos pre ,Ti. d.ellC.iários, a. h,or:1orá.rios, a 

emolumen os ou a recolhimen~os determinados em lei; ou 
de execução de acordos firmados perante o Ministério 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

custas, a 
decorrente s 
Público do 



MAQ-SPL 
I. ILVA-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 

RUA DEVET DE PAULA XAVIER, 1348-CENTRO CEP: 87302-190 CAMPO MOURÃO-PR 

m4 -3016-2480 CNPJ: 09.230.568/0001 -73 INSC: 904.24374-49 

ANEXO V 

DECLA l-AÇÃO OE l~ECEBlMENTO E/OlJ ACESSO . .\ llOCUMENTAÇ.Ã.O 

A 
PREFEITURA MU 1 ICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
~efercnte: Pregão (Presencial) n° 038/2016- P?v1NC 

Prezados Senhores, 

Declaramos para s fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a moda
lldade Pregão pre encial n°038/20 16 - PtvfNC, instaurado pelo MUNICÍPIO DE NOVA CANTU - PA
RANÁ, que receb mos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informações e das condições 
locais para o cmn rimcnto das obrigações objeto da licitação. 

Por ser expressão e verdade, firmamos a presente. 

Campo Mourão- PR, 15 de dezembro de 2016. / 

I. Silva -Equipamentos p ra Escritório 
,; Ivo da Silva 
RG: 3.015.771 -0- SSP/PR 

CPF: 414.132.969-04 
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MAQ-SPL 
I. · ILVA-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 

RUA DEVET DE PAULA XAVIER, 1348-CENTRO CEP: 87302-190 CAMPO MOURÃO-PR 

m4 -3016-2480 CNPJ: 09.230.568/0001 -73 INSC: 904.24374-49 

ANEXO IH 

ARAÇÃO DE INEXISTENCIA OE FATO lMPEOlTIVO PARA 

LI ClT AR OU CONTRATAR COM A AD,1INISTRAÇÃO 

~ I 
/REFEITlJRA Ml+ICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 038/2016- P.lvfNC 

A empresa 1. Silv Equipamentos para Escritório. inscrita no CNPJ n° 09.230.568í0001-73, vem pelo seu 

representante lega infi-a-assinado, em atenção ao disposto no art. 4°, VII, da Lei 10.520/02, declarar que 

cumpre plenamen e os requisitos exigidos para a habi litação na lic itação. mediante pregão presencial n::: 

038/2016- PMNC. do MUNlCÍPIO DE NOVA CANTU- Pi~R.A.~Á. 

DECLARA, adc1 ais. que não está impedida de participar de licitações e de contratar com a Administra

ção Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação. 

Por ser expressão a verdade, firmamos a presente. 
Campo Mourão- PR, 15 ele dezembro de 2016. 
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PODER JUDICIÁRIO 
ESTADO DO PARANÁ 

Comarca de Campo Mourão - Paraná 

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR PÚBLI-CO E ANEXOS, 
Contador,Partidor,Oepositário e Avaliador Judicial 

Gerson Guimarães do Vale 
Titular 

CERTIDÃO 
11111111111111111111111111111 

CERTIFICO que, a pedido verbal de parte interessada, que revendo em cartório a meu 

os livros de registro e distribuição de feitos, deles constatei NAO haver sido distribu fdo 

FALÊNCIA, CONCORDATA ou RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO 
JUDICIAL ou EXTRAJUDICIAL contra: 

I SILVA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EPP 

CPF I CNPJ • 09.230.568/0001·73 

Çuimarãe.r 
04) 814339-0U 

RG /INSC.EST • N/C 

O referido é verdade e dou fé. 

Campo Mourão - Pr, 18/11/16 

Gerson Guimarães do Vale -Titular 
Leandro Guimarães C.do Vale - Funclonãrio Juramentado 
Cristiano Roberto Carraro - Funclonãrlo Juramentado 

Douglas Carraro - Funclonârlo Juramentado 
Fernanda Pinheiro Nascimento • Funclonârla Juramentada t 

~~é)b ~ 
. ~l=f\:. ~~~~ - $'\. \.... 
'fcO~~ o"'G\~.- \\ 

MOURA c- CARrORIO 
"~"'''U\..'"". PUBLICO E ANEXOS 

IOdJO_de Oliveir~1 • 206S r----\--~.__
t44i }J15-4884 

\ o o..-.•1'7 ,ta.- !.~'? ~"' 
\llO*'~~ ---rw;~~- Q{) Mo)lJrâo - PR 

~-
Av .José Custódio de Oliveira, n• 2065 - Centro 
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MAQ-SPL 
I.~ILVA-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 

RUA DEVETE DE PAULA XAVIER. 1348-CENTRO CEP: 87302-190 CAMPO MOURÃO-PR 

~4rl -3016-2480 CNPJ: 09.230.568/0001-73 INSC: 904.24374-49 

..-\NEXO 11 

DECtARAÇÃO Oll CUMPRIMENTO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

À 
PREFEITURA M~ICIPA.L DE NOVA CANTU - PR 
~efcrentc: Pregão (Prrscncial) n° 038/2016- PMNC 

O signatário da pr sente. em nome da Proponente o Sr Ivo da Silva, pot1ador da R.G n° 3.015. 771-0 
SSPíPR e do C.P.!' n° 414.132.969-04. vem declarar. sob pena da Lei, que a Empresa: I. Silva Equipa
mentos para Eserit'rio. que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em ho
rário noturno de tr ballio ou serviços perigosos ou insalubres. não mantendo ainda, em qualquer trabalho. 
menores de 16 (de esseis) anos e menores de 14 (quatorze) anos a não ser na condição de aprendi L. 

Por ser expressão a verdade, fim1amos a presente. 

Campo Mourão ··· PR, 15 de dezembro ele ~016. 
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I MAQ-SPL 

I. ILVA-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 
RUA DEVET DE PAULA XAVIER, 1348-CENTRO CEP: 87302-190 CAMPO MOURÃO-PR 

-3016-2480 CNPJ: 09.230.568/0001 -73 INSC: 904.24374-49 

ANEXO IV 
PROPOSTA OE PREÇOS 

À 
PREFEITURA MU~ICIPAL DE NOVA CA~TU- PR 
Referente: Pregão (Prf sencial) n° 038/2016 - Pl'vfNC 

Apresentamos e sul metemos à apreciação dos Senhores nossa proposta de preços relativa AQUISIÇAO 
OI~ MOBILIARIO )ARA A SALJDE CONFORME OESCRICÂO CONST ANTE NO T ERMO DE 
RF:FERÊNCJA, EM ATENOIMENTO A SECRETARIA MUNICIPA L OE SALJDE em conformidade 
çom !v1cmorial Descri l VO. 

ITF.M QT. DESCRIÇÃO MARCA 
V L. V L. 

lJNrT. TOTAL 
I 
I 

li Bale- o de atendimento no tamanho de 2,30 X O, 74 X I ,00 na cor 
R$ R$ f 

I I bran1 o e azul. Com duas gavetas corred iças h::lescópia de 35 Kg SUDATE 
2.340.00 1 fund1 de 6 mm. 2.340,00 

Balcão no tamanho de 0.62 X 0.57 X 0.82 com lixeiro aramado 
R$ 

I 

li 2 I de ai ' minio com COJTediça tclcscôpia de 35 Kg c po11a com puxa- SUDATE 
R$ 

1.120,00 1.1 20.00 
dor ç !;:Jii l de alumínio com acabamentos na cor branco. ' 
Bale· o no tamanho de 2. 17 X 0.52 X 0.82 com 3 portas e 4 gave- RS R$ 

I 3 I tas I 0% mdfde 15 mm com fundo de 6 mm dupla face e envol- SüDATE 
1.745,00 1.745.00 

tório ~ tampo com chapas duplas de 15 mrn na cor branca e azul 
Expo ~itor para medicamentos encartelados no tamanho de 2,1 7 X I 

R$ R$ 
~ l 0,40 K 1,20 com 70 lugares com profundidade de lO em e prate- SUDATE 

1.920,00 1.920.00 ]eira em 45° na cor branca e azul 100% MDF 
Expo ~i tor para medicamentos no tamanho de 2. 13 X 2.20 com 16 

I 
supo res pra colocar prateleiras de vidro. I OIYYo MDF de 15 mrn e 

SUDATE 
R$ R$ 

5 fu nd de 6 mm dupla face na cor branca e envoltório com chapas 2.640,00 2.640.00 
dupl< s de 15 mm na cor branca e azul 

~---
1 Percí mas Horizontal tamanho I ,40 X 1.20 m CORTE X 

RS R$ 
6 1 474.00 948 .00 __, 

I RS R$ I 
7 I Perci ~na horizontal l. 70 X 1.40 m CORTEX 

730.00 730,00 

li Banqluetas em couro ecologico MARTIFLEX 
R$ R$ 

8 2 505,00 1.010.00 'I 

O valor total da Prop sta é ele: R$ 12.453 ,00 (doze mil quatrocentos e cinqüenta e três reais) 



MAQ-SPL 
I.~ILVA-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 

RUA DEVET~ DE PAULA XAVIER, 1348-CENTRO CEP: 87302-190 CAMPO MOURÃO-PR 

~4 -3016-2480 CNPJ: 09.230.568/0001 -73 INSC: 904.24374-49 

CONDIÇÕES DE P GAMENTO: 30 (trinta) dias 

VALJDADE DA PR POSTA: 60 dias após abertura da mesma. 

PRAZO DE ENTRE A DOS PRODUTOS: 30 (trinta) dias 

Campo Ivfourão - PR, 15 de dezembro de 2016. 

I. Silva- Equ· mentos para Escritório 
Ivo da Silva 

RG: 3.015.771-0- SSP/PR 
CPF: 414.132.969-04 



PROPOSTA DE PREÇOS 

Nome da Empre a: NECO & CASTILHO LTDA - ME 
Endereço da Embresa: A V. NILZA DE OLIVEIRA PIPINO, N°1489 
C.N.P.J da Emp esa: 19.178.229/0001-49 

À 
PREFEITURA UNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 038/2016- PMNC 

Apresentamos submetemos à apreciação dos Senhores nossa proposta de preços relativa 
AQUISIÇÃO MOBILIARIO PARA A SAÚDE CONFORME DESCRI CÃO 
CONSTANTE NP T~RMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAUDE em conformidade com Memorial Descritivo 

Valor R$ 12.599 31 (Doze Mil e Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Trinta e Um 
Centavos) 

Item Qtde Ur1

• Descrição Preço Unit. Total Item 

I 

I 

Balcão de atendimento no tamanho de 2,30 X 
I I Uni~. 0,74 X I ,00 na cor branco e azul. Com duas R$ 2.388,38 R$ 2.388,38 

gavetas corrediças telescópia de 35 Kg fundo ele 6 
mm. 

2 I Uni~. 
Balcão no tamanho de 0,62 X 0,57 X 0,82 com 
lixeiro aramado de alumínio com COITed iça R$ 1.133,00 R$ 1.133,00~ 
telescópia de 35 Kg e porta com puxador perfil de 
aluminio com acabamentos na cor branco. 
Balcão no tamanho de 2, 17 X 0,52 X 0,82 com 3 

3 I Uni , . p01tas e 4 gavetas I 00% mdf de 15 mm com R$ 1.762,00 R$ 1.762,0Q... 
fundo de 6 mm dupla face e envoltório e tnmpo 
com chapas duplas de I5 mm na cor branca e azul 
Expositor para medicamentos encaiielados no 

4 I Uni. tamanho de 2, I7 X 0,40 X I ,20 com 70 lugares RS 1.958,00 R$ 1.958,00 
com profundidade de lO em e prateleiras em 45• 
na cor branca e azul100% MDF 
Expositor para medicamentos no tamanho de :::!, 13 -

5 I Unic . X 2,20 com I6 suportes pra colocar prate l eir~s de R$ 2.661,00 R$ 2.661 ,00 
vidro. 100% MDF de I5 mm e fundo de 6 111 111 

dupla face na cor branca e envoltório com cha1)as 
duplas de 15 mm na cor branca e azul 

6 2 Unic. Percianas Horizontal tamanho 1,40 X 1,20 m R$ 474,50 R$ 949,00 

7 I Unic. Perciana horizontal1,70 X 1,40 m R$ 732,67 R$ 732,67 

8 2 Unic. Banquetas em couro ecologico R$ 507,63 RS 1.015,26 

I TOTAL R$ 12.599,31 

CONDIÇÕES I E PAGAMENTO: O pagamento será efetuado através da Nota 

Fiscal eletrôn ca, até o 5° (quinto) dia útil posterior a data da entrega. 

VALIDADE D PROPOSTA: 60 dias após abettur<'- da mesma. 

~ 

1-

1--



PRAZO DE 
de Compra. 

O valor total d Proposta é de: R$1 2.599,31 

Ubiratã, 15 de Dezembro de 2016 

CO & CASTILHO LTDA ME - CNPJ: 19.178.229/0001-49 

Vanderlei da Silva 
C.P. F 005.044.739-48 

R.G 6.827.571- 7 SSP/PR 



EDITAL DE LICITAÇÃO PROCESSC ·o 05912016- MODALIDADE - EDITAL _ :PREGÃO PRESENCIAL N° 03812016. 
AQUISIÇÃO DE MOBILIAR/O PARA SAÚDE- ASSISTENCIA FARMACEUTICA 

Item Qtde Un. Descrição I.SILVA NECO& 
EQUIPAMENTOS CASTILHO L TOA-

ME 
Balcão de atendimento no tamanho de 2,30 X R$ 2.340,00- R$ 2.388,38-

1 1 Unid. 0,74 X 1,00 na cor branco e azul. Com duas DECLINA 1.700,00 
gavetas corrediças telescopia de 35 Kg fundo VENCEDOR 
ae 6 mm. 
Balcão no tamanho de 0,62 X 0,57 X 0,82 com R$1.120,00- R$1.133,00-

2 1 Unid. lixeiro aramado de alumínio com corrediça DECLINA R$ 800,00 
telescopia de 35 Kg e porta com puxador perfil VENCEDOR 
de alumínio com acabamentos na cor branco. 
Balcão no tamanho de 2, 17 X 0,52 X 0,82 com R$ 1.745,00- R$ 1.762,00 - R$ 

3 1 Unid. 3 portas e 4 gavetas 100% mdf de 15 mm com DECLINA 1.500,00 
fundo de 6 mm dupla face e envoltório e tampo VENCEDOR 
com chapas duplas de 15 mm na cor branca e 
azul 
Expositor para medicamentos encartelados no R$ 1.920,00- R$ 1.958,00 - R$ 

4 1 Unid. tamanho de 2,17 X 0,40 X 1 ,20 com 70 lugares DECLINA 1.700,00-
com profundidade de 1 O em e prateleiras em VENCEDOR 
45• na cor branca e azul100% MDF 

Expositor para medicamentos no tamanho de R$ 2.640,00- R$ 2.661 ,00-
5 1 Unid. 2,13 X 2,20 com 16 suportes pra colocar DECLINA 1.300,00-

prateleiras de vidro. 100% MDF de 15 mm e VENCEDOR 
fundo de 6 mm dupla face na cor branca e 
envoltório com chapas duplas de 15 mm na cor 
branca e azul 

6 2 Unid. Percianas Horizontal tamanho 1,40 X 1 ,20 m R$ 474,00- R$ 474,50-
VENCEDOR DECLINOU 

7 1 Unid. Perciana horizontal 1, 70 X 1 ,40 m R$ 730,00- R$ 732,67-
VENCEDOR DECLINOU 

8 2 Unid. Banquetas em couro ecológico R$ 505,00- R$ R$ 1.015,26 
<\0 \.\ 480,00 l 

VENCEDOR ~ 

~ 



ATA DE ABERTURA DE LICITAÇAO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 059/2016 

PREGÃO, na forma presencial n° 038/2016 
Às 09: O hs (nove) horas do dia 15 de Dezembro de 2016, na Sala de Reuniões da 

Prefe itura Mut icipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações e Pregão, 
com a finalid de de proceder a abertura dos envelopes e julgamento das propostas, da licitação 
acima referida o qual objetiva a Aquisição de Mobiliário para secretaria de Saúde- Assistência 
Farmacêutica em conform idade com as disposições contidas no Edital, o Presidente abriu a 
sessão públic , efetuando o credenciamento e recebimento dos envelopes, que teve como 

artici ante as em resas: 
EMPRESA/CNPJ 

I. SILVA EQUIPA~ENTOS PARA ESCRlTORlO CNPJ: 09.230.568/0001 -73 
11. NECO & CASTI)._HO LTDA- ME- CNPJ: 19.178.229/0001-49 

Aberta sessão pelo presidente, constatou-se que quatro empresas compareceram para 
participar do c'rtame, e, apresentou os envelopes de n° O I e 02. Iniciou-se então a abertura dos 
envelopes O 1 contendo a proposta de preços, sendo da seguinte forma: 

I 
EMPRESA: I LOTES E/OU ITENS: 
NECO & CASTILHI LTDA - ME - CNPJ: ITENS - 01 ,02,03,04,05 - no valor Total de R$ -
19.178.229/0001-49 7.000,00 (Sete Mil Reais) 
EMPRESA: I LOTES E/OU ITENS: 
I. SILVA EQUIPAM~NTOS PARA ESCRITÓRIO LOTE 01 - Itens 06 ,07,08, no valor TOTAL de R$-
CNPJ: 09.230.568/0001-73 2.638,00 (Dois Mil Seiscentos e Trinta e Oito Reais). 

I 
Encerrata a fase de negociação com as empresas vencedoras, iniciou-se a abertura do 

envelope conte do a documentação de qualificação da participante, e, contatou-se que as Empresas 
apresentaram a ocumentação exigida em Edital e foi qualificada/habilitada no referido certame. 

- NEC & CASTILHO LTDA - ME - CNPJ: 19.178.229/0001-49 - ITENS - no valor 
Total de R$ - 7 000,00 (Sete Mil Reais) 

- I. SIL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO CNPJ: 09.230.568/0001-73- no valor 
TOTAL de R$- .638,00 (Dois Mil Seiscentos e Trinta e Oito Reais). 

A parti~·pante renunciam expressamente o direito à recurso, concordando integralmente 
com as decisõe exaradas pela Comissão, abdicando seu direito de recurso em relação a qualquer 
documento, ato u forma de procedimento. 

Pelo fat de apresentar a melhor proposta e o menor preço, recomenda a Comissão de 
Licitação, que o objeto licitado seja ADJUDICADO ao vencedor: 

Nada m is havendo a tratar, encerrou-se a reunião e lavrou-se a presente ata que após lida e 
aprovada vai as inada. 

Nova Cantu, Paraná, 15 de Dezembro de 2.0 16. 

Pregoeiro: b ~clt\.,C'ct..L 

EquipedeApoi. ~~~ 
Participantes: f\ 



Prefeitura Municipal de Nova 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

ASSESSORIA JURÍDICA 

PARECER JURÍDICO DE HOMOLOGAÇÃO 

Processo ministrativo n° 059/2016 
Súmula: 1. Processo Administrativo de AQUISIÇÃO DE 
MOBILIARIO PARA A SAÚDE CONFORME DESCRIÇÃO 
CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA, EM 
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. 2. Licitação na modalidade 
Pregão Presencial n° 038/2016. Cumprimento de exigências legais 
no procedimento de licitação. Licitação apta à homologação. 

o presente expediente sobre 1. AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA A SAÚDE 
DESCRIÇÃO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA, EM 
O A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA 

. 2. Licitação na modalidade Pregão Presencial n° 03 8/2016. 

O p~ocesso foi enviado concluso a esta Assessoria Jurídica, para emissão de Parecer 
Jurídico parr homologação. 

2 - DA ANtLISE 

O ldd Td d .. dd . fi re u ta o a ana 1se o processo po e ser smtetlza o a segumte orma: 

RE( UISITOS 

I 

FUNDAMENTOS 

I 

SITUAÇÃO NO RECOMENDAÇÃO 
PROCESSO 

PÁGINA 

Existência de abertura formal de Art. 38 caput da Lei 8.666/93 

I 

sim -
processo admi nistrativo, autuado e 
protocolado 

Numeração das páginas do I Art. 38 caput da Lei 8.666/93 

I! 
sim 

I 
-

processo 

Clareza, objetividade e justificativa I Art. 38 caput da Lei 8.666/93 

li 
sim 

li 
-

na elaboração o objeto 

Realização de ampla pesquisa de arts. 7°, § 2°, inciso 111, e 43 , sim -
preços no rr ercado, a fim de incisos IV e V, todos da Lei 
estimar o cus o do objeto a ser 8.666/1993 
adquirido, d1 tinir os recursos 

cobe1tura das espesas contratuais 

I 

I 

I 

I 

orçamentários ~suficientes para a 

e servir de alizamento para a /n 
análise das pro postas dos licitantes, v -1l ... / 

- -



Prefeitura Municipal de Nova 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

Indicação do ecurso próprio para a 

I 
Art. 38 caput da Lei 8.666/93 

li 
sim -

I despesa 

Autorização da Autoridade Art. 38 caput da Lei 8.666/93 sim -

I 

competente, sob a ótica da ele Art. 1° § 1° da Lei 
oportunidade 

.. 
e Complementar Federal n° convemencta 

relevância pa a o interesse público 101/2000 

I Conformidad~ do Edital li Artigo 40 da Lei 8.666/93 li sim -
Ato de desi~tação da comissão de Art. 38 inc. II1 da Lei sim -

I 
licitação, do leiloeiro 8.666/93 
administrativo ou oficial, ou do 
responsável ~elo pregão. 

Comprovante das publicações do Art. 3 8 inc. 11 da Lei -
edital resumi o, na forma do art. 21 8.666/93 
da Lei 8.66e>/93 ; da entrega do sim 

. I 
Inciso V do Art. 4 da Lei convtte. 

Conforme inoiso V do Art. 4 da Lei 10.520/93 
10.520/93 

Cumprimentc1 dos prazos de 

I 
Art. 21 da lei 8.666/93 sim 

li 
-

I J>Ublicação/a\ iso 

Legalidade as propostas e dos Art. 3 8 inc. IV e 43 da Lei sim 

li 
-

I 
documentos c ue as instruirem e sua 8.666/93 
consonância om o Edital 

Conformidad das Atas e Art. 3 8 inc. V da Lei sim -

I 
deliberações da Comissão 8.666/93 
Julgadora 

ll Pertinência c o ramo da Empresa 

I 
Art. 22 § 3° da Lei 8.666/93 

li 
sim -

com o objeto da Licitação 

Parecer de ab ertura Art. 38 inc. VI da Lei 

I 
sim 

li 
-

I 8.666/93 

Recursos eventualmente Art. 38 inc. VII da Lei sim 

I 

-

I 

apresentados pelos licitantes e 8.666/93 
respectivas manifestações e 
decisões 

3 - CONC _,USÃO 

Pan exame e parecer desta assessoria jurídica, o Chefe do Departamento de Licitações e 
Compras r ~meteu o Processo Administrativo epigrafado, versando sobre licitação pública na 
modalidad~ Pregão Presencial para Registro de Preços, cujo objeto é a AQillSIÇÃO DE 
MOBILIA RIO PARA A SAÚDE CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO TERMO 
DE REFE ~NCIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-
ASSISTÊr CIA FARMACÊUTICA. 

Ar ~atéria é trazida à apreciação jurídica com amparo no art. 38, inc. VI, da Lei de 
Licitações ~ Contratos Administrativos. O objeto do presente parecer encerra o exame dos atos 
procedimer tais realizados na fase externa da licitação. 

C as p não sejam atendidas as prescrições legais, tratando-se de atos insanáveis, o pf/cer 
recomenda á a invalidação do procedimento ou de tão somente dos atos específicos glosadv 

)! 
I 

---



CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

Feit s as considerações iniciais, passo ao exame de estilo. 

Co pulsando os autos, verifico que os atos do Pregoeiro se afeiçoam ao ordenamento 
jurídico, c ntendo o procedimento os documentos essenciais à classificação da licitante 
vencedora habilitação. 

Co~cluo, então, que foram atendidas as prescrições legais, não havendo mácula 
invalidade r presente procedimento licitatório'. 

Co1siderando o exposto e a conclusão retro, opmo pela homologação da Presente 
Licitação .. 

Estd é parecer, salvo melhor entendimento da autoridade superior. 

Nova Cantu, em 16 de Dezembro de 2016. 

1 A anal ise c~nstante no parecer é jurídico-formal. 



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

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 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

O Pr feito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são co':f~ridas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório no 059/2016 - Edital 
de PREGAO, na forma Presencial n° 038/2016, que tem como objeto a Aquisição de 
Mobiliário p~ra Saúde - em Atendimento a Secretaria Municipal de Saúde - Assistência 
Farmacêutic , conforme especificação no Edital. 

Torn -se pública a Homologação e Adjudicação, do processo licitatório em 
epígrafe à E presa: 

- NECO & ASTILHO LTDA - ME - CNPJ: 19.178.229/0001-49 - no valor 
TOTAL de\R$ - 7.000,00 (Sete Mil Reais). 

- I. SILVA ~QUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO CNPJ: 09.230.568/0001-
73 - no val 1 r TOTAL de R$-2.638,00 (Dois Mil Seiscentos e Trinta e Oito 
Reais). 

Nova Cantu, Paraná, 16 de Dezembro de 2.016. 
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