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que liga a cidade de Nova Cantu ao Distrito Geremias Lunardelli. Trata-se de 

uma estrada que atende um número expressivo de agricultores familiares, 

principalmente, aqueles que tem como atividade principal a produção leiteira. 

A referida estrada também faz parte da Rota da Educação. O trecho 01 

corresponde uma distância de 10.470,00 metros. Além da distância, foram 

diagnosticados a existência de rios e bueiros que apresentam um bom estado 

de conservação. 

Trecho 02 - Estrada de acesso a Comunidade do Taubaté, e, segue até o 

cruzamento da estrada que liga a Comunidade do Dito Ferreira e Comunidade 

do Valdivino Martins. Trata-se de uma estrada que atende um número 

expressivo de agricultores familiares, principalmente, aqueles que tem como 

atividade principal a produção leiteira. A referida estrada também faz parte da 

Rota da Educação. O trecho 02 corresponde uma distancia de 8.516,50 metros. 

Além da distancia, foram diagnosticados a existência de rios e bueiros. 

4. Readequação das Estradas 

A readequação, parte do princípio que os trechos objeto do projeto de 

intervenção já foram adequados no passado. O processo de readequação é 

apenas uma correção do leito natural, ou seja, a elevação do leito com uma 

média de 0,35 metros de espessura. A largura da estrada deverá ser no mínimo 

de 5 (cinco) metros, com declividade de 4 (quatro) % em relação ao eixo da 

estrada. Os trabalhos deverão ser executados com máquinas adequadas (moto 

niveladora, escavadeira hidráulica, pá carregadeira, trator de esteira), em bom 

estado de conservação, segurança e profissionais devidamente habilitados. 

Deverá ocorrer também encabeçamento das lombadas nos terraços de 

escoamento (bigodes) existentes para retenção e distribuição das águas 

superficiais. 

S. Revestimento Primário (Cascalhamento). 

Para o revestimento primário, inicialmente é necessário identificar as 

cascalheiras que apresentem condições de viabilidade ambiental (áreas fora das 

reservas permanentes e próximas as nascentes de agua e margens de rios) . E 

viabilidade econômica (qualidade do material e proximidade do local onde 

ocorrerá o revestimento). No referido projeto estão identificadas duas 

cascalheiras (ver croqui anexo) devidamente licenciadas pelo Instituto 
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Ambienta l do Paraná - IAP. Para o revestimento primário serão necessários a 

remoção de 14.239,87 m3 de cascalho. Para os serviços de remoção do material 

serão necessários trator de esteira, pá carregadeira e escavadeira hidráulica. 

O t ransporte do cascalho até os trechos a serem revestidos deverão ser 

rea lizados com caminhões caçambas basculantes, onde o material será 

depositado no eixo da estrada, em quantidades suficientes para revestir toda a 

estrada readequada, ou seja, 5 (cinco) metros de largura, com 0,15 metros de 

espessura de revestimento primário. 

O espa lhamento do cascalho será executado com moto niveladora e 

compactação com rolo vibrador liso. 

Nova Cantu, 11 de fevereiro de 2016. 

LDO VILELA 

19.354- D/ PR. 
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DECLARAÇÃO DE REGntm: DE EXECUÇÃO DE OBRA OU AQUISIÇÃO DE BENS I SERVIÇOS 
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Programa : READEQUAÇAO DE ESTRADAS RURAIS 
Na do Contrato: 1021079-78/2014 
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Total dos recursos da união : R$ 300.000,00 
Total da contrapartida: R$ 12.546,35 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NOVACANTU 
PARANÁ 

Descrição do Objeto: READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS 
Número do processo: 1021079-78/2014 - Convênio 812090 
Programa: PRONAT 

'i)f ,-' l .t. n \ ...,l () 1 · • .. 'L -- i...:I'•. F-~ .U.. 

O Prefeito do Município de Nova Cantu, Airtom Antônio Agnolin, abaixo 

assinado, declara, que os serviços relacionados aos bigodes/sangradouros, 

lombadas, bueiros, o município executará anteriormente a primeira vistoria. 

Como expressão da verdade, assino a presente declaração. 

Nova Cantu, 23 de fevereiro de 2016. 

Atenciosamente, 

Caixa t:conómlca FCtder"'' 
GIGOV - Marltlgá/PR 

RECEBIDO 

1 6 MAR. 2016 

l. i. c.\ ·' · •••••••·---····••r."7:,, ••••••••••• , 

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

www.novacantu.pr.gov.br 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NOVACANTU 
PARANÁ 

DECLARAÇÃO DE REGIME DE DESONERAÇÃO 

Para fins de análise do projeto de engenharia do contrato de repasse n° 

1021079-78/2014, convênio 812090/2014, cujo objeto é a Readequação das 

Estradas Rurais, declaramos que o orçamento apresentado é com desoneração, 

pois é o mais adequado para a Administração Pública. 

SEBAST 
c 

Nova Cantu, 14 de março de 2016. 

Atenciosamente, 

ALDO VILELA 
54-D/PR 

Caixa Ec0i15mica Ferlerar 
GIGOV- Maring?10R 

RECEBI O, 

1 6 MAR. 2016 

••• .'u;.J ._ .. ·~!..:. l .-'"\. ... ........... . 

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

www.novacantu.pr.gov.br 



Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

Contrato no 1021079-78/2014 

Empreendimento READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS 

COMPOSIÇÃO DE BDI DETALHADA 

Escolha o tipo de obra I 3] 

1 Construção de Edifícios 
2 Construção de Ferrovias e Rodovias 

Construção de Redes de Abastecimento de água. Coleta de esgoto e 
3 Construções correlatas 

Construção e manutenção de Estações e Redes de distribuição de 
4 Energia elétrica 
5 Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais 
6 Fornecimento de Materiais e Equipamentos 

~ CONSULTAR O TIPO DE OBRA 

····r---·--
ISSQN 5,00% Preencher alíquota conforme Legislação Tributária Municipal 
PIS 0,65% 
COFINS 3,00% 
TOTAL IMPOSTOS 8,65% 

Intervalo admissivel 
Parcela do BOI Situação 1 Quartil Médio 3 Quartil · 
Administração Central AC 3,80% OK! 3,80% 4,01% 4,67% 
Seguro e Garantia S,G 0,32% OK! 0,32% 0,40% 0,74% 
Risco R 0,50% OK! 0,50% 0,56% 0,97% 
Despesas Financeiras DF 1,11% OK! 1,02% 1,11% 1,21% 
Lucro L 6,64% OK! 6,64% 7,30% 8,69% 
PIS, COFINS E ISSQN I 8,65% 8,65% 

BOI SEM DESONERAÇÃO - ~ OK! 19,60% 20,97% 24,23% -
BOI COM DESONERAÇÃO 26,25% OK! 

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do 
percentual do BOI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela 
fórmula abaixo. 

=n.l ( ~ + _4C + S +R -tf\0r~(-~ + .DF)(~+ L ) • 
.0 " = - 'Y.S: -..~.. 

Calllll econo1nica Federal 
GIGOV - Maring<i/PR 

RECEBIDO 

1 6 MAR. 2016 

/ . /-· 

~ 
11 • 

li)~~ ..... ...... '\: ...................... . 



27/0412016 
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~ ~~~ 

CREA.PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Param! 
Anotação de Responsablldade Técnica Lei Fed 6498n7 
Jlolori:4! sua Profi.uão: Alam~nha os Pmjetos na Obra 
2" VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS 

~T_20161079883 

111 11111~1 11~~1 1 111111~ 
ART N" 20161079883 

Retificação de ART 
ART Principal 

O valor da R$130,15 referente a esta ART foi pago em 1510312016 com a guia n°100020161079883 
Profissional Contratado: SEBASTIÃO RONALDO VILELA (CPF:357.618.019·15) N' Carte~a: PR-19354/0 

N' Visto Crea:
N'Re.11islro: 

Titulo Formação Prol.: ENGENHEIRO CIVIL. 
Em_!!rese contra todo: 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

EndareÇt>:RUA BAHIA, 85 CENTRO 
CEP: 87330000 NOVACANTU PR Fone: (44) 35271281 
Local da Obra: ESTRADAS RURAIS, SIN' 
ZONA RURAL· NOVA CANTU PR 
Latitude: Longitude: 
Tipo de Contrato 5 ViNCULO EMPREGATlCIO 
Allv. Técnica 19 PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO T~CNICO 
kea de Comp. 1100 SERVIÇOS T~C PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL 
Tipo Obra/Serv 1141 RODOVIAS 
Serviços 017 PROJETO DE TERRAPLENAGEM 
contratados 035 PROJETO 

Guia N 
ARTN' 
20161079883 

CEP: 87330000 

Dimensão 

Dados Compt. 

Data lnlao 
Data Conclusão 

CPFICNPJ: 
n.845.394/0001·03 

Quadra:-.- Lote:.-.·. 

18986 METRO 

o 

Entldade de Classe 

23/02/2016 
23/08/2016 

311 
Base de cálculo: TABELA VALOR DE CONTRATO 
Outras lnformaçées sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs Vinculadas, ARTs subst~uidas, contratantes, etc 
TRATA-SE: ELABORAÇÃO DE PROJETO DE READEOUAÇI\0 E RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM ESTRADAS VICINAIS, COM 
EXTENSÃO DE 18,986 KM. -
COMUNIDADES DIVERSAS NO INTERIOR 00 MUNICIPIO. .,. ~ • 
REPASSE DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. MOA. 
PROPOSTA NO SICONV 2667212014. CONTRATO N'1021079-78/2014, 
ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, VALOR TOTAL DA OBRA: RS 312.546,35 (TREZENTOS E DOZE MIL, QUINHENTOS E 
TRINTA E CINCO CENTAVOS). 

lnsp.: 4530 
2710412016 
CreaWeb 1.08 

> J- =' 1'"' 'r' Por tratar-se de ART RETIFICADA, não 
· L · - - · há cobrança de taxa. O valor constante 

Protocolo: 151866/2016 

A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) foi lnstltufda pela lei Federal 6496/77, e sua aplicação está regulamentada 
pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) através da Resolução 1025/09, 

da taxa)~ foi registrado na ART Inicial. 

213 



RESUMO DO ORÇAMENTO N" do contrato j1021079-78 I 

Agente Promotor I Proponente INOVA CANTU I PR I Empreendimt j Readequação de Estradas Rurais I 

N" do Item Descrição Unid. I Quant. 

2 Transporte de jazida de 1a categoria 
1_ Elevaç_~o do leito da estrada- Escav~_ç_~- ~categor~--- _!)l_&f= __ 

3- --- Cãscalhame nto e Compactação da Base- ---- - --
14 AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA!JE 68~ _ - _!!:~~ - - 5,001--

--· -~ --- -· 0--- -- - -----+---+---- -1-
1-----t--------- -- -------·---- --- ~---· 

-- contrapartida 
Repasse I Financeira I Física Outras Fontes I Total 

60.140,29 2.515,14 62.655,43 
100.780,57 - - 4.214,76 -----·~=· -~ --104.995,33 
137.639,26 5.756,23 ----- - -- 143~395,49 

1.439,88 - 60,22 ------- 1.500,10 
---~~ o - - -

~ 

- - - ~ ----- - - --+--- - - - - 0- ------ j _ 

INC. 
% 

33,59 
20,05 
45,88 

0,48 

--=t=--= 
---- -- --------- ---- ~-----r--- --o·----1- +---- -- I 

-------- - 0 1-- __ _... _ __ _ 
- -1----- t---- 1 --- .l . ----- - ~-- ~ o -~ =1-----__ ---·--t-f--o ·-=~~ - ·- ---r 

11----t---__ -_ _ _ --------- --- - -t-- -

,_ -------- ===-=~-j~---=o ====t------::::------:::+~====1==1 

~ -- i-=-.-:: __ ~ ~~:-::. __ :=~=-_::_· - . . I I I I \I 1 . 

~~~~~:=- ==:_::=: --~~= --~~~-~~:~ ~~~ 
- +---

-==-:t. . - - ------f 
-~~~-~g~_ -. : ---- ~ -~~:::~ +--~r 
-=-==~+ -:0:~~--= ~-~_o-- -~-~~--0==----t' ----~=r-· 

. 1 __ _ . _ __ _ __ ------- ----1 ·---- o 

TOTAIS 

~ ·- Zl ZJ---i ~.~( ' rr:Jl\~1\.;}};'---'j'r-----
Rêsp0nsável pelo Ag~~te 'f5romoto~\~~oponente 

AIRTON ANTONIO AGNOL'fN 
V.131015 PREFEITO -

300.000,00 12.546,35 

o o - -·- - ·-+--~:-- /J TT _., 

..... ,~!~1 t.;J_tt~~ 

--- --- I 
-----

-i--~----*-- --~-- --- -===-~---- - _-=_-=:_ - --== 
- - -- ----·- -- ----- - __ , 

-----~---·0.. - --

312.546,351100,00 

26-abr-16 
Data 



• PREFEITURA MUNICIPAL DE 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

READEQUAÇÃO DE ESTRADAS E REVESTIMENTO PRIMÁRIO {CASCALHO) 

1. Introdução 

A readequação de estradas é um conjunto de praticas que visam a recuperação, 

manutenção e conservação dos leitos naturais, levando-se em consideração a 

sua integração com as áreas agrícolas. O objetivo é evitar a erosão do solo, a 

degradação do meio ambiente, a garantia do trafego normal de veículos, a 

garantia do trafego de veículos destinados ao transporte escolar e o 

escoamento agrícola. 

Já a pratica do revestimento primário (cascalho, material pedregoso) vai 

proporcionar maior vida útil a estrada readequada e também dar condições de 

trafegabilidade mesmo nos dias chuvosos. Ele tem como principal utilização o 

revestimento e proteção da pista em estradas de terra, por ser um material 

granular, ter uma ótima capacidade de suporte e principalmente seu custo que 

é muito baixo e produz um ótimo resultado. A readequação das estradas, 

combinado com o revestimento primário, irá proporcionar uma substancial 

economia nos recursos gastos na manutenção das estradas rurais. 

2. Integração das Estradas Rurais Com Áreas Agrícolas 

Assim, para a harmonização das estradas com as áreas de produção agrícola 

torna-se necessária a utilização de praticas adequadas, visando o controle 

superficial das aguas de chuvas. 

Evitar a entrada das águas das lavouras nas estradas, evitar a entrada das águas 

da estrada de forma concentrada nas lavouras é essencial para evitar a 

degradação do meio ambiente, dos solos agricultáveis e conservação das 

estradas. 

3. Diagnóstico do Trecho a Ser Readequado e Revestido Com Cascalho 

e revestimento 

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

www. novacantu.pr.gov. br ~ 



• PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NOVACANTU 
-PARANÁ-

que liga a cidade de Nova Cantu ao Distrito Geremias Lunardelli. Trata-se de 

uma estrada que atende um número expressivo de agricultores familiares, 

principalmente, aqueles que tem como atividade principal a produção leiteira. 

A referida estrada também faz parte da Rota da Educação. O trecho 01 

corresponde uma distância de 10.470,00 metros. Além da distância, foram 

diagnosticados a existência de rios e bueiros que apresentam um bom estado 

de conservação. 

Trecho 02 - Estrada de acesso a Comunidade do Taubaté, e, segue até o 

cruzamento da estrada que liga a Comunidade do Dito Ferreira e Comunidade 

do Valdivino Martins. Trata-se de uma estrada que atende um número 

expressivo de agricultores familiares, principalmente, aqueles que tem como 

atividade principal a produção leiteira. A referida estrada também faz parte da 

Rota da Educação. O trecho 02 corresponde uma distancia de 8.516,50 metros. 

Além da distancia, foram diagnosticados a existência de rios e bueiros. 

4. Readequação das Estradas 

A readequação, parte do princípio que os trechos objeto do projeto de 

intervenção já foram adequados no passado. O processo de readequação é 

apenas uma correção do leito natural, ou seja, a elevação do leito com uma 

média de 0,35 metros de espessura. A largura da estrada deverá ser no mínimo 

de 5 (cinco) metros, com declividade de 4 (quatro) % em relação ao eixo da 

estrada. Os trabalhos deverão ser executados com máquinas adequadas (moto 

niveladora, escavadeira hidráulica, pá carregadeira, trator de esteira), em bom 

estado de conservação, segurança e profissionais devidamente habilitados. 

Deverá ocorrer também encabeçamento das lombadas nos terraços de 

escoamento (bigodes) existentes para retenção e distribuição das águas 

superficiais. 

S. Revestimento Primário (Cascalhamento). 

Para o revestimento primário, inicialmente é necessário identificar as 

cascalheiras que apresentem condições de viabilidade ambiental (áreas fora das 

reservas permanentes e próximas as nascentes de agua e margens de rios). E 

viabilidade econômica (qualidade do material e proximidade do loca l onde 

ocorrerá o revestimento). No referido projeto estão identificadas duas 

cascalheiras (ver croqui anexo) devidamente licenciadas pelo Instituto 

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

www.novacantu.pr.gov.br 
fY 



• PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NOVACANTU 
-PARANÁ-

Ambiental do Paraná - IAP. Para o revestimento primário serão necessá rios a 

remoção de 14.239,87 m3 de cascalho. Para os serviços de remoção do material 

serão necessários trator de esteira, pá carregadeira e escavadeira hidráulica. 

O transporte do cascalho até os trechos a serem revestidos deverão ser 

realizados com cam inhões caçambas bascu lantes, onde o material será 

depositado no eixo da estrada, em quantidades suficientes para revestir toda a 

estrada readequada, ou seja, 5 (cinco) metros de largu ra, com 0,15 metros de 

espessura de revestimento primário. 

O espalhamento do cascalho será executado com moto niveladora e 

compactação com rolo vibrador liso. 

Nova Cantu, 11 de fevereiro de 2016. 

LDO VILELA 

19.354- 0/PR. 

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

www.novacantu.pr.gov.br 



DECLf.RAÇÃO DE Rf:GiftQE DE EXECUÇÃO DE OBRA OU AQUISIÇÃO DE BENS I SERVIÇOS 

1
-=- ·- .,. =A"9àrlteF'rOI-notõr: · · PREFEITu"R/\-~lTNicTPÃL'ôE""'i';JõvÃcANfu~ 

Programa : READEQUAÇAO DE ESTRADAS RURAIS 
L- Na do Conirato: 1021079-78/2014 

-
·total dos recursos da união : R$ 300.000,00 

Total da contrapartida: R$ 12.546,35 
Total de recursos de outras fontes : R$ 312.546,35 

- - -~ -~- -~.o::mr.i _ ..........,._ - - - •. • •. c.m ·- - •- r:. 

~==~~-- --~ . - --~·- c==~ =r REGIMEDEEXECUÇÃO i -- IVIODALIDADEDELICITAÇÃO I 

INTERVENÇÕES (METAS I SERVIÇOS) 

ITEM jDESCRIÇÃO 

2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 

t-:eadequ!'lção e revestimento de estradas 

VALOR 

(R$) 

EXEC. 

DIRETA DISPENSA 

LI ClT. 

CARTA 

CONV. 

TOI\I!ADA I CONCOR. 

PREÇOS PÚBLICA I PREGÃO 

REG. DE 

PREÇOS 

R~312_.:5_46~3~j ( ) ( ) _ ( X ) ( ) ( ) . ( X_) ( ) ( ) ( . ) 
() () () () () () () () () 
() () () () () () () () () 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (.) ( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

9 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
10 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
11 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
12 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
13 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
14 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

15 Caixa EconG!nica F-c·:ier~ll ( ) ( ) ( ) ( l ( ) ( l < l ( l ( l 
16 GIGOV- IVI;:lr:ngfJ'P~ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
11 - -- .. 'RECEBIDO - . - < l < l < l < l < l < l < l < l < l 
18 -· ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

1 ~ - - -- - ---- - --2 6 ABR zot&~~-: -~~-~:- -- -- ·- < l < l < ) < ) < l < ) < ) < ) < ) 
20 . . ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
21 • - ~- . . ( ) ( - ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
22 . ·- · I.·-~ I. -_ . . ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
23 •• ~ ••• C.r .. :.:-:-.-.-:'.t~:, ,...... .. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
24 - - ( ) ( - ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
25 . .. . . .. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
26 ( ) ( - ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
27 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
28 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
29 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) 

R$312.546,35 ~,!EF~,,. 
', r" , (/ 

*~~ ·~ ~ 
NOVA CANTU, 26 DE ABRIL DE 2016 ~ ~ \:_ ~ 
LOCAL E DATA ~ , ~ c:: 

MOT 2011 ~- ~ ~1 ~ 
v ' ' s ·...o.i'\ ~ ', ).'t) 

.'1' '. ,'d~ -



QCI - QUADRO DE COMf .SIÇAO DO INVESTIMENTO N" do contrato 11021079-78 I 
Agente Promotor I Proponente ~-"'~ CANTU I PR I EmpreendimentoiReadequação de Estradas Rurais I 

Total Reoasse Outras Fontes 
INC. 
% 

I!_ ___ LReadequação de~stradas rura1s e cas~~~~-~m~~o___ 1 Un1d. 1 :.!!.QQLO _ _ 300.000,00 j 12.5~_6,"3~ --- - 312.5~6,35 ! 100,00 

-- -
- --- --- 1- - ----1- ----t-------+--- I -1 -- ~---

--------------~r--- ·-------
-I- --1--------l--· 

------~ -----I ----------1 I I -- ... 1-
I ---··-

--- ·-·· 
--1 ---------·- --- -

·-- ·------ ---· t ·--· - ~ I -
-- ------ --- . --- -~------

- -
_____ j_ Ji- - - --1---- ----1 

I -- ---------- -- -l--

---=~===~--=---~~---- ·--·----- --l - . --1-- - ·t=·-------j--=-
-1----·-----

---- 1 - - -1- - -----1--

--+-----------l---+----+----+--- - t------1------.l. ·---~~--=L--= 
------ -I I 

-+---- ---- ·-- - - - -

, ____ =t __ 
- --· -- ---- - - - - -----· 
--·----

- -- ------- -

- -- --

-------+-... - --
=+=---- ! -- - ·---r- -· 
- -=t=~"? -+ 

---- ---· ---- --- - ----··------·-- -

------- 1----·- ------. 

------- -- ·----- - - - --.-- -- -
- -----1----

------ 1---- --
------ r---1 --=-=-~= . --- -~ -~-~~ -~ --= ---=~--

TQJAIS 300.000,00 

.Re~ponsável pelo A e Prom9t r I roponente 

AIRTON ANTONI GNOUN 
V.110324 PREFEITO 

-----~---

-----............J.- -

,-- -= ---+ -·---

--- -·--- - ---· I ---- -----------'~ ---

12.546,35 

I -- --j·------ . ~ -, - ~--=----==-=---=:::r--==-
1 

312.546,351 100,00 

~'fl.EFE/~ 
NOVA CANTU, 26 -04- 2016 _/\ ( V~ 

Data ~~~-z. V O · o 

~ ·~ ~ ' o \ 'C) ..... 
<; \ \ ~ 
~ '. \ .{) 

'Pry\ ;-d l) 
~ 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NOVACANTU 
PARANÁ 

Descrição do Objeto: READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS 
Número do processo: 1021079-78/2014 - Convênio 812090 
Programa: PRONAT 

O Prefeito do Município de Nova Cantu, Airtom Antônio Agnolin, abaixo 

assinado, declara, que os serviços relacionados aos bigodes/sangradouros, 

lombadas, bueiros, o município executará anteriormente a primeira vistoria. 

Como expressão da verdade, assino a presente declaração. 

Nova Cantu, 23 de fevereiro de 2016. 

Atenciosamente, 

Caixa l:conómlca Feoder~r 
GJGOV- Marlr,gà/PR 

RECEBIDO 

1 6 MAR. 201ff 

\ _;.-
•• ••• ~ .......... ~! .. "-; ,\_.-~ 1.-' · ... ············ 

CNPJ N.2 77.845.394/0001-03 Rua Bahia, 85- Centro- Nova Cantu- PR 

Fone (44} 3527-1281 Fax 3527-1363 - E-mail prefeitu ra@novacantu.pr.gov.br 
www.novacantu.pr.gov.br 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NOVACANTU 
PARANÁ 

DECLARAÇÃO DE REGIME DE DESONERAÇÃO 

Para fins de análise do projeto de engenharia do contrato de repasse n° 

1021079-78/2014, convênio 812090/2014, cujo objeto é a Readequação das 

Estradas Rurais, declaramos que o orçamento apresentado é com desoneração, 

pois é o mais adequado para a Administração Pública. 

Nova Cantu, 14 de março de 2016. 

Atenciosamente, 

SEBAST 
c 

.; 

ALDO VILELA 
54-D/PR 

Caix<" eeon mica Fec!eréll 
GIGOV- Maringf!JDR 

RECEBI O. 

1 6 MAR. 2016 

.............. -=. •• - .... .. ........... . 

CNPJ N.º 77.845.394/0001-03 Rua Bahia, 85- Centro - Nova Cantu- PR 

Fone (44) 3527-1281 Fax 3527-1363- E-mail prefeitura@novacantu.pr.gov.br 
www. novacantu.pr. gov. br 



Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

Contrato no 1021079-78/2014 

Empreendimento READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS 

COMPOSIÇÃO DE BOI DETALHADA 

Escolha o tipo de obra 2! 

1 Construção de Edifícios 
2 Construção de Ferrovias e Rodovias 

Construção de Redes de Abastecimento de água. Coleta de esgoto e 
3 Construções correlatas 

Construção e manutenção de Estações e Redes de distribuição de 
4 Energia elétrica 
5 Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais 
6 Fornecimento de Materiais e Equipamentos 

CONSULTAR O TIPO DE OBRA I 
Impostos 
ISSQN 5,00% Preencher alíquota conforme Legislação Tributária Municipal 
PIS 0,65% 
COFINS 3,00% 
TOTAL IMPOSTOS 8,65% 

Intervalo admissivel 
Parcela do BOI Situação 1 Quartil Médio 3 Quartil 
Administração Central AC 3,80% OK! 3, 80% 4,01% 4,67% 
Seguro e Garantia S,G 0,32% OK! 0,32% 0,40% 0,74% 
Risco R 0,50% OK! 0,50% 0,56% 0,97% 
Despesas Financeiras DF 1,11% OK! 1,02% 1,11% 1,21% 
Lucro L 6,64% OK! 6,64% 7,30% 8,69% 
PIS, COFINS E ISSQN I 8,65% 8,65% 

BDI SEM DESONERAÇÃO - ~ OK! 19,60% 20,97% 24,23% 
-

BDI COM DESONERAÇÃO 26,25% OK! 

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do 
percentual do BOI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela 
fórmula abaixo. 

Celll~ conórnica Federal 
GIGOV • MaringMPR 

RECEBIDO 

1 6 MAR. 2016 

I . -· 
lI ( -·~ : •••• 1 ..... ~.._ ... &.~~ •• .••. ••••.. 



2710412016 ~T_20161079883 

CREA.PR Conselho Regional do Engenharia e Agronomia do Paraná 
Anoloção de Responsablldade Técnica Lei Fed 6496n7 
Yalorl=~ s11a Pro[I.J..fão: Alam~nha os Pro}e1os tto Obra 1111~111~111!~11~1111~ 

ART N" 20161079883 
Retificação de ART 

23 VIA -ÓRGÃOS PÚBLICOS 
-r 
O valor de R$130,15 referente a esta ARTfoi pago em 15103120161:0m a guia n"100020161079883 
Profissional Contratado: SEBASTIAO RONALDO VILELA (CPF:357.616.019-1 5) 
Titulo Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL. 
Empresa contra lodo: 

ART Prindpal 

N" Carte~a: PR-1935410 
N• Vlslo Crea: -
N•Reglslro: 

Contralante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

Endereço:RUA BAHIA, 85 CENTRO 

CPF/CNPJ: 
77.845.394/0001·03 

CEP: 67330000 NOVACANTU PR Fone:(~) 35271 281 
Local da Obra: ESTRADAS RURAIS, S/N" Quadra:-.- Lote:.-.·. 
ZONA RURAL · NOVA CANTU PR CEP: 87330000 
Latitude: Longitude: 
lipo de Contrato 5 ViNCULO EMPREGATiCIO 
Allv. Téallca 19 PROJETO E EXECUÇAO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO 
Area de Comp. 1100 SERVIÇOS TEC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL 
llpo Obra/Serv ~1 RODOVIAS 
SeMçcs 017 PROJETO DE TERRAPLENAGEM 
contratados 035 PROJETO 

Dimensão 

Dados Compl. 

Data lnfc:io 
Guia N 
ARTN' 
20161079883 Date Conclusão 

Enlldade de Classe 
Base de cálculo: TABELA VALOR DE CONTRATO 
OJtras Informações sobre a nature:za dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs subst~uidas, contratantes, ate 
TRATA-SE: ELABORAÇAO DE PROJETO DE READEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM ESTRADAS VlCINAIS, COM 
EXTENSAO DE 18,986 KM. 
COMUNIDADES DIVERSAS NO INTERIOR DO MUNIC(PIO. ., ~ 
REPASSE DO MINISTIÕRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO- MOA. 
PROPOSTA NO SICONV 26672/2014. CONTRATO N' 1021079-78/2014. 
ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO. VALOR TOTAL DA OBRA: R$ 312.546,35 (TREZENTOS E DOZE MIL, QUINHENTOS E 
TRINTA E CINCO CENTAVOS). 

Protocolo: 151866/2016 

A Anotação de Responsabilidade Técnica {ART) foi lnstltufda pela Lei Federal 6496/77, e sua aplicação está regulamentada 
pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) através da Resolução 1025/09. 

18966 METRO 

o 

23/02/2016 
2310812016 

311 

lnsp.:4530 
27/04/2016 
CreeWeb 1.08 

213 



326 328 330 
7292 1 

~ r------f------~------+-------~--

72J'------j----+ ----+-::.M::um=:· c:!íp~i::-:_~--4 
I 

deCipina 

da Lagoa 

7282 r----1----~---~----+----

7280 ----+----+-- ----+----+------

ma r----1-----~----4----+----

lviAP A DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍ?IO 
COM LOCAL DE IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS 

DE READEQUAÇÃO DE RESTIMENTO PRIMÁRIO 
DE ESTRADAS RURAIS. 

Z 6 ARR l0'5 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

PROJETO DE READEQUAÇÃO E REVESTIMENTO 
PRJMÁRIO DE ESTRADAS RURAIS 

TRECHOS A SER EXECUTADO: 

TRECHO OI : 
-ESTRADA DE ACESSO A COMUN1DADE DITO FERREIRA 
-TRECHO A SER EXECUTADO 10.470,00 METROS 

TRECHO 02: 
-ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE TAUBATÉ 
-TRECHO A SER EXECUTADO 8.5 16,50 METROS 

CONTRATO DE REPASSE N" 1021079/2014 
CONVÊNlO W 812090 

M!NISTÉRJO DO DESENYOL YlMENTO AGRARIA - MDA 

Responsável Técnico: 

PRACHA 01.05 



CANTU 

Convnldo.dt RIMÃRIO 
Dito ~TE rerreiro 

.&., 

12 
I 

t ~ 

1.812090 

TRECHO 02 

:±:r*:±~ ... ... 

DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
PROJETO DE READEQUAÇÃO E REVESTIMENTO PR!MÃR!O DA 
ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE DITO FERREIRA 

Coordenudus - DutuM UTM < ~GS 84 ) MC 51 
ponto Ol X•33!862 Y•727I489 
ponto 02 X•332997 Y•7269918 
ponto 03 X•332851 Y•7268896 
ponto 04 X•33S945 Y•7268510 
ponto OS X•339!32 Y•7268630 

TRECHO 01 

TRECHO A SER EXECUTADO !0.470,00 Metros. 

PRANCHA 02/05 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

PROJETO DE READEQUAÇ~O E REVESTIMENTO PRIMÃRIO DA 
ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE DITO FERREIRA 

Coorden~d~s - D~tuM UTM C VGS 84 ) MC 51 
ponto 01 X=331862 Y=7271489 
ponto 02 X=332997 Y=7269918 
ponto 03 X=332851 Y=7268896 
ponto 04 X=335945 Y=72685!0 
ponto 05 X=339!32 Y=7268630 

000 

T 

rRECHO A SER EXECUTADO 10.470,00 Metros 

:ONTRATO DE REPASSE N. 1021079/2014. CONVé:NID N.812090 

~INISTé:RID DO DESENVOL VIMENTD AGRÁRIA - MDA. 

JBJETO: READEQUAÇÃO DE RURAIS 

PRANCHA 03/05 



Co"'unido.de 
To.uloo.t~ 

Q 0,60 

Esco.lo. = 1•15.000 

bueir"O 

~UNICIPAL DE NOVA CANTU 

QUAÇÃO E REVESTIMENTO PRIMÁRIO DA 
O A COMUNIDADE T AUBA TE . 

.s Da. tur~ UTM C \JGS - 84 ) 

~68705.85 

:68413.29 
~68126.17 
~68313.67 
268736.23 
269229.95 
~69698.08 
:69770.07 
:69549.00 

bueiro ------ ---------------------1 

o.lveno.ri ADO 8.516,50 r~etros. 
} Q 0,80 

3~. N. 1021079/ 2014. CONVÊNIO N.812090 

IOL VIMENTO AGRÁRIA - MDA. 

t 

RURAIS 

tg;,~ 
AIRTD~LIN 

PREFEITO MUNICIPAL 
PRDPRIET ÃRID 

PRANCHA 04/05 



SEÇÃ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

OBJETO: READEQUAÇ.l.O E REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS RURAIS. 

CONTRATO DE REPASSE N' 1021079-78/2014. CONVENIO N' 812090. 

50 201 
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIA - MDA. 

REVESTIMENTO PRII 

<J-i=-1-

PRANCHA 05 



PJRT_20153945836 http://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/imprimeart.asp?OPCAOPG .. . 

2 de 3 

CREA-PR Conselho Regional de Engenllana e Agronom1a do Paraná 
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496f77 
Valori:e sua Profissão: Mantenha os Projetos no Obro 

2• VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS 1111111111111111111111111111111111 

O valor de R$ 118,45 referente a esta ART foi pago em 09/09/2015 com a guia n° 100020153945836 
Profissional Contratado: SEBASTIÃO RONALDO VILELA (CPF:357.61 6.019-15) 
nulo Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL. 
Em~resa contratada: 
Contratante: PREFErruRA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
Endereço:RUA BAHIA. 85 CENTRO 
CEP: 87330000 NOVA CANTU PR Fone: (44) 3527 1281 
Local da Obra/Serviço: ESTRADAS RURAIS, S/N" 
ZONA RURAL - NOVA CANTU PR 
Latitude: Longitud_e: 
lipo de Contrato 5 ViNCULO EMPREGATÍCIO 
Ativ. Técnica 19 PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO 
Área de Comp. 1100 SERVIÇOS TÊC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL 
lipo Obra/Serv 041 RODOV IAS 
Serviços 017 PROJETO DE TERRAPLENAGEM 
contratados 035 PROJETO 

CEP: 87330000 

Dimensão 

ART N° 20153945836 

Retificação de ART 
ART Principal 

N•Carteira: PR-1935410 
N°Visto Crea:
N°Registro: 

CPF/CNPJ: 77.845.39410001-03 

Quadra.-.- Lote:.--. 

18986 M2 

DadosCompl. o 

GuiaN 
ARTN" 
201 53945836 

Base de cálculo: TABELA VALOR DE CONTRATO 

Data Inicio 23/02/2016 
Data Conclusão 23/08/2016 

Entidade de Classe 311 

Ou1ras Informações sobre a natureza dos serviço.s contratados. dimensões, ARTs Vinculadas, ARTs substituo as, contratantes. etc 
TRATA-SE: ELABORAÇÃO DE PROJETO DE READEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM ESTRADAS VICINAIS. COM 
EXTENSÃO DE 18,986 KM. 
COMUNIDADES DIVERSAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. 
REPASSE DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO- MOA. 
PROPOSTA NO SICONV 2667212014. CONTRATO N" 1021079-7812014, 
VALOR TOTAL DA OBRA: R$ 357.956,31 (TREZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL. NOVECENTOS E C'JI>.II'lr~~Elmr.:;-Rilr.JIS 
CENTAVOS). 

Assinatura do Contratante 

2' VIA- ÓRGÃOS PÚBLICOS Destina-se à apresentação nos órgãos de administração pública. cartórios e outros. 
Central de Informações do CRIEA-PR 0800 041 0067 
A autenticação deste documento pod erá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br 

nsp .. 4530 
30/11/2016 
CreaWeb 1.08 

Por tratar-se de ART RETIFICADA, não 
há cobrança de taxa. O valor constante da 
taxa já foi registrado na ART Inicial 

A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) foi Instituída pela Lei Federa16496/77, e sua aplicação está regulamentada pelo Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) através da Resolução 1025/09. 

30111/2016 14:31 



ART_20l53945836 http://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/imprimeart.asp?OPCAOPG ... 

I de 3 

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496fi7 
Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra 

1" VIA- PROFISSIONAL 1111111 11111 11111111111111111 11111 

ART N° 20153945836 

Retificação de ART 
ART Principal 

O valor de R$ 118,45 referente a esta ART foi pago em 09/09/2015 com a guia n° 100020153945836 
Profissional Contratado: SEBASTIÃO RONALDO VILELA (CPF:357.616.019-15) 
Título Fomnação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL. 
Empresa contratada: 
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
Endereço:RUA BAHIA. 85 CENTRO 
CEP: 87330000 NOVA CANTU PR Fone: (44) 3527 1281 
Local da Obra/Sef'.iço: ESTRADAS RURAIS. S/N' 
ZONA RURAL· NOVA CANTU PR 
),_atitude: Longitud~~-- .----·---~---------··- .. 
Tipo de Contrato 5 VINCULO EMPREGATICIO 
Ativ. Técnica 19 PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO 
Área de Comp. 1100 SERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL 
Tipo Obra/Serv 041 RODOVIAS 
Sef'.iços 017 PROJETO DE TERRAPLENAGEM 
contratados 035 PROJETO 

Guia N 
ARTN' 
20153945836 
Vir Obra R$ 357 .956,31 Vir Contrato R$ 10.000,00 

N' Carteira: PR-19354/D 
N' Visto Crea: -
N' Registro: 

CPF/CNPJ : 77.845.39410001-03 

Quadra:-.-
CEP: 87330000 

Dimensão 

Dados Compl. 

Data Inicio 
Data Conclusão 

Entidade de Classe 

Lote:.-.-. 

18986 M2 

o 

23/02/2016 
23/08/201 6 

311 
Base de cálcl!lo: TABELA VALOR DE CONTRATO 
Outras lnfomnações sobre a ·naii.Jrezados sef'.iços contratados, dimensões: ÃRTs vinculadas, ARTs. subSütuidas, contratantes, etc 
TRATA-SE: ELABORAÇÃO DE PROJETO DE READEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM ESTRADAS VICINAIS. COM 
EXTENSÃO DE 18,986 KM. 
COMUNIDADES DIVERSAS NO INTIERIOR DO MUNICiPIO. 
REPASSE DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO- MOA. 
PROPOSTA NO SICONV 26672/2014. CONTRATO N' 1021079-78/2014, 
VALOR TOTAL DA OBRA: R$ 357.956,31 (TREZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E 
CENTAVOS). 

lnsp.: 4530 
30/11/2016 
CreaWeb 1.08 

Por tratar-se de ART RETIFICADA. não 
há cobrança de taxa. O valor constante da Assinatura do Contratante !e as ·- na Ido Vilellllxa já foi registrado na ART inicial. 

ng. Civil CREA 19354-DIPR 

1' VIA - PROFISSIONAL Destina-se ao arquivo do ProfissionaVEmpresa. 
Central de lnfomnações do CREA-PR 0800 041 0067 
A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br 

CPF · 357.616.019-15 

30/11/20 1614:31 



AJRT 20153945836 http: //creaweb.crea-pr.org.br/consultas/ imprimeart.asp?OPCAOPG ... 

CREA-PR Conselho Regional de Engenhana e Agronomia do Paraná 
Anotação de Responsabilidade Técn1ca Leo Fed 6496f77 
Valorize s11a IJrofissiJo: Manlen/Jo os Pro;etos na Obro 

1111111111111 111111111111111111111 

ART N° 20153945836 

Retificação de ART 
3• VIA - LOCAL DA OBRA/SERVIÇO 

O valor de R$ 118,45 referente a esta ART foi pago em 09/09/2015 com a guia n• 100020153945836 
Profissional Contratado: SEBASTIÃO RONALDO VILELA (CPF:357.616.019-15) 
Uulo Formação Prol.: ENGENHEIRO CIVIL. 

ART Princ1pal 

Empresa contratada: 
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
Endereço:RUA BAHIA, 85 CENTRO 

N° Carteira: PR-19354/D 
N° Visto Crea: · 
N•Registro: 

CPF/CNPJ: 77.845.39410001-03 

CEP: 87330000 NOVA CANTU PR Fone: (44) 3527 1281 
Local da Obra/Ser'Jiço: ESTRADAS RURAIS. SIN" 
ZONA RURAL· NOVA CANTU PR 
Latitude: Longitude : 
TipodeContrato--5- VÍNCULO EMPREGATiCIÔ -
Ativ. Técnica 19 PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO 
Área de Comp 1100 SERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL 
T1po Obra/Serv 041 RODOVIAS 
Ser'Jiços 017 PROJETO DE TERRAPLENAGEM 
contratados 035 PROJETO 

Quadra:-.· 
CEP: 87330000 

Dimensão 

Dados Compl. 

Data IniCio 
GuiaN 
ARTN" 
20153945836 Data Conclusão 

Entidade de Classe 
Base de cálculo: TABELA VALOR DE CONTRATO 
Outras Informações sobre a natureza dos ser'Jiços contrâtados, dimensões, ÃRTs vinculadas. ARTs substituídas. contratantes, etc 
TRATA-SE: ELABORAÇÃO DE PROJETO DE READEOUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM ESTRADAS V ICINAIS, COM 
EXTENSÃO DE 18.986 KM. 
COMUNIDADES DIVERSAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. 
REPASSE DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO· MDA. 1 
PROPOSTA NO SICONV 2667212014. CONTRATO N" 1021079-7812014, 
VALOR TOTAL DA OBRA: R$ 357.956.31 (TREZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL. NOVECENTOS E CI~UENTA E SEIS 
CENTAVOS). ( 

Lote:.··. 

18986 M2 

o 

2310212016 
23108/2016 

311 

tnsp .. 4530 
30/1 112016 
CreaWeb 1 08 

Assinatura do Contratante 

Por tratar-se de ART RETIFICADA. não 
há cobrança de taxa. O valor constante da 
taxa já fo i registrado na ART inicial 

3' VIA. LOCAL DA OBRA/SERVIÇO Deve permanecer no local da obra/ser'Jiço. â disposição das equipes de fiscaüzação do CREA-PR. 
Central de Informações do CREA-PR 0800 041 0067 
A autenticaçao deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br 

30/11 /2016 14:31 



À 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Ref.: Contrato de repasse n° 
Medição: 1 

Senhor Supervisor 

1021079-78 Programa: PRONAT 

Vimos, pelo presente, solicitar a essa CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, vistoria dos serviços executados no período, 
no valor total de R$ 7.687,42 e, para tanto, anexamos a documentação necessária. 

Proponente 

NOVA CANTU I PR 

Contrapartida Física (R$) Total (R$) 
7.687,42 

Repasse (R$) 

7.679,73 

Contrapartida Financeira (R$) 

7,69 

2 Na oportunidade, encaminhamos a Relação de Solicitação/Comprovação de Pagamentos- OGU referente à liberação 
anterior devidamente quitada, Nota Fiscal com o número do contrato de repasse e origem de recursos, 
comprovante de pagamento ao fornecedor e Extrato da movimentação bancária demonstrando o saque. 

Atenciosamente 

Assinatura sob carimbo do responsável legal pela Entidade 

(assina o chefe do executivo municipal) 

5 



BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO .__N_'_d_a_m_e_d..;iç_ã_o_,_ __ -'1 I Período 24-nov-16 a 28-nov-16 

Agente Promotor I Proponente INOVA CANTU I PR 

Empreendimento I Readequação de Estradas Rurais 

N"docontrato 11021079-78 I I Valorvigentel198.800,00 

W do Item Descrição 

--I DATA BASE SETEMBR0/2015SEfufDESONERAÇÁÔ 
__ ENC}\RGOS SOCIAIS DO DERJ'ORISTA_141c67%_ i-

.. ---~OPÇÃO SEM DESONERAÇÃO E AMAIS ADEQÚADA-----
-~_· .AD_MINISTRAÇÃO PUBLÍCA. .. - .. --- ----_____ -___ ·_ --'--···· 

-~!-

Unid. 

Quantidades 
Executadas Contratadas 1-;,.-.,..,,::7"';'7===c--l 

No eríodo Acumuladas 

3323,00 

28-nov-16 

Responsável técnico pela execucão 
dos itens: 

Responsável técnico pela fiscalizacão Data 
dos itens: 

1/1 



RESUMO DA MEDIÇAO - ACUMULADO MEDIÇÃO N'l!__j N' do contrato 11021079-78 I 
Agente Promotor I Proponente INOVA CANTU I PR - -- J EmpreendimentojReadequação de Estradas Rurais I 

Wdo Item Descrição 

1 
2--
3-
4 

l!=le_vação do leito da estrada- Escavação 1a categoria--C/801 
---ITransport~ de jaz_ida de -1_a cateQorla-- --- --

~-a_Scalhamento e Compãctação-dã_ Base 
-i)\QUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE 0-BRA--T -- ---

--1---
_ _j__ 

+--

Quant. 

5,0D_, 

-+ 
=r 

-1 
-r 
~I 

=I 

Repasse 

6.672,55: 

--1 007,181 
-- --1 

--t 
--' 

--I 
=I 

=I 

7.679,73 

contrapartída 
Financeira I Física 

Outras Fontes Total 

- 6":679,23 

-- 1.008,19 

- 6',681 

___ j 
_1,1)_1 

=t 
-~ 

---+ 

-j 
-T 

==1 -----1---

-r 
---r ---, 

=·I· 
--

--1 
=t 
--I 

7,69 7.687,42 

%Acumulado 
PfEw. - I Ex e c.-

-- 10~00 

-----

3,87 
!TOTAIS NO PERIODO ___ ____ ----- ____ T _____ -7.679:71]-- - -- 7ftl]-- -- ---- __ [ ___ -----T 7.687,4;!( [ 3,871 

Responsável pelo Agente Promotor I Proponente 
(assina o chefe do executivo municipal) 

V.131015 

Data 
Executado: 15,24 % --da 
Prazo decorrido: 4 dias 
Dias abonados: dias 

1 a etapa 
Prazo equivalente de obra: 
Adiant.C~) I Atraso(-): 

5 
1 

dias 
dias 

111 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NOVACANTU 
PARANÁ 

DECLARAÇÃO 

DECLARO, sob as penas da lei, que o objeto Readequação de Estradas Rurais 
pactuado no Contrato de Repasse n° 1021079-78/2014, celebrado em 16/12/2014, 
no âmbito do Programa PRONAT - Ministério do Desenvolvimento Agrário -
MDA, teve seu efetivo início em 3011112016, não considerado seus atos 
preparatórios, a exemplo da elaboração de projeto, da realização do processo 
licitatório, da celebração do contrato de execução/fornecimento, do 
licenciamento ambiental e da implantação do canteiro de obra, bem como os 
itens de indenização de benfeitorias, regularização fundiária, gerenciamento, 
execução do trabalho social e aquisição antecipada de insumos (equipamentos 
e/ou materiais) necessários à consecução da obra, conforme Ordem de Serviço 
emitida em 29/06/2016, em anexo. Comprometo-me, ainda, a encaminhar, até 19 
de dezembro de 2016, à Caixa Econômica Federal, o pedido de liberação dos 
recursos com a correspondente medição das obras/serviços executados, 
devidamente atestadas, ciente que sem essa solicitação ou sem a comprovação da 
execução pela CAIXA a operação de repasse não terá o início de execução de 
objeto caracterizado, tendo cancelados seus empenhos referentes a restos a pagar 
não processados das despesas inscritas no respectivo exercício fmanceiro, 
conforme Decreto N° 8.795, de 30 de junho de 2016. 

Nova Cantu, 30 de novembro de 2016. 

Atenciosamente, 

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

www.novacantu.pr.gov.br 





., 

Ofício de Encaminhamento de Documentação Relati 
Processo Licitatório - Transferência Voluntária, Coge 

Renúncia de Receita 

Nova Cantu. Estado do Paraná. 29 de Junho de 2.016. 

À Caixa Econômica Federal 

Agência Marinqá-Pr 

GIGOV/MR 

Assunto: Encaminhamento de documentos referentes à Licitação que ongmou o CTEF/PROCESSO n° 1021079-
78/2014 - Convênio 812090-MDA, do Município de Nova Cantu. Estado do Paraná, o qual firmou o Contrato de Repasse 
n° 1021079-78/2014 - MOA. 

Senhor Gerente, 

1. Informamos que o regime de execução será por Administração Indireta , para execução da{§} meta{§} (descrever as 
metas a serem executadas por meio do CTEF/Instrumento Hábil). 

2. Para atendimento dos dispositivos legais, no caso de licitação na modalidade Pregão para aquisição de itens 
quantificáveis, encaminhamos a seguinte documentação: 

1 - Ato de Homologação . . / [L] Sim CJ Não D Não se aplica 

2 - Ato de Adjudicação. ./ 

3 - Justificativa de Dispensa de Licitação, com embasamento legal. 

[L] Sim CJ Não [=:J Não se aplica 

CJ Sim CJ Não [15] Não se aplica 

4 - Proposta da empresa vencedora. / [L] Sim CJ Não D Não se aplica 

5- Contrato de Execução e/ou Fornecimento (CTEF) ou outro CLJ Sim C=:J Não c=J Não se aplica 
instrumento hábil: carta-contrato, nota de empenho de despesas, 
autorização de compra ou ordem de execução de serviço . 

6 - Ordem de Serviço e/ou Fornecimento. / 

6- Declaração de Atendimento à Lei de Licitações. ,. 

7- Declaração emitida pela empresa vencedora da licitação ou pelo "" 

Contratado atestando que a empresa vencedora da licitação não possui 
em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de 
empresa pública ou de sociedade de economia mista. 

[L] Sim 

[L] Sim 

[L] Sim 

C] Não D Não se aplica 

C=:J Não c=J Não se aplica 

C] Não D Não se aplica 

4. Declaro, sob as penas da Lei, que os documentos ora encaminhados apresentam-se em conformidade com o 
dispositivo normativo e legal. 

Atenciosamente 

019 v006 micro 



Item 

1 

2 

3 

4 

L{ 
fJ 

Serviço 

A.BASSEGIO & CIA LTDA -1..~ 
CNPJ: 06.075.906/0001-51 

A V. Cantú, s.n.0
, Térreo, Centro 

Nova Cantú- Paraná CEP- 87330-000 

CRONOGRAMA 

valor valor 
quant. unid. unit.R$ total R$ 1° mês 2° mês 

Elevação do leito da estrada- Escavação 1a categoria e/BOI 

Transporte de jazida de 1a categoria 

Cascalhamento e Compactação da Base 

Placas de Obras- aquisição e assentamento (duas) 
TOTAL GERAL 

NOVA CANTU, 14 DE JUNHO DE 2016. 

33.226,37 

14.239,87 

14.239,87 

5,00 

1 lj 
:~1?. ' 

LIO AR BASSEG 
CPF: 4 1.973.559-68 

Rep. legal da empresa 

m3 

m3 

m3 

m2 

A.BASSEGIO & CIA LTDA- ME 
CNPJ:06.075.906/0001-51 

2,01 66.785,00 16.696,25 16.696,25 

2,80 39.871,64 9.967,91 9.967,91 

6,40 91 .135,17 22.783,79 22.783,79 

201,64 1.008,19 1.008,19 
198.800,00 50.456,14 49.447,95 

r06075906/000l-511 

-
A. Ba.:)scgio & Cia. Ltda. 

AV. CANTU, S/rJ0 

CENTRO· CEP 87 JJ0-000 
NOVA CANlU- PR 

_J. 

3° mês 4°mês 

16.696,25 16.696,25 

9.967,91 9.967,91 1 

I 

22.783,79 22.783,79 

49.447,95 49.447,95 



ITE 
M 

1 

1.1 

-

2 

2.1 

2.2 

3 

3.1 

4 

A.BASSEGIO & CIA L TDA - ME 
CNPJ: 06.075.906/0001-51 

A V. Cantú, s.n.0
, Térreo, Centro 

Nova Cantú- Paraná CEP- 87330-000 

ORÇAMENTO 

ESPECIFICAÇÕES 

Elevação do leito da estrada- Escavação 1• categoria e/BOI 

Elevação do leito da estrada em 0,35 m. de espessura, compactado. 

Pá carregadeira, esteira mínimo 105 HP ou escavadeira hidráulica 

e Motoniveladora. Trecho 18.986,50 metros, com largura do leito de 

5,00 metros = área de 94.982,50 m• X 0,35 metros de esp. = 33.226,37 m•. 

Transporte de jazida de 1 • categoria 

Estrada de Acesso a Comunidade do Taubaté- Trecho 02. Extensão de 

8.516,50 metros X 5 metros de largura = 42.582,50 m2 X 0,1 5 metros de 

espessura compactado= 6.387,37 m•. (DTM 3km.) 

Estrada de Acesso a Comunidade do Dito Ferreira -Trecho 01. Extensão de 10.470,00 
metros 

X 5 metros de la rQura = 52.350,00 m2 X 0,1 5 metros de espessura= 7.852,50 m•. 

Extensão de 10.470,00 metros X 5 metros de largura = 52.350,00 m• X O, 15 metros de 
espessura= 7.852,50 m•. 

O, 15 metros de espessura compactado = 7.852,50 m•. (DTM 3km.) 

Cascalhamento e Compactação da Base 

Serviços de escavação e carga de cascalho, 

Espalhamento mecânico com motoniveladora 140 HP, material de 1" categoria, 

categoria, remoção dos pedregulhos fora do padrão adElguado e 

e Compactação do cascalho com rolo com vibrado r liso, (peso operacional mínimo de 1 O 
ton.). 

operacional mínimo de 10 ton.). 

AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA l _I_ 
/ 

11.J 
JULIO CEZA~EGIO 

CPF: 491.973.559-68 
Rep. legal da empresa 

A.BASSEGIO & CIA LTDA - M E 

CN P J :06.075.906/ 0001-51 

UNI O. 

m• 

m• 

m• 

m• 

m• 

QUANT. UNIT. TOTAL 

33.226,37 2,01 66.785,00 

6.387,37 2,80 17.884,64 

7.852,50 2,80 21.987,00 

14.239,87 6,40 91.135,17 

5,00 201 ,64 1.008,19 



4.1 

A.BASSEGIO & CIA L TDA- l\1E 
CNPJ: 06.075.906/0001-51 

AV. Cantú, s.n.0
, Térreo, Centro 

Nova Cantú - Paraná CEP - 87330-000 

Duas Placas de Obra em chapa de aço galvenizado. 2x1 ,25 m. 

198.800,00 

NOVA CANTU, 14 DE JUNHO DE 2016. 

(\ 
JULI ~;AR BASSEGIO (~.973.559-68 

Rep. legal da empresa 

A.BASSEGIO & CIA LTDA- ME 

CNPJ :06.075.906/0001-51 

6 7590 00 

~v CA ii1J. 
; 'I- C:E~ 87 ~ -" 

!..h/A .-,...N1 · 



Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Rua Bahia n° 85 - Centro - Nova Canto - 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 

DECLARAÇÃO DE ATENDUvffiNTO À LEGISLAÇÃO 

Declaro sobe as penas da Lei que o Processo Licitatório/Licitação n° 029/2016, Edital de 
Tomada de Preço n° 002/2016, com Editais publicados em 26 e 30 maio de 2016, cuja 
empresa vencedora foi A. BASSEGIO & CIA LTDA para execução de Serviços de 
Readequação de Estradas, no âmbito do Contrato de Repasse/Contrato de Transferência n° 
1021079-78/2014/MDA, firmado com o Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, e 
cujo contrato administrativo foi publicado em 28/Junho/2016, atendeu a todos os 
dispositivos contratantes na legislação em vigor, em especial à Lei 8.666/93 e suas 
alterações, inclusive quanto à forma de publicação, e ao Decreto n° 7.983, de 08/04/2013 . 

Nova Cantu, Estado do Paraná, em 29 de Junho de 2.016. 

~,~'I'UI 
Prefeito Municipal de Nova Cantu - PR. 

CPF: 676.205.159-68 



·--..._..,. 

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 

DECLARACÃO 

Declaro para os devidos fms de direito e sob as penas da Lei, em atendimento as normas 

vigentes, em especial a IN STN n. o 01/97, de 15/0111997 e suas alterações e Portaria 

Interministerial 507/2011 que a empresa a empresa A BASSÉGIO & CIA LTDA, inscrita 

no CNPJ sob o n° 06.075.906/0001-51, vencedora do processo licitatório n° 029/2016 -

Edital de Tomada de Preços n° 002/2016, efetuado para contratação de empresas para 

Execução de Serviços de Readequação de Estradas, pelo Município de Nova Cantu, Estado 

do Paraná, no âmbito do Contrato de Repasse n° 1021079-78/2014/MDA, não possui em 

seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de 

sociedade de economia mista. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, em 29 de Junho de 2.0 16. 

Prefeito Municipal - Nova Cantu-Pr. 

CPF: 676.205.159-68 



1963-2013 

Eu jaço. !Jwtk ;De,.,ta ~WJtia 

ORDEM DE ENTREGA/SERVIÇO 

REF. 
PROCESSO LICITA TÓRIO n° 029/2016 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 002/2016 

A Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Paraná, inscrita no CNPJ n° 77.845.394/0001-03, 
autoriza a empresa A BASSEGIO & CIA LTDA, localizada no Município de Nova Cantu, 
Estado do Paraná, inscrita no CNPJ n° 06.075.906/0001-51 , de acordo com o Processo Licitatório 
no 029/2016, Edital de Tomada de Preços n° 002/2016, Autoriza o início das obras/dos ítens, 
objeto do Processo acima, obedecendo aos padrões técnicos e às exigências descritas no Edital e 
Proposta anexos do processo. 

Nova Cantu, Paraná, 29 de Junho de 2.016. 

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

www.nol/acantu.pr.gol/.br 



MUNICÍPIO DE NOVA CANT 
Estado do Paraná 

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

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

EXTRATO DE CONTRATO. REF. PROCESSO LICITATORIO n° 029/2016 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 002/2016 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, PARANÁ 
CNPJ n° 77.845.394/0001-03 

CONTRATADO: A BASSÉGIO & CIA LTDA 
CNPJ 06.075.906/0001-51 

OBJETO: Execução de Serviços de Readequação de 
estradas. 

VALOR: R$-198.800,00 (Cento e Noventa e Oito Mil e 
Oitocentos Reais). 

ASSINATURA: 22 DE Junho de 2.016. 
VIGÊNCIA: 30 DE Dezembro de 2.016. 
EXECUÇÃO: 120 (cento e vinte) Dias. 
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CNPJ N. 0 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, n° 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

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

CONTRATO ADMINISTRATIVO 

REF. PROCESSO LICITATÓRIO n° 029/2016 
TOMADA DE PREÇOS n° 002/2016 

IDENTIFICACÃO DAS PARTES CONTRATANTES 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná, com sede 
administrativa na Rua Professor João Farias da Costa, s/n°, bairro Centro, CEP 87.330-000, neste 
ato representado por AIRTON ANTONIO AGNOLIN, Prefeito Municipal, brasileira, solteira, 
Carteira de Identidade n° 4.414.003-9 SSP-PR. 

CONTRATADA: A BASSÉGIO & CIA LTDA, com sede em Nova cantu, na Avenida Cantu, 
s/n°, Cep 87.330-000, no Estado do Paraná, inscrita no C.N.P.J. sob o n° 06.075.906/0001-51, 
neste ato representado por seu representante legal Sr. JULIO CEZAR BASSEGIO, Brasileiro, 
casado, Comerciante, Carteira de Identidade n° 14/R 1.412.041, C.P.F. no 491.973.559-68, 
residente e domiciliado no Município de Nova Cantu, Estado do Paraná. 

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato, 
considerando os expedientes constantes do Processo Licitatório n° 029/2016 - Edital 
de Tomada de Preços n° 002/2016, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas 
condições descritas no presente. 

DO OBJETO 

Cláusula 1a. O presente contrato tem por objeto a execução de "Serviços de Readequação 
de Estradas". 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Cláusula 2a. A CONTRATANTE deverá: 

a) Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA referente aos serviços executados; 

b) Proporcionar condições para a boa execução dos serviços; 

c) Indicar servidor da CONTRATANTE responsável pela fiscalização dos serviços prestados 
pela CONTRATADA. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Cláusula 3a, A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todos os danos causados por seus 
funcionários à CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da 
execução dos serviços. 
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Clausula 4a, A CONTRATADA devera reparar, corrigir, as suas expensas, os materiais 
entregues em que verifique vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução. 

DO VALOR 

Cláusula sa. O valor a ser pago pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA pelos 
itens, constante deste contrato é de R$-198.800,00 (Cento e Noventa e Oito Mil e Oitocentos 
Reais). 

DO PAGAMENTO 

Cláusula 6a. O Pagamento será efetuado a CONTRATADA, após medição, aprovação e 
fiscalização efetuada pela Caixa Econômica Federai/Gidur/MR, emissão de nota fiscal, e, 
liberação do recurso objeto de Convênio no âmbito do Programa PRONAT/MDA, conforme 
Contrato de Repasse no 1021079-78/2014. 

Cláusula 7a, O preço apresentado pela CONTRATADA em sua proposta comercial 
permanecerá fixo e inalterado durante toda a vigência do contrato e seus aditamentos, enquanto 
perdurar o contrato. 

DA EXECUÇÃO, ALTERAÇÃO, INEXECUÇÃO OU RESCISÃO 

Cláusula sa. O presente contrato regular-se-á no que concerne à sua execução, inexecução 
ou rescisão pelas disposições da Lei no 8666/93, de 21 de junho de 1993, observadas suas 
posteriores alterações, por suas cláusulas e pelos preceitos e princípios do direito público. 

DO PRAZO 

Cláusula ga, O prazo de vigência do contrato será até 30 de Dezembro de 2016, podendo 
ser rescindido, independentemente de aviso ou notificação pela 

Cláusula 9.1. O prazo de Execução da obra é de 120 (cento e vinte) dias a contar da 
assinatura deste. 

CONTRATANTE. 

DAS CONDIÇÕES GERAIS 

Cláusula 10a. Não será permitida a sub-contratação de serviços. 

Cláusula 11a. A CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber os materiais em 
desacordo com o previsto neste contrato, podendo rescindi-los, nos termos do art.78, da Lei 
Federal n° 8.666/93. 

DAS PENALIDADES 
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Clausula 12a. Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou 
no contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87, 
da Lei 8.666/93, sem prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis. 

Cláusula 13a. As penalidades previstas neste contrato poderão deixar de ser aplicadas, 
total ou parcialmente, a critério do (representante da CONTRATANTE), se entender as 
justificativas apresentadas pela CONTRATADA como relevantes. 

DAS COMUNICAÇÕES 

Cláusula 14a. As comunicações entre as partes contratantes, relacionadas com o 
acompanhamento e controle do presente Contrato, serão sempre feitas por escrito. 

DO FORO 

Cláusula 16a. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do Contrato, as partes elegem 
o foro da comarca de Campina da Lagoa, Estado do Paraná. 

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de 
igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 22 de Junho de 2016. 

~ 
\ A -ASSEGIO &C A LTDA 

Contr~tado 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO 

REF. PROCESSO LICITATÓRIO n° 029/2016 
TOMADA DE PREÇOS no 002/2016 

IDENTIFICACÃO DAS PARTES CONTRATANTES 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná, com sede 
administrativa na Rua Professor João Farias da Costa, s/n°, bairro Centro, CEP 87.330-000, neste 
ato representado por AIRTON ANTONIO AGNOLIN, Prefeito Municipal, brasileira, solteira, 
Carteira de Identidade n° 4.414.003-9 SSP-PR. 

CONTRATADA: A BASSÉGIO & CIA LTDA, com sede em Nova Cantu, na Avenida Cantu, 
s/no, Cep 87.330-000, no Estado do Paraná, inscrita no C.N.P.J. sob o n° 06.075.906/0001-51, 
neste ato representado por seu representante legal Sr. JULIO CEZAR BASSEGIO, Brasileiro, 
casado, Comerciante, Carteira de Identidade n° 14/R 1.412.041, C.P.F. n° 491.973.559-68, 
residente e domiciliado no Município de Nova Cantu, Estado do Paraná. 

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato, 
considerando os expedientes constantes do Processo Licitatório n° 029/2016- Edital 
de Tomada de Preços n° 002/2016, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas 
condições descritas no presente. 

DO OBJETO 

Cláusula 1 a, O presente contrato tem por objeto a execução de "Serviços de Readequação 
de Estradas". 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Cláusula 2a. A CONTRATANTE deverá: 

a) Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA referente aos serviços executados; 

b) Proporcionar condições para a boa execução dos serviços; 

c) Indicar servidor da CONTRATANTE responsável pela fiscalização dos serviços prestados 
pela CONTRATADA. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Cláusula 3a, A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todos os danos causados por seus 
funcionários à CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da 
execução dos serviços. 
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Clausula 4a. A CONTRATADA devera reparar, corrigir, as suas expensas, os materiais 
entregues em que verifique vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução. 

DO VALOR 

Cláusula sa. O valor a ser pago pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA pelos 
itens, constante deste contrato é de R$-198.800,00 (Cento e Noventa e Oito Mil e Oitocentos 
Reais). 

DO PAGAMENTO 

Cláusula 6a. O Pagamento será efetuado a CONTRATADA, após medição, aprovação e 
fiscalização efetuada pela Caixa Econômica Federai/Gidur/MR, emissão de nota fiscal, e, 
liberação do recurso objeto de Convênio no âmbito do Programa PRONAT/MDA, conforme 
Contrato de Repasse n° 1021079-78/2014. 

Cláusula 1a. O preço apresentado pela CONTRATADA em sua proposta comercial 
permanecerá fixo e inalterado durante toda a vigência do contrato e seus aditamentos, enquanto 
perdurar o contrato. 

DA EXECUÇÃO, AlTERAÇÃO, INEXECUÇÃO OU RESCISÃO 

Cláusula sa. O presente contrato regular-se-á no que concerne à sua execução, inexecução 
ou rescisão pelas disposições da Lei n° 8666/93, de 21 de junho de 1993, observadas suas 
posteriores alterações, por suas cláusulas e pelos preceitos e princípios do direito público. 

DO PRAZO 

Cláusula ga. O prazo de vigência do contrato será até 30 de Dezembro de 2016, podendo 
ser rescindido, independentemente de aviso ou notificação pela 

Cláusula 9.1. O prazo de Execução da obra é de 120 (cento e vinte) dias a contar da 
assinatura deste. 

CONTRATANTE. 

DAS CONDIÇÕES GERAIS 

Cláusula toa. Não será permitida a sub-contratação de serviços. 

Cláusula 11a. A CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber os materiais em 
desacordo com o previsto neste contrato, podendo rescindi-los, nos termos do art. 78, da Lei 
Federal n° 8.666/93. 

DAS PENALIDADES 
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Clausula 12a. Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou 
no contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87, 
da Lei 8.666/93, sem prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis. 

Cláusula 13a. As penalidades previstas neste contrato poderão deixar de ser aplicadas, 
total ou parcialmente, a critério do (representante da CONTRATANTE), se entender as 
justificativas apresentadas pela CONTRATADA como relevantes. 

DAS COMUNICAÇÕES 

Cláusula 14a. As comunicações entre as partes contratantes, relacionadas com o 
acompanhamento e controle do presente Contrato, serão sempre feitas por escrito. 

DO FORO 

Cláusula 16a. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do Contrato, as partes elegem 
o foro da comarca de Campina da Lagoa, Estado do Paraná. 

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de 
igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 22 de Junho de 2016. 

\ 
TON A_NTONJ AGNOLIN 

Contratante v 
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Prefettura Muntctpal de Nova Cantu ·. - -·df.!-~--- - ·· 

Rua Bahia no 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 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório n° 029/2016 - Edital 
de Tomada de Preços n° 002/2016, que tem como objeto a Execução de Serviços de 
Readequação de Estradas, conforme especificação no Edital. 

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

LOTE ÚNICO, ITEM ÚNICO no Valor Total de R$-198.800,00 (Cento e Noventa e 
Oito Mil e Oitocentos Reais):- A BASSEGIO & CIA LTDA, Inscrito no CNPJ sob o 
n° 06.075.906/0001-51. 

Nova Cantu, Paraná, 20 de Junho de 2.016. 

~-1/~v&-r~ All~J~NJOfGN&~ 
Prefeito Municipal 
Nova Cantu - Pr. 

PUBLICADO FM.~8 ' 06 ,~o/c 
JORNA~t"{ ~ e/o f~.., ~tt-'-'1 

- ~ o:; EDIÇAO N : __ .:!_63/~ 

RESPONSÁVEL 11----==-



MUNICÍPIO DE NOVA CANT 
Estado do Paraná 

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

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

DECLARACÃO 

Declaro sob as penas da Lei que o Processo Licitatório n° 
029/2016 - Edital de Tomada de Preços n° 002/2016, efetuado para 
Serviços de Readequação de Estradas, cuja empresa vencedora foi: A 
BASSÉGIO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 06.075.906/0001-51, 
atendeu a todos os dispositivos constantes na legislação em vigor, em 
especial à Lei n° 10.520/02 e 8.666/93, de 21/06/1993, e suas alterações, 
inclusive quanto à forma de publicação. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 20 de Junho de 2.016. 

RA 



MUNICÍPIO DE NOVA CANT 

uPaço Municipal Martin Krupek" 

SCI - Sistema de Controle Interno 

Relatório Administrativo n°. 031/2016. 
Processo Licitatório n°. 029/2016. 
Modalidade Edital de Edital de Tomada de Preço n°. 002/2016. 

O presente relatório trata do processo licitatório n°. 002/2016 Readequação de 
estradas Rurais - Convênio Caixa. 

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, 20 de Junho de 2016. 

Elis M ina da Silva 
Controladora Geral 

Controlador Interno 

Rua Bahia, S/N°- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1096 (44) 3527-1 280 Fax (044) 3527-1363 

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



Prefeitura Municipal de Nova C- r, ...... _. 
Rua BAHIA, n° 85- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

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

TERMO DE ADJUPICACÃO 

REF: PROCESSO LICITA TÓRIO N• 029/2016 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n• 002/2016 

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

LOIEN•OI-

EMPRESA: 
A BASSEGIO & CJA LTDA 
CNPJ-06.075.906/000 1-51 

LOTES E/OU ITENS: 
no valor de R$-198.800,00 (Cento e Noventa e Oito Mil e Oitocentos Reais). 

LOTE ÚNICO, ITEM ÚNICO no Valor total de R$-198.800,00 (Cento e Noventa e Oito Mil e Oitocentos Reais): - A BASSÉGIO & CIA LTDA, 
Inscrito no CNPJ sob o n• 06.075.906/0001-51. 

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

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

I 

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

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

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇAO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 029/2016 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 0° 002/2016 

Às 10:00 hs (dez horas) do dia 14 de Junho de 2016, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Nova 
Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações designados, com a finalidade de proceder a abertura dos 
envelopes e julgamento das propostas, da licitação acima referida o qual objetiva a aquisição de Serviços de 
Readequação de Estradas, em conformidade com as disposições contidas no Edital, o Presidente abriu a sessão 
pública, efetuando o credenciamento e recebimento dos envelopes, que teve como participante as empresas: 

A BASSEGIO & CIA LTDA - ME 
CNPJ n° 06.075.906/0001 -51 
PAGANI & RAYMUNDO LTDA- ME 
CNPJ n° 18.061.665/0001-70 

EMPRESA /CNPJ 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que 02 empresas compareceram para part1c1par do certame, e, 
apresentaram os envelopes de n° 01 e 02. Iniciou-se então a abertura do envelope contendo os documentos de 
habilitação das participantes, sendo que todas as empresas participantes apresentaram toda documentação exigida em 
edital, sem questionamentos das mesmas. 

Iniciou-se então a abertura do envelope contendo as propostas de preços das participantes, e, sendo 
apresentados da seguinte forma: 

LOTE01 -
ITEM Valor Total EMPRESA VENCEDORA 

01 R$-198.800,00 A BASSEGIO & CIA LTDA - ME 
CNPJ n° 06.075 .906/0001 -51 

02 R$-289.000,00 PAGANI & RAYMUNDO LTDA - ME 
CNPJ n° 18.06 1.665/0001 -70 

Pelo fato de apresentar a melhor proposta e o menor preço, recomenda a Comissão de Licitação, que o objeto 
licitado seja ADJUDICADO aos vencedores: 

A BASSÉGIO & CIA LTDA - ME, Inscrito no CNPJ sob o 0° 06.075.906/0001 -51, no valor total de R$-
198.800,00 (Cento e Noventa e Oito Mil e Oitocentos Reais); 

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

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

Nova Cantu, Paraná, 14 de Junho de 2.016. 

' 
Comissão de Licitações/Equipe de Apoio: h ~cl.~ 

}\ 'rl_;~JLJ._L--:> ~ 
'-- J \..../. 

Participantes: 



I 

A.BASSEGIO & CIA LTDA- ME 
CNPJ: 06.075. 906/0001 -5 1 

AV. Cantú, s.n.0
, Térreo, Centro 

Nova Cantú- Paraná CEP- 87330-000 

ANEXO 111 

PROPOSTA 

Proc . Licitatório n.º: 029/2016 PREGÃO PRESENCIAL n.º : 002/2016 

EM PRESA: A. BASSÉG IO & CIA LTDA- ME 

-~'J. P.J. N.º : 06.075.906/0001-51 

eN DEREÇO: AV. CANTÚ, SNº, TERREO, CENTRO, NOVA CANTÚ PR, CEP: 87.330-000 

..::E PR ESENTANTE: JULIO CEZAR BASSEGIO 

CPF E RG: 491.973.559-68, R-1. 142.041 

CONTA CORRENTE: 10633-X AGÊNCIA: 2349-3 BANCO: 001 

A Emp resa acima citada apresenta a seguir a sua proposta de Preços para o Processo Lir 'Yl 

t"! .. Hgra fe, que trata da SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS. 

Item Descrição Preço Totai 

t 
1 Serviço de readequação de estradas rurais R$ 198.800,00 

VALOR R$ 198.800,00 

','-i o r total do Item: R$ 198.800,00 (CENTO E NOVENTA E OITO MIL E OITOCENTOS REAIS). 

~ p;1gamentos serão efetuados de acordo com o contido no Ed ital em questão. 

t\ pmposta terá va l idade por 06 (seis) meses a partir da data de abertura das propostas. 

C pre ço proposto contempla todas as despesas necessárias à execução do contrato, conforme edita l de 1 

~ ·clara ainda, conhecedor de todos os termos do instrumento convocatório que rege a supracitada lici t 

NOVA CANTU PR, 14 DE JUNHO DE Í:016 

JULIO !MLSEG\0 CPF:~:.~59-68 
Rep. legal da empresa 

A.BASSEGIO & CIA LTDA - ME 

CN P J :06.075.906/0001-51 



Item 

1 

1.1 

2 

2.1 

2.2 

3 

3.1 

4 

Avenida Cantu s/n- Centro - CEP 87330.000 - Nova Cantu PR 

CNPJ Nº 18.061.665/0001-70. 

ANEXO 111 

PROPOSTA 
Proc. licitatório nº 029/2016 TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016 

EMPRESA: PAGAN I E RAYMUNDO LTDA-ME 

CNPJ: 18.061.665/0001-70 

ENDEREÇO: AV CANTU Nº S/N BAIRRO: CENTRO CIDADE: NOVA CANTU CEP: 87.330-000 

REPRESENTANTE: JONAS PAULO RAYMUNDO CPF: 064.388.639-71 E RG: 9.555.562-4 

SSP/ PR CONTA CORRENTE: 10797-2 AGÊNCIA: 2349-3 BANCO: BANCO DO BRASIL 

A Empresa acima citada apresenta a seguir a sua proposta de preços para o Processo 

Licitatório em epígrafe, que trata de Serviços de Readequação de Estradas Rurais. 

Descrição UNI O QT Preço 

Unitário 
Elevação do leito da estrada-Escavação 12 categoria e/BOI 

Elevação do leito da estrada em 0,35 m de m3 33.226,37 R$ 2,94 
espessura,compactado. Pá carregadeira,marca Komatsu 
modelo WA200-5 127 HP ano 2009, esteira marca Fiatallis 
modelo 14 CS ano 87 150 HP ou escavadeira hidráu lica 
marca Caterpillar modelo 315 DL ano 2013 122 HP e 
Motoniveladora 215 HP Marca foton modelo FL200G ano 
2013. Trecho 18.986,50 metros, com largura do leito de 
5,00 metros= área de 94.982,50 m2 X0,35 metros de esp= 
33.226,37 m3 

. 

Transporte de jazida 12 categoria 

Estrada de acesso a comunidade do Taubaté -trecho 02. m3 6.387,37 R$ 4,20 
Extensão de 8.516,50 metros X5 metros de 
largura=42.582,50 m2 x0,15 metros de espessura 
compactado = 6.387,37 m3

• ( DMT 3km.) 

Estrada de acesso a comunidade do Dito Ferreira -Trecho m3 7.852,50 R$ 4,20 
01. Extensão de extensão de 10.470,00 metros x5 metros 
de largura= 52.350,00 m2 X 0,15 0,15 metros de espessura 
compactado= 7.852,00 m3 

( DMT 3km). 

Casca lhamento e Compactação da base 

Serviços de escavação e carga de cascalho. m3 14.239,87 R$ 9,14 
Espalhamento mecânico com motoniveladora marca 
Liungong modelo CLG 418 150 HP ano 2010 material! 
ªcategoria, remoção dos pedregulhos fora do padrão 
adequado e e compactação do cascalho com rolo marca 
XCMG modelo XS 120 ano 2010 com vibrador liso,( peso 
operacional operacional de 12 ton.) 

AQUIS IÇÃO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m2 5,00 R$ 270,92 

Preço Total 

R$ 97.685,53 

R$ 26.826,95 

R$ 32.980,50 

R$ 130.152,41 

R$ 1.354,61 



4.1 Duas placas de obra em chapa aço galvenizado 2x1,25 
m. 

VALOR TOTAL GERAL PROPOSTA 

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

Valor por extenso: R$ 289.000,00 (Duzentos e oitenta e nove mil reais.) 

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

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

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

edital de licitação. 

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

supracitada licitação. 

Nova Cantu - PR, 14 de Junho de 2016. 

li ~ J 
. -~~---~~------~---- ~ -- - ------------------------

Nome e assinatura Cto representante legal 
Jonas Paulo Raymundo 

Função: sócio administrador 
CPF: 064.388.639-71 

RG: 9 .555.562-4 SSP/PR 

18.061.665/0001e70, 
r--~GANI E P~VMUNDO 

LTDA-ME 

Av. Cantu, s/n- Centro 

.~EP 87330-000 - Nova Cantu - P:J 
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CNPJ Nº 18.061.665/0001-70. 

ANEXO 11 

CREDENCIAMENTO 

Através da presente, credenciamos o Sr. JONAS PAULO RAYMUNDO, portador dRG 
9.555.562-4 SSP/PR e do CPF N° 064.388.639-71 , a participar da Licitação 
instaurada pelos órgãos do Municipio de Nova Cantu , na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS N° 002/2016, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe 
poderes para pronunciar-se em nomne de PAGANI & RAYMUNDO L TOA-ME , 
inscrita no CNPJ N° 18.061.665/0001-70, conferindo-lhes poderes amplos para atuar 
em todas as fases do rpocedimento licitatório, inclusive para receber intimações e 
eventualmente, desistir de recursos, formular propostas/lances verbais, recorrer e 
praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

Nova Cantu Pr., 14 de Junho de 2016. 

;-~~-G:~.~~~ E ?~~,~:~;i~~~-;~0 
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..,.\v. Centu. s!n Cs:-;tro 
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DO (Representante Legal) 
RG N° 9. 55.562-4 SSP/PR 

CPF N° 064.388.639-71 
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Prefeitura Municipal de Nova C~n~ _· ~-
Rua Bahia, s/n° - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 "-2~·. . ' 

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

ATESTADO DE VISITA 

Ref.: Edital de Licitação Processo n° 029/2016 
Edital de Tomada de Preços n° 002/2016-PMNC 

Declaramos que o Sr. Jonas Paulo Raymundo, CPF n° 064.388.639-71 da 
proponente PAGANI E RAYMUNDO LTDA -ME- CNPJ no 18.061.655/0001-70, 
devidamente credenciado, visitou o local da execução da obra, objeto da Tomada de 
Preços em epígrafe. 

Nova Cantu, Paraná, 1 O de Junho de 2.0 16. 

_QLC: .-.- .... ,-l.t--

( .A \ é i:; i l . kS ...... tLc-: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

Licitado r 
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A.BASSEGIO & CIA LTDA- ME 

CNPJ: 06.075.906/000 1-51 
A V. Cantú, s.n.0

, Térreo, Centro 
Nova Cantú - Paraná CEP - 87330-000 

ANEXO I 

Declaração para Habilitação 

PROPONENTE: A. BASSEGIO & CIA L TOA-ME 
CNPJ: 06.075.906/0001-51 
ENDEREÇO: AV.CANTÚ, SN°, TERREO, CENTRO, NOVA CANTÚ, CEP 87.330-000 

DECLARAMOS sob as penas da Lei, para fins de participação no procedimento licitatório Tomada de 

Preços nº 02/2016, que: 

I - O Proponente atende plenamente aos requisitos necessários à Habi litação, possuindo toda a documentação 

comprobatória exigida no convocatório. 

11- Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a HABILITAÇÃO, no presente processo licitatório, bem como, de 

que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

111 - Não utilizamos de mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de traba lho 

noturno, perigosos ou insal ubres, bem como não util izamos, para qualquer t rabalho, mão-de-obra di reta ou indireta de 

menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quato rze) anos. (Conforme inciso V do art. 

27 da Lei n.º 8.666/93). 

IV - O Proponente obedecerá o prazo de contratação, quando convocado, nos termos constantes no quadro geral do 

c;;,-ítulo I deste Edital, que terá efeito para todos os fins estabelecidos neste certame, inclusive para aplicação de 

pL .. dlidades, caso o proponente não cumpra rigorosamente as datas neles estabe lecidas . 

V - O Proponente não foi declarado inidônio para licitar com a Administração Pública de qualquer Esfera do Poder, em todo 

Território Naciona l. 

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

1o6075906/0001-sí' 
A. Bassegio & Cia. Ltda. 

~ AV. C~N1U, SINO 
CENTRO • CEP 87330...000 

..J f'QqCA: -PR --
~ 
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A.BASSEGIO & CIA LTDA- ME 

CNPJ: 06.075 .906/0001 -5 1 
A V. Cantú, s.n.0

, Térreo, Centro 
Nova Cantú- Paraná CEP- 87330-000 

ANEXO 11 

Credenciamento 

Através da presente, credenciamos o Sr. Julio Cezar Basségio, portador da Cédula de 

lúvlltidade RG n°. R-1. 142.041 e CPF sob n° 491.973.559-68, a participar da Licitação instaurada 

pelos órgãos do Município de Nova Cantu, na modalidade TOMADA DE PREÇOS N~ 002/2016, na 

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

A.BASSÉGIO & CIA L TOA-ME , inscrita sob o CNPJ/CPF n° 06.075.906/0001 -51 conferindo-lhe poderes 

amplos para atuar em todas as fases do procedimento licitatório, inclusive para receber intimações e, 

eventualmente, desistir de recursos, formular propostas/lances verbais, recorrer e praticar todos os 

demais atos inerentes ao certame. 

NOVA CANTU PR, 14 DE JUNHO DE 2016 

BASSEGIO 
CPF: 

Rep. legal da empresa 

A.BASSEGIO & CIA LTDA - ME 
CN P J:06.075.906/0001-51 

1060759 /0001-Sl'' 





A BASSEG/0 & CIA L TOA. 

CONTRATO SOCIAL 

ARMINDO BASSEGIO, de nacionalidade brasileira, aturaf da 
Ctdade de Seara, no Estado de Santa Catarina. naSCidO aos 26 dias do mês de ezerrn:fro 
do ano de 1938. filha de Julio Basseg1u e Picnna Bassant Basseg1o, casado e.m regÍme de 
Comunhão Parcial de Bens, empresáno, res1dente e domtcliiado na cidade de Nova Cantu, 
Estado do Paraná, à Avenida Cantu Sn, Centro, CEP 87.330-000, portador da Cedula de 
Identidade Ctvil registro geral no 358.613 expedida em 26/12/1938 pelo Instituto de 
Identificação do Paraná c inscrita no Cadastro de Pessoas Flsicas do Ministério da Fazenda 
sob o no 128.406.459-04 JULIO CEZAR BASSEGIO, de nacionalidade brasileira, natural da 
cidade de Umuarama no Estado do Paranà, nasc1do aos 18 d1as do mês de Setembro do 
ano de 1963, filha de Armmdo Bassegio e Itália Fontana Bassegio, Casado em regime de 
Comunhão Parcial de Bens. empresário. residente e dOmiCiliado na Cidade de Nova Cantu, 
Estado do Parana. à Rua R1o Grande do Sul, Centro, CEP 87.330-000, portador da Cédula 
de Identidade Civil registro geral n° R-1.142.041 expedida em 11/12/1981 pelo Instituto de 
Identificação de Santa Catarina e mscrito no Cadastro de Pessoas Fislcas do Ministério da 
Fazenda sob o 11° 491.973.559-68: ROMULO AUGUSTO BASSEGIO, de nacionalidade 
brasileira, natural da cidade de Nova Canlu. no Estado do Paraná, nasc1do aos 29 dias do 
mês de Dezembro do ano de 1966, filho de Armindo Bassegio e Itália Fontana Bassegio, 
casado em regime de Comunhão Parcial de Bens. empresario, residente e domiciliado na 
Cidade de Nova Cantu. Estado do Palaná. a Rua RIO Grande do Sul Sn, Centro, CEP 
87.330-000, portador da Cedula de Identidade C1v11 reg1stro geral n° 3.974.390-6 expedida 
em 26112/ 1966 pelo Instituto de Identificação do Paranâ e Inscrita no Cadastro de Pessoas 
Flsicas do Mmtstério da Fazenda sob o n" 598.919.989-91 ARMINDO BASSEG!O JUNIOR, 
de nacionalidade brasileira, natural da cidade de Nova Ganiu, no Estado do Paraná, nascido 
aos OS dias do mês de Setembro do ano de 1969. filho de Arm1ndo Bassegio e Itália 
Fontana Bassegio, casado em reg1me de Comunhão Parcial de Bens, empresário, residente 
e domiciliado n<J cidade de Nova Cantu, Estado do Paraná, a Avenida Cantu Sn, Centro. 
CEP 87.330-000, portador da Cédula de Identidade C1v11 registro geral no 4.360.632-8 
expedida em 07/05/1985 pelo Instituto de ldent1f1caçào do Paraná e mscrita no Cadastro de 
Pessoas Flsicas do Ministério da Fazenda sob o n" 740.295.769-15. 
RESOLVEM, constituir uma sociedade limitada, que se regera pelas disposições aplicaveis 
à espécie e pelas cláusulas seguintes: 

PRIMEIRA - A soctedade girará sob o nome empresanal A. BASSEG/0 & CfA LTDA e 
terá sede e domicilio na cidade de Nova Cantu - PR. à Avenida Cantu. SN°, Centro, CEP 
87.330-000. 

SEGUNDA- O prazo de duração da sociedade é indeterminado. 

1 ERCEIRA - O capital social e de R$ dO 000.00 tOitcn!a mil reaiS). diVid idos em GO.OCO 
(Qu1nze mil) quotas doa R$ 1.00 (um real) cada uma. ass1111 distnbuidO entre os SÓCIOS 
ARMINDO BASSEGIO a importância de R$ 50.0000,00 (Cinquenta mil ReaiS) , 
correspondente a 50.000 (Cinquenta mil) quotas subscntas neste ato e integralizadas no 
prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar da assinatura do presente instrumento, 
em moeda corrente nac1onal c JULIO CEZAR BASSEGIO, a 1mportància de R$ 10.000,00 
(Dez mil reais). correspondente a 10.000 1Dez Mil) quotas subscritas neste ato e 
mtegralizadas no prazo de 360 (trezentos e se~senta) dias a contar da assinatura do 
presente illStrumento. em moeda corrente nacional. ROMULO AUGUSTO BASSEGIO, a 
importància de R$ 10.000.00 (Dez mil rea1s). correspondente a 10.000 (Dez Mil) quotas 
subsclitas neste ato e Integralizadas no prazo de 360 (trezentos e sessenta) d1as a conta r 

I ., ' 

~ 
da assinatura do prese'fíte'Jstrurnento, em m9,eda corrente nacional. 

~;; ~> _('\") . I CONFE~ECO t 
O ORlGINA 

t(J J 
cJ \ J, ' 

v 
--~·L?J;.~ 



-

A BASSEG/0 & erA L TDA. 

CONTRA TO SOCIAL ·. 

. "'.::> ./ 
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ARMINDO BASSEGIO JUNIOR, a importància de RS1 0.000.00 = ez mi ~a1s, 
correspondente a 10.000 (Dez Mil) quotas subscritas neste ato e inlegralifdas no praz.o e 
360 (trezentos e sessenta) dias a contar da ass111atura do presente mstrumento, em moeda 
corrente nacional. 

QUARTA - A sociedade tem por objeto soc1al pnncipal a exploração do ramo de: Prestação 
de scrv1ços de Terraplanagens. Curvas de Nivele Destaca!.> 

E ramo secundário de. Outras atividades de serviços relacionados com a Agricultura. 

QUINTA - As quotas da sociedade são 1ndivisiveis e não poderão ser transferidas ou 
alienadas a qualquer titulo a terceiros sem o consentimento dos demais sócios, cabendo a 
estes o d1reito de prererénc1a na sua aquisição. 

SEXTA - O sóc1o que desejar transferir suas quotas. devera notiftcar por escrito aos demais 
sócios, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência , o que deverão fazer 
dentro de sessenta dias, contados do recebimento da notificação, ou em maior prazo a 
cntério do sócio alienante. Decorrido este prazo, sem que seja exercido o direito de 
preferência, as quotas poderão ser livremente transfendas 

SÉTIMA- Nos quatro meses seguintes ao térmtno do exerc1c1o social, os sócios delibera rão 
sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. 

OITAVA- A administração da sociedade caberá à ARMINOO BASSEGIO JUNIOR, com os 
poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial. vedado, no 
entanto . em atividades estranhas ao interesse social ou assum1r obrigações seja em favor 
de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou a11enar bens imóveis da 
sociedade. sem autorização do outro sócio. 

NONA ·- Pelos serv iços que prestarem os soc1os a sociedade. perceberão a titulo de 
remuneração "PrO-Labore· , quantia mensal fixada em comum acordo entre os sócios. que 
será levada a conta de despesas administrativas. 

DECIMA - o rarectmento de um dos sócios dissolverá, necessariamente a sociedade. 
Ocorrido o evento entrará a sociedade em liquidação, podendo ser liquidante os sócios 
sobreviventes ou outra pessoa escolhida de comum acordo entre os herdeiros e aqueles. 
Após a liquidação e. solvidos o At ivo e Passivo, serão os sóc1os supérstites e os herdeiros 
do "de cuju s· quitados de seus haveres, se existirem. estes de conformidade com o Formal 
de Partillla. c1ev1damente h omologado pola outondacJe JUdl t. ldlld t.Oi rtpetente F1ca também o 
liquidante com o encargo de ultimar. definit1 1amenle. a e:dinção da sociedade, inclus1ve. 
apresentando para arquivamento o respectivo distrato soc1al na MM. Junta Comercial do 
Estado do Paraná. 

§ ÚNICO - Entretanto, havendo interesse na continUidade da sociedade por parte dos 
sócios sobreviventes e mais os herdeiros do "de cujus", poderá a sociedade continuar. 
inqressando os herdeiros com seu quinhão respecl1vo . não havendo impedimento legal 
ouanto à sua capacidade admintstrat1va ou. ainda transfenndo seu qumhão à um ou mais 
dos socios sobreviventes. 



A SASSEG/0 & CIA L TDA. 

CONTRATO SOCIAL 

DECIMA PRIMEIRA - A responsabilidade de cada soc1o é restrita ao valor de suas q'Jo ás, :'.J 
mas lodos respondem solidariamente pela integralização do cap1tal social. ,., ' · 

r I 
; ... .-............ _ ___,.,.,. 

DÉCIMA SEGUNDA- O ano social coincidirá com o ano civil, devendo a 31 de aeze[l]bro , I' 

de cada ano ser procedido o Balanço patrimonial da sociedade. obedecidas as prescrições 
lega1s e tecn1cas pertinentes a matéria. Os resultados serão atribuldos aos socios 
proporcionalmente as quotas que possulrem na sociedade, podendo os lucros a critério dos 
sóc1os, serem distribuídos ou Ficarem em reserva na soc1edade. 

DECIMA TERCEIRA - As deliberações sociais, alflda que impliquem em alteração 
contratual, não poderão ser tomadas exclusivamente por sóc1os que representem a maioria 
absoluta do capital social da empresa, e sim por comum acordo .. 

DÉCIMA QUARTA- (Os) Administrador(es) declara(rn), sob as penas da lei , de que não 
está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial. ou em virtude 
de condenação criminal. ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela. a pena que vede. 
amda que temporariamente. o acesso a cargos públicos: ou por crime falimentar. de 
prevaricação. peita ou suborno. concussão. peculato. ou contra a economia copular. contra 
o sistema financeiro nac1onal, contra normas de defesa da concorrência. contra as relações 
de consumo fe püblica.niJ a propried~de . 

DÉCIMA QUINTA - Fica eleito o foro da Comarca de Campina da Lagoa - Pr, para o 
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato 

E, por estarem justos e contratados datam e assinam o presente instrumento em três 
v1as de igual teor e forma e. para um so efeito . Juntamente com duas testemunhas. 
obrigando-se por si e seus herdeiros e ou sucessores a cumpri-lo fie lmente em todos os 
seus.- termos. ., 

Testemunhas. 

Marizete: Aparecid a Braga 
RG N° 4.738.281-1 SSP/PR 

Documento el 

JUI'JTA COMERCIAL DO PARANA 

CERTIFICO O REGISTRO EM 0 7/ ll / 2 ' -< ~ 
SOB IIÚMERO 41205128061 003 ~ 1' ~ C? 
Protocolo: 03/356064-1 // ~, ' f.-?: ' 

-
ESCRITORIO REGIONAL DE GOIOERE ~--, . 'I 

"· r .-.~;z~:o' =~,, I TOJ, [_}lj)C:_lclk.!V_~c:- ~ '\ r 
t.I,..~IA THEREZA LOf'ES SA.LOMA_.~ ~ i' 

SECRETARIA GERAL ~l.,..~ 
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A. BASSEGIO & CIA L TDA 
CNPJ No 06.075.906/0001-51 
N1RE 41205128061 

. . . 
• . . 

. .. . 
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PRIJV1 EIRA AL TERAÇAO CONTRATUAL 

ARMI!\'DO BASSEGIO, de nacionalidade brasileira, natural da 
cidade de Seara. no Estnclo de Santa Catarina. nascido aos 26 dias do mês de Dezembro 
do ano ele 1983, fi lha de Julio Bassegio ~ Picrina Bassani Bassegio, casado em regime 
de Comunhão Parcial de Bens. empresário. residente e domici liado na cidade de Nova 
Cantu, Estado do Paraná, à A\'enida Cantu Sn. Centro CEP 87330.000, portador da 
Cédula ele Ickmidad~ Civil registro bc:ral -;.ro 358.613 c::--pedida em 26/12/1938 pelo 
Instituto de ldentiticaçào do Parana e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do 
Ministério ela Fazenda sob No 128.406.459-04. JULIO CEZAR BASSEGIO, de 
nac ionalidade: brasileira, natural da cidade de Umuarama no Estado da Paraná, nascido 
aos 18 dias do mês de Setembro do ano de 1963. Jilhu de Armindo Bassegio e Itúlia 
Fontêlna Bassegio, Casado. em regime de Comunhão Parcial de Bens. empresário, 
res idente e domiciliado na cidad~ dc -:\o\·J Cantu. btado do Paraná, à Rua Rio Grande 
do Sul. Ccntro, CEP 87330.000. portador da Cédub de ld~ntidacle RG N° R- 1. 1-+2.041 
expedida e mil /1 2/1981 pelo Instituto de ldc:ntifícação de s,mta Catarina e inscrito no 
Cadastro de Pessoas Físicas do tvlinistáio da Fazenda sob N° 491.973.559-
68.ROMULO AUG IJSTO BASSEGIO, ele nacionalidade brasileira, natural da cidade 
de Nova Cantu no Estado do Paraná, nascido aos 29 dias do mês de Dezembro do ano 
de 1966, filho de Anuindo Bassegio e Italia Fontana Ba:,segio, casado em regime de 
Comunhão Parcial de Bens. emprcsúrio. residente e domiciliado na cidade de Nova 
Cantu Estado do Paraná, à Rua Rio Grande do Sul Sn. Centro CEP 87330.000, portador 
du Cédula de ldemidude RG N° 3.97-!.390-6 expedida em 2611211966 pelo Instituto d~ 
lden ti fiwçfto elo P:1ranú e Inscrita no Cacl~stro de Pessoas Físicas do Ministério da 
Fazenda sob N" 598.919.989-91 e ARMINDO BASSEGIO JUNIOR, de 
nacional idade brasileira, natural ela cidade de Nova Cantu no Estado do Paraná, nascido 
aos 08 dias do mês de Setembro do ano de 1969, filho ele Armindo Bassegio e Itália 
Fontana Bassegio. casado em regime de Comunhão Parcial de Bens, empresário, 
residente e domiciliado nn cidade de. 1ovn Cantu Estado do Paraná, ú Avenida Cantu Sn 
Centro CEP 87330.000. portador da C.:dulu d~ ILkntidndc RG :-:" 4.360.632-8 expedida 
-:m 07.05/1985 pdo Instituto de ldt>ntiticaçJo do Paranú e inscrito no Cadastro de 
P.:.:ssoas do J'v[i nistériu da FaLcnda sob N° 7-+0.295. 769-15., sócios da Empresa A. 
BASSEGIO & ClA LTDA, devidamente estabelecida na Avenida Cantu Sn Centro 
Ct.P g]33U.UUO em No,·a Cantu Comarca ele Lampina da Lagoa ~stado do Paraná, 
devidamente inscrito. registrada do. tv1.1\1 . .Tunta Comercio.! do Paraná sob N° 
-tl205128061 em 07/11/2003, 

Resol\'em de comum acordo alterarem o seu contrato social conforme as clúusulas 
seguintes: 

Clúusula Primeira: Retira-se ela Sociedade o Sócio AR\1INDO BASSEGIO, cedendo 
e transferindo as suas quotas proporcionalmente a cada sócio sendo 16.667,00 
(dezesseis iv1il Seiscentos Sessenta e Sete) quotas a J1JLIO CEZAR BASSEGIO. 
16.667.00 (dezesseis \!il Seiscentos Sessenta ~.· Sct~) quotJs a ROMULO AUGUSTO 
BASSEGIO c 16.666,00 (dezessei~ t\lil Scisccntu::> Sessenta e Seis) quotas a 
ARJ\.IINDO HASSEGlO JIJI\lOR todas no Valor de RS 1,00 (Um Real) Cada uma, 
que declara haver recebido o valor integral em moeda corrente do País, dando plena e 
geral quiração ele todos os seus haveres ela Sociedade. para nada mais reclamarem em 
tempo algum aos ::;ócios ingressantes. a ::.ocicdmh.: ou em juízo quaJ1Kl- ~ "P s&1t 

transferéncia. Á ~ '\ U R c{) 

ft ~ loOVACMitÍJJ.I;.~~· ·-----



A. BASSEGlO & CIA LTDA 

Sócios: 
Julio Cezar Bassegio 
Rômulo Augusto Bassegio 
Arminclo Bassegio Junior 
Total .. ............... ........... ............... . 

Qumas 
26.667 .00 
26.667,00 
26.666,00 
80.000,00 

. . . 

Capital R$ 
26.667,00 
26.667,00 
26.666,00 
80.000,00 

Cl:'LUsula Terceira: Que a empresa A. BASSECIO & CIA L TDA, que explora o 
seguinte rnmo: 
-+3.19.3-00 - Serviços de preparação elo terreno: Terraplanagens, Curvas de Nh e! e 
Dcstecas. 
Passará a explorar o rnmo como 

- Principal 43.19.3-00 - Serviços de pr<:paraçào do terreno: Terraplanagens, Curvas de 
Ní' de Deslocas. 

-

Secundária: 49.30.2/01 - Transporte Rodoviário de Cargas em Geral. 

Ciúusula QuHta: permanecem inalteradas as demais dáusubs do Contrato Social 
primitivo. não modificadas por esta alteração contratual. 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e 
forma. 

(\ 

r. ,\/___1~ ~L/f 
U tHl!NDO BASSEGfü JU1!0R ~ 
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JUNTA COMERCIAL DO PARANA 
AGENCIA REGIONAL DE GOJOER 
CERTIFICO O REGISTRO EM 2 6/0~ 
SOB NUMERO i , · :·.::.? t l 4 l' 
Protocolo: 10/5926 14-0. DE 26/05/2 
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PAGANI & RAYMUNDO LTDA~ 
o v 

Avenida Cantu s/n - Centro - CEP 87330.000 - Nova Cantu q n--;...;..::.;;.--

CNrJ Nº 18.061.665/0001-70. 

ANEXO I 

DECLARAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

PROPONENTE: PAGANI & RAYMUNDO LTDA-ME 
CNPJ: 18.061.665/0001-70 
ENDEREÇO: AV. CANTU SN- NOVA CANTU PR 

DECLARAMOS sob as penas da Lei, para fins de participação no 
procedimento licitatório Pregão - 02/2016, que: 

I - O Proponente atende plenamente aos requisitos necessários à Habilitação, possuindo 
toda a documentação comprobatória exigida no convocatório. 

11 - Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a HABILITAÇÃO, no presente 
processo licitatório, bem como, de que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 

111 -Não utilizamos de mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a 
realização de trabalho noturno, perigosos ou insalubres, bem como não util izamos, para 
qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto 
na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. (conforme inciso V do art. 27 da Lei 
n.0 8.666/93). 

IV - O Proponente obedecerá o prazo de contratação, quando convocado, nos termos 
constantes no quadro geral do capítulo I deste Edital, que terá efeito para todos os fi ns 
estabelecidos neste certame, inclusive para aplicação de penalidades, caso o proponente não 
cumpra rigorosamente as datas neles estabelecidas. 

V - O Proponente não foi declarado inidônio para licitar com a Administração Pública de 
qualquer Esfera do Poder, em todo Território Nacional. 

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

Nova Cantu Pr., 14 de Junho de 2016. 

JO AS PAULO RAY O (Representante Legal) 

r~,. lt.'1 ,_ t. ~:r~ . .. ~1 -~~ "1 RG N° 9.5 .562-4 SSP/PR ~ 
!G,v tJ .~~~vo, '=!·~ ".. ' · •. • CPF N° 064.388.639-71 

r"AGANI E ~t ~·! :~i~~.:DO 
i..TuA~ME 

;;._,, , Cantu, s/n ~ CG0~:-o 
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PAGANI E RAYMUNDO LTDA ~<v" % 
•CONTRA TO SOCIAL 't' - · 
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JONAS PAULO RA YMUNDO, de nacionalidade brasileira, natural de ov n~·-' -~~ 
Cantu, no Estado do Para_ná, nascido aos 20 dias do mês de Abril de 1990, 
filho de Antonio Moacir< Raymündo e Rosania de Fátima Elicker Raymundo, 
solteiro, empresário, residente e domiciliado no Município de Nova Cantu, 
Estado do Paraná, a Rua Vereador Francisco de Moraes, sn° Centro, CEP 
87.330-000, portador da Cédula de Identidade N° 9.555.562-4 expedida em 
06/05/2002 pelo Instituto de Identificação dq Paraná e inscrita no Cadastro 
de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o N° 064.388.639-71 e 
EDUARDO FELIPE DE OLIVEIRA PAGANI, de nacionalidade brasileira, 
naturál de Nova Cantu, no Estado do Paran_á, nascido aos 09 dias do mês 
de outubro de 1992, filho de Marcelo Eduardo Pagani e Eisa Rodrigues de 
Oliveira, solteiro, empresário,.· residente e domiciliado no Município de Nova 
Cantu, Estado do Paraná, a Rua Joubert Agostinho de Oliveira, 157, 
Centro, CEP 87.330-000, _portadora da Cédula de Identidade N° 9.901.596-
9 SSP/PR expedida e'm '27/08/2003 pelo Instituto de Identificação do 
Paraná e inscrita nó· ·cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da 
Fazenda sob o N° 071.828.919-64. 

RESOLVE constituir uma sociedade limitada, que se regerá pelas 
disposições aplicáveis a espéCie e pelas clausulas seguintes: 

PRIMEIRA - A sociedade girara sob nome- empresarial PAGANI E 
RAYMUNDO LTDA, e terá sede e domicilio No Município de Nova Cantu
Pr, Estado do Paraná a Avenida Cantu Sn°- Çentro- CEP: 87.330-000. 

SEGUNDA: A empresa terá inicio de atividade a partir da data de registro 
na junta comercial, com prazo de duração da sodedade indeterminado. 

TERCEIRA - O capital social no valor de R$ 40.000,00 (Quarenta Mil 
Reais), divididos em 40.00à (Quarenta Mil) quotas no valor nominal de R$ 
1,00 (um real) cada, subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente 
do Pais, fica assim distribuído entre os sócios: 

JONAS PAULO RAYMUNDO -
EDUARDO FELIPE DE OLIVEIRA PAGANI 
TOTAL 

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

QUARTA: A sociedade· tem por objetivo social principal a exploração do 
ramo de: 
4930-2/02 - TRANSPORTES · RODOVIÁRIOS DE CARGA~M GERA.L, 

INTiESTADUAL. . . · .. . 1'· ~ 
JL~Adl U . /l )~~> ...\e _ ~VV' . {~ l~ 0 1 
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PAGANIERAYMUNDOLTDA 
•CONTRA TO SOCIAL 

Atividade Secundaria: 
0161-0/03- SERVIÇO$ DE COLHEITA DE PRODUTOS AGRICOLAS. 

QUINTA: As quotas da sociedade são individuais e não poderão ser 
transferidas ou alienadas a qualquer titulo a terceiros sem o consentimento 
dos demais sócios, cabendo · a estes o direito de preferência na sua 
aquisição. . . 

SEXTA: O sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar por 
escrito aos demais sócios, para que estes ~xerçam ou renunciem ao direito 
de preferência, o que deverãç; fazer--dentro··de sessenta dias, contados do 
recebimento da notificaÇã~ .. ou em maior prazo, a critério do sócio 
alienante. Decorrido este prazo, sem que seja exercido o direito de 
preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas. 

SETIMA: Nos quatro meses segutntes :·ao ·termino do exercício social, os 
sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (ES) 
quando for o caso. · 

i~ .. • c. ' • ' • 

OITAVA: A sociedade· ·poderá a qualquer:tempo, abrir ou fechar filia l ou 
outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os 
sócios. 

NONA: A administração da sociedade caberá ::aos sócios: JONAS PAULO 
RAYMUNDO e EDUARDp FELIPE DE OLIVEIRA PAGANI, com os 
poderes e atribuições. o e . administradores, autorizado o uso do nome 
empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse 
social ou assumir obrigações seja em favor:. de qualquer dos quotistas ou 
de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem 
autorização do outro .sóeio, sendo que.- o uso do· nome empresarial é em 
conjunto. · 

1 o É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao 
interesse social ou assumir.-·obri·gações· sejam em favor de qualquer dos 
quotistas ou de terceiros bem' co'ino onerar' ou· alienar bens imóveis da 
sociedade sem autorização de outro sócio. 
2° Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome 
da sociedade, procu~adores ·· par~ · · p~ríodo . · determinado, devendo o 
instrumento demandatà, :, es-pecificar .···os '.atos e operaçl- e a serem 
praticados. · · · · · · · · ·· · .-

DECIMA: Pelos serviços que-prestar~m os ·s~cios · a sociedad perceberá~ 
ti~- lo de remuneração "~ró _- LabJ!e,_, quant~ men~al l fixada em comum ) 

Jf@Ntd'} ~ ;!} ~a--- etl .. 1 )o '1 , 2 ~ y ,.1Ji0,~:11-- ,. lú~" .f ((){) 'h,. 
. \ -:.1<··----" v ) 



PAGANI E RAYMUNDO LTDA 
•CONTRA TO SOCIAL 

acordo entre os sócios, que será levada a conta de 
administrativa. 

DECIMA PRIMEIRA: O falecimento de .. um . dos soctos dissolvera 
necessariamente a sociedade:· Ocorrido o ·evento · e·ntrara a sociedade em 
liquidação, podendo ser liqui-dante : eis sóci~s sobreviventes ou outra 
pessoa escolhida de comum acordo entre os herdeiros e aqueles. Após a 
liquidação e, solvidos o Ativo e Passivo, serão os sócios supérstites e os 
herdeiros do "de cujus" quitados de seus deveres, se existirem, estes de 
conformidade com o Formal de Partilha, devidamente homologado pela 
autoridade judiciária co.ólpetente. Fi·ca também o liquidante com o encargo 
de ultimar, definitivamente; .-. a extinção da sociedade, inclusive, 
apresentando para arquivamento o respectivo distrato social na M.M. Junta 
Comercial do Estado do Paraná.. · 

ÚNICO - Entretanto, havendo interesse na continuidade da sociedade por 
parte dos sócios sobreviventes e mais os herdeiros do "de cujus", poderá a 
sociedade continuar, ingressando ··os ·herdeiros com seu quinhão 
respectivo, não havendo · impedimento legal quanto a sua capacidade 
administrativa ou, ainda transferindo ·seü· quinhão a um ou mais sócios 
sobreviventes. · 

DECIMA SEGUNDA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor 
de suas quotas, mas todos respondem · solid~riamente pela integralização 
do capital social. · ·· · · · · · 

DECIMA TERCEIRA: O ·ano' social coincidir-á com o ano civil, devendo a 31 
de dezembro de cada ano .- ser procedido o Balanço Patrimonial da 
sociedade, obedecidas as . prescrições legais e técnicas pertinentes à 
matéria. Os resultados ·serão atribuídós aos s.ócios proporcionalmente as 
quotas que possuírem · na ·socieqade, po'~endo ·os lucros a critério dos 
sócios, serem distribuíd_os oü ficarem em reserva na sociedade . 

. . . 
DE CIMA QUARTA: As deliberações ·. soCiais, . ainda que impliquem em 
alteração contratual, não poderão ser tomadas exclusivamente por sócios 
que representem a maioria absoluta do capital social da empresa, e sim 
por comum acordo. - · · · 

DECIMA QUINTA: Os administradores declaram sob as penas da lei, de . . 
que não esta impedida de exercer a administração da sociedade, por lei 
especial ou em virtude de condenação criminàl, ou Por se encontrar sob os 

l eitos dela, a petque . Vedé, ain:d~ que te~iannente, o a1 sso ~ 
(7 /J ~ ~\ .... 11 1 ~_g . . . - '"iê(\~ (So ~ "'t· ) ' 3 
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a Cantu . .,; 
cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato, ou -contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra normas de defesc;~ da concorrência, contra as 
relações de consumo, fé publica, ou a propriedade. 

DE CIMA SEXTA: Fica eleito · o foro da. Comarca de Campina da Lagoa -
Pr, para o exercício e o cumprimento dos drreitos e obrigações resultantes 
deste contrato. 

E, por estarem justos e contratados datam e assinam o presente 
instrumento em três vias de· igu~l teor e forma e, para um só efeito, 
obrigando-se por si e seus herdeiros e ou sucessores a cumpri-lo fielmente 
em todos os seus termos. 

(" . .. 

Lw: 1Í.224 ;t8107f200.1 
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Nova Cantu...;. Pr.,Of de Abril de 2013. 
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C JONAS PAULO RAYMUNbO 
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• PAGANI E RAYMUNDO LTDA- M 
CNPJ N° 18.061.665/0001-70 
NIRE 41207582827 

• PRIMEIRA ALTERA 
SOCIAL 

JONAS PAULO RAYM~Nbo, de.11acionalidade bràsi!.eirá, natural de Nova Cantu. ::c 
Estado do Paraná, nascido aos 20 dias do mês de Abril de 1990, filho de Anto~ic 
Moacir Raymundo e Rqsanl.a de Fátima Elicker Raymundo, solteiro, empresár;o. 
residente e domiciliado ho Município. de Nova .Cantu, Estado do Paraná, a Rua 
Vereador Francisco de M~ràes, sn° Centro, CEP 87.~30-000 , portador da Cédula ce 
Identidade N° 9.555.562-4 expedida em 06/05/2002 pelo Instituto de Identificação ao 
Paraná e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob c N° : -
064.388.639-71 e EDUARDO FELIPE DE OLIVEIRA PAGANI, de nacionalidaci 
brasileira, natural de Nova Cantu, no Estado do.Paraná, nascido aos 09 dias do mês de 
outubro de 1992, f!!~o ·de Marce!C(Edúar~o ·"Pagarii e Eisa Rodrigues de Oiive:r a. ., 
solteiro, empresário, residente e domiciliado no Municí.pio' de Nova Cantu, Estado do , -~ . -·. ~~· 

Paraná, a Rua Joubert Agostinho de Oliveira, 157: Centro, CEP 87.330-000, portadora. : .. --· ~ 
da Cédula de Identidade N° 9.901.:596:.9: SSPIP.R:~xpedidá·. em 27/08/2003 pelo lnstit.Jtof~·~ 
de Identificação do Paraná e inscrita· no. Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério r ~.,;:,:·~·.:.. 
Fazenda sob o N° 071.828.919~64: ·sócios da Empresa: PAGANI E RAYMUNC ·:\~, 
L TOA-ME, devidamente estabelecida na Avenida Cantu, SN Centro - CEP 87330.0 
em Nova Cantu Comarca .de Campina da Lagoa .Estado do Paraná, devidame:· 
inscrita registrada da M.M. "Junta C'omerciaf : do Par$ná sob N° 41207582827 e 
09/04/2013, devidamente inscrita rio CNPJ N° 18.061.665/0001-70. RESOLVEM < ::.. 

comum acordo alterarem o' seü ·cÓNTRATO SOCIAL conforme clausulas seguintes: :;\~ 

PRIMEIRA- A Socieda~e passar.á a explorar o ra.m6.de: ·.· 

-1930-2/02 TRANSPORTES. R.ODÓVIARIOS DE CARGAS EM 
INTERESTADUAL. -~· 

Atividade Secundaria: . 
0161-0/03 -'-·SERVIÇOS DEJ~OLHEITA DÊ PRODUTOS ÀGRICOLAS. 
4313-7/00 - OBRAS DE TERRAPlANAGÉM.·. · .. · ... · .· . 
4319-3/00- SERVIÇOS éiE PREPARAÇÃO D.E._TERRENO. 

. . . 

. ""' 

SEGUNDA: Permanecem inalteradas as. de~ ais .clausulas do contrato Social Primiti\ ~·~ 
não modificadas por esta Ç~lt~ração contratual. 

E, por estarem justqs.e .contratados datam e . as~in·é!m o presente instrumen to é' '' I 

três vias de iguai teor e forrna .e, p~ua · um só efeito; :o'brigar:tdo-se por si e seus herdeiros 
e ou sucessores a cumpri-lo fielr:nente em todos os seus termos. 

, Nova Cantu .- ·Pr. ,1J;de Fev7)€iro de 2014. __ 

I \7 {I I; r.: 
I ·· I I · 
. 'L ! . / -e-._,t..e/.' _ · ·~'-----"' · <27 ; L...éj _ _,;:z.___ ----~- ~--·."!:. / cs1 

<í . JONAS PAULO RAYMUNDO __ ./· 
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Banco do Brasil 

Agência 

Conta 

Saldo 

Limite 

Disponivel 

Juros 

IOF 

Taxa Cheque 
Especial 

Vencimento 

BB CDB DI 

Consultas -Saldo de conta corrente 

Cliente 

2349-3 

10797-2 PAGANI E RAYMUNDO LTDA -

Investimentos Financeiros 

Transforme em dinheiro as vendas a prazo com 
cartoes , cheques e duplicatas da sua empresa . 
Procure sua agencia e saiba mais. 

Transação efetuada com sucesso por: J8619834 EDUARDO FELIPE DE OLIVEIRA PAGANI. 

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 

!l 

fTJI 
https :// aapj. bb.com. br/ aapj/home V2. b b ?tokenSessao=d 1 a0e905ea222a23c06c~d6fe .. . 

1.460,93 c 

10000 

31 469.33 c 
0,00 

0,00 

13,19% 

30/06/2016 

20.008,40 

14/06/2016 



.. Receita Federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se hou~r qualquer di~rgência, pro-.;dencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURiDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 
18.061.665/0001 -70 09/04/2013 
MATRIZ CADASTRAL 

I NOME EMPRESARIAL 

. PAGANI E RA YM UNOO L TOA • ME 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) -
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATNIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 

49.30-2-02 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, 
interestadual e internacional 

CÚDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECON0MICAS SECUNDÁRIAS 

01 .61·0·03 ·Serviço de preparação de terreno , cultivo e colheita 
43.13-4-00 ·Obras de terraplenagem 
43.19·3-00 · Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206·2 • SOCIEDADE EM PRESARIA LIMITADA 

I LOGRADOURO 

AV CANTU I ~~~MERO I 
I COMPLEMENTO 

TERREO 

I 

I 
I CEP 
. 87.330·000 I 

I BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO I 
I MUNICIPIO 

NOVA CANTU I ~ R 

I ENDEREÇO ELETRÚNICO li TELEFONE 
. (44) 3527-1132/ (44) 3527-1165 

I ;::; FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

I SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

I MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL 

I SITUAÇÃO ESPECIAL 

'*'******• 

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

Emitido no dia 13/06/2016 às 15:52:59 (data e hora de Brasília). 

I Consulta QSA I Capital Social 

I 

I 

I l DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

09/04/2013 

I 
I ~ SÍTUAÇÃO ESPECIAL I 

Página: 1/1 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS 

Nome : PhGANI E RAYMUNDO LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ : 18 . 061 . 665/0001 - 70 

Corlldão n° : 1464 6078/2016 

Expedição : 02/0212016, às 10:35:58 

v a l i rj a de : 3 o I o 7 I 2 o 1 a - 1 8 o ( cento e o i te TI ta ) d j a s I c o n t- a d ( 's d d c:i c:d. rJ 

de SUd expedição . 

Certi fj ca - se que PAGANI E RAYMUND O LTDA - ME (MATRIZ E F ILIAIS ), 

i n s c r i L o ( a ) no C N P J s o b o n o 18 . O 61 . 6 6 5 I O O O 1 - 7 O , NÃO CONsTA do I', o n ::- () 

Naciotocd de~ Devedores 'l 'i dbal h i;3 l as. 

,..cr~ l.Cilto emlLlda com bas ... , no arL . 6'1/ - /\ da Ccnscl,!.·iação ~tL; L"'lS ,iu 

Traba!no , acrescentado pela Lei n° 12 . 440 , de "I de julho de ;:u~l, e 
n a Reso lução Admini strat i va n° 1470//.01 1 do T r i bunal :_;UI-"'-'rir.Jr do 

Trabalho , de 24 de agosLo de 2011 . 
Os ciados constantes desta C'ert idi'i0 "~' d~=> ~espon:-~,11.: I ioach~ '1' · 

'l 'l- i blllla i s do T r-aba l ho c esLão aLU~ll i:.-:ados aL6 ? (ciCJts) di<l:.õ 

clnLe:riores à dala da sua expedição . 

No caso de p essoa juridlca, a Certidão aLesta a empresa c n1 rc·a~~o 

a todos os seus es t abe lec imentos , agências ou fi liais . 

A aceitação desta certjdão condiciona-se à veri ficn c3o de su~ 

aul cnlicidadc no por L al do I'ri b .n,'ll Supc-~r_;_or du 'L 1 H' 1lhc n<'l 

T l , l-_•:: r net (ht- tp : /lwvJ'vll. l st .jtls . br ) 

Cerl.~d<1o ern.Ltida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO I MPORTANTE 
:; ,-i R cl n r: o N a c i o n a 1 de De v e do r e s :' r éJ b cl ! h i s t a s c o n s t 1 rr ;·; .:-; d a d c :; 

r~ c ·= c s s a r i o s à i_ d e n L i f j c a ç à o d a s !=J c .s s o a s n a c u r :J i s c j ~= r , o ~ c d 5 

.i n a d .i m p l e n L e s p c r a n L e a J u s L i ç a do 'l' r· aba 1 h o q u a n L o à s n b r i.lp c ':1 c .'; 

estabelec idas em sentença condenatória transitada em j t: l C)ôdo 0\1 21n 

a c o r o os j u di c i a i s t r aba l h i s ta s , i n c l u s i v e no c o n c e r· :1 e n t e ,, c~, 
r e c o I h j me n l os previ de n c i á r 1 os , a h o no r á r i os , a c 1. 1 s L a ...; , 

emo.:..urnen Los ou a reco l himcnLos determinados om lc.i; o:J ·lc :·-·l:·l···nt .... , 

de execução de acordos firmados perante o Ministério PJbJicc ~o 

T raba lh o ou Comi ssão de Conciliação Prévia. 



Certificado de Regularidade do FG1S- CRF 

Inscrição: 1806166510001-70 

Razão Social: PAGANI E RAYMUNDO LTDA 

Endereço: AV CANTU SN PREDIO I CENTRO I NOVA CANTU I PR I 87330-000 

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

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

Validade: 12/ 06/ 2016 a 11/07/2016\ 

Certificação Número: 2016061203485724669605 

Informação obtida em 13/06/ 2016, às 15:14:19. 

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

' J 

J 
} 



... Receita Federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identifi cação 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 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 

18.061.665/0001-70 
CADASTRAL 

09/04/2013 
MATRIZ 

NOME EMPRESARIAL 

PAGANI E RAYMUNDO LTDA ·ME 

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

49.30-2-02 ·Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, 
interes tadual e internacional 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 

01.61-0-03 ·Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 
43.13-4-00- Obras de terraplenagem 
43.19-3-00 · Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2- SOCIEDADEEMPRESARIA LIMITADA 

'LOGRADOURO 
AV CANTU I ~~~ERO I ~~~ENTO 

J 
J 

J 
I 

I CEP 
. 87.330-000 I 

I BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO I 
I MUNICIPIO 

NOVA CANTU I [O R 

I ENDEREÇO ELETRÓNICO li TELEFONE 
. (44) 3527-1132 / (44) 3527-1165 J 

I ~FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

I SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I ~o ESPECIAL 

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

Emitido no dia 13/06/2016 às 15:14:32 (data e hora de Brasília). 

! Consulta QSA I Capital Social 

I 

I 

I 
I DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

09/04/2013 J 

I 
I ~SITUAÇÃO ESPECIAL I 

Página: 1/1 

I Voltar 1 



• PARANÁ 
GOVERNO DO ESTADO 

St<:retlril óe Feul\dt 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 014807028-20 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 18.061.665/0001-70 
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR 

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

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

Página 1 de 1 

Válida até 11/10/2016 - Fornecimento Gratuito 

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

Emitido via /ntamet Pública (1310612016 15:12:29) 



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

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

Nome: PAGANI E RAYMUNDO LTDA- ME 
CNPJ: 18.061.665/0001-70 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscre~.er quaisquer dívidas de responsabilidade do 
sujeito passi\0 acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Esta certidão é Vc!lida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federati\0, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passi\0 no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusi~.e as contribuições sociais previstas 

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 13:14:28 do dia 30/05/2016 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 26/11/201~ 
Código de controle da certidão: 90D1.BF81.EB75.B258 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



1963- 2013 

R?..A ,·u1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE{~~L tJ Go ... -,; 

NOVA CA_NTUO- -úvP --;;· 
~PARANA==- ~~:.. · 

Eu :Jaça !f wde :iJe6ta :JfuWúa CNPJ -77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

N° 085/2016 

Certidão Negativa de débitos Municipais 

Certifico, para que produza os efeitos legais, que revendo os arquivos 
e registros de lançamentos de impostos municipais do município de 
Nova Cantu, Estado do Paraná, nada consta, em nome de Pagani e 
Raymundo Ltda - Me, inscrita no CNPJ sob no 18.061.665/0001-70, 
situado na Avenida Cantu, nesta cidade de Nova Cantu/PR, Comarca 
de Campina da Lagoa/PR. Não havendo dividas até esta data de 
quaisquer impostos ou taxas municipais. 

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

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

Nova Cantu-Pr, 13 de Junho de 2016. 

- ) 

REGIAt~p@f8~o Dos SANTos 
Responsáve~ pelo setor de Tributação 

~/~~ 
' J Rua Bahia, 85 - Centro- Nova Cantu - PR ... .J À.\ 

Fone (44) 3527-1281 Fax 3527-1363- E-mail prefeitura@novacantu.pr.gov .~1 ~ ~ 
www.nal/acantu. pr. ga11.br (} 



10/06/201t: 

C.~ I X/'. =:CONÓM CA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 0607590610001-51 

Razão Socia l: A BASSEGIO E CIA LTDA 

Endereço: AV CANTU SN SN TERREO I CENTRO I NOVA CANTU I PR I 87330-000 

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

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

Validade: 31/05/2016 a 29/06/2016 

Certificação Número: 2016053101581911087790 

Informação obtida em 10/06/2016, às 09:30:40. 

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

\ v 

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=14703015&VARPessoa=14703015&VARUf=PR&VARinsc . .. ~ 



10/06/2016 

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

Nome: A. BASSEGIO & CIA LTDA- ME 
CNPJ: 06.075.906/0001-51 

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1. 751 , de 02/ 10/2014. 
Emitida às 09:28:19 do dia 10/06/2016 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 07/12/2016. 
Código de controle da certidão: C58B.F8F6.574B.61E6 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

~ 
\ 1/1 
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• PARANÁ 
GOVERNO DO ESTADO 

S~cn .. r18 dl Fnend• 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 014796428-57 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 06.075.906/0001-51 
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR 

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

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

Pagina 1 de 1 

Válida até 08/10/2016- Fornecimento Gratuito 

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

Emitido via Internet Pública {1010612016 09:31:23) 



NOVACANT 
1963- 2013 

Eu :Jaçtt []> wde ;i)~ ta !JllóWJtia 
-==PARANÁ==

CNPJ- 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

N° 086/2016 

Certidão Negativa de débitos Municipais 

Certifico, para que produza os efeitos legais, que revendo os arquivos 
e registros de lançamentos de impostos municipais do município de 
Nova Cantu, Estado do Paraná, nada consta, em nome de A. Bassegio 
& Cia Ltda - Me, inscrito no CNPJ sob no 06.075.906/0001-51, situado 
na Avenida Cantu, s/n , nesta cidade de Nova Cantu/PR, Comarca de 
Campina da Lagoa/PR. Não havendo dividas até esta data de 
quaisquer impostos ou taxas municipais. 

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

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

Nova Cantu-Pr, 14 de Junho de 2016. 

'} J -
REGIA~~OS SANTOS 

Responsável p_~lo setor de Tributação 

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

WWJIII.nol/acantu.pr.gol/.br 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: A. BASSEGIO & CIA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS ) 
CNPJ: 06 . 075.906/0001 -51 
Cert idão n°: 55980061/2016 
Expedição: 10/06/2016, às 09:32:32 
Validade: 06/12/2016 · - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Cert ifi ca - se que A. BASSEGIO & CIA LTDA- ME (MATRIZ E FILIAIS) , 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 06.075.906/0001-51 , NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas . 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Le i s do 
Trabalho, a crescentado pela Lei no 12.44 0 , de 7 de julho de 2011, e 
na Re sol uçã o Administrat i va n° 1470/2011 do Tribunal Super ior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados cons t antes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribuna is do Trabalho e estão atualizados até 2 (doi s) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais . 
A acei tação desta cert i dão condiciona-se à verificação de sua 
autentic i dade no portal do Tribunal Superio r do Trabal ho na 
Internet (http://www.tst.jus .b r) 
Cert i dão emitida gratui tamente . 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os d ados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimpl entes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas e m sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judic ia is trabalhistas, inclusive no concernent e aos 
recolhimentos previde nciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolh i mentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos fi rmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

I . . , .r.· 



31/05/2016 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão 

... Receita Federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

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

A_,J.!.f4 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

~$} CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

I NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

I 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE l DATA DE ABERTURA 

1 
06.075.906/0001 -51 

SITUAÇÃO CADASTRAL 07/11/2003 
MATRIZ 

I NOME EMPRESARIAL 
. A. BASSEGIO & C IA LTDA- ME I 
I TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
*"'****** l 
l CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
43.19-3-00- Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente l 
I CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

49.30-2-01 -Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal I 
l CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZAJURIDICA 

206-2 - SOC IEDADE EMPRESARIA LIMITADA I 
I LOGRADOURO 
AV CANTU I I ~~MERO I 

I COMPLEMENTO 
TERREO 

I CEP 
87.330-000 I 

I BAIRRO/DISTRITO 
C ENTRO I 

I MUNICIPIO 
NOVA CANTU I ~~~ 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

I 
I TELEFONE 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) -
I 

SITUAÇÃO CADASTRAL l DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL I ATIVA 0711112003 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I 
I 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

I 
I ~SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

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

Emitido no dia 31/05/2016 às 11:00:39 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 

1 
Consulta QSA I Capital Social 

1 1 
Voltar 1 

© Copyright Receita Federal do Brasil - 31/05/2016 

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

~ 
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SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 
13/06/2016 AUTO-ATENDIMENTO 17.05.37 
234971733 000~ 

SALDO DE CONTA CORRENTE 
PARA SIMPLES CONFERENCIA 

CLIENTE: A BASSEGIO & CIA LTDA 
AGENCIA: 2349-3 10.633-X 
EFETUADO POR: ARMINDO BASSEGIO JR 
=======~~======~-~~==~=====- =- ·=~ -======:===~ 



ATESTADO DE VISITA 

Ref.: Edital de Licitação Processo n° 029/2016 
Edital de Tomada de Preços n 002/2016-PMNC 

Declaramos que o Sr. Julio Cezar Basségio , CPF n° 491.973.559-68 da 
proponente A. BASSEGIO - ME - CNPJ no 06.075.906/0001-51. devidamente 
credenciado, visitou o local da execução da obra, objeto da Tomada de Preços em 
epígrafe. 

Nova Cantu, Paraná, 10 de Junho de 2.016. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
Licitado r 

Julio Cezar Bassegio 



Prefeitura Municipal de Nova 
Rua Bahia no 85 - Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-

CNPJ N.0 77.84 5.394/0001 -03 - Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363 ---
E-ma i I: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

PROCESSO LICITATORIO n° 029/2016 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 002/2016 
ABERTURA: 14/JUNII0/2016 HORÁRIO: 10:00 Horas 

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

Quadro Geral 

I MODALIDADE 11 TOMADA DE PREÇOS no 002/2016 I 
I TIPO 11 GLOBAL I 
\ JULGAMENTO 11 menor ereço 

ENTREGA DA DOCUMENT AÇÀO No ato da abertura I 
DATA DA ABERTURA 14/Junho/2016 _j 
HORA DA ABERTURA 10:00 Horas =:=J 
LOCAL DA ABERTURA PREFEITURA MUN. DE NOVA CANTU~ 

BAHIA, 85 CEP: 87.330-000 

I VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO R$-312.546,35 (Trezentos e Doze Mil , Quinhentos e 
Quarenta e Seis Reais e Trinta e Cinco Centavos} 

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

I PRAZO DE CONTRATAÇÃO 11 24 horas a eartir da convocação 
- -

I 
I OBJETO J[§e~os de Readequação de Estradas. -

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

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

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

TRABALHISTAS. 
6. CADASTRO NACIONAL DE PESSOA 

JURIDICA - -
CONDIÇOES ESPECIAIS 

r-
1. ComQrovante do número de conta 

li bancária no nome da emQresa !::nvelope 

il de habilitação 

I 2. POR CONTA DA CONTRATADA: 
I • TODOS os CUSTOS COM TRANSPORTE 

I DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES. 

2 - DO OBJFTO E DA QUALIDADE 



Prefeitura Municipal de Nova C 
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 

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

2.1 - Compreende o objeto da presente licitação, a Aquisição de Caminhão e Tanque Isotérmico, 
,.-,:-::::-:----..--=-:d:::-a::c.....=.s-?eg ui ntes forma: 
I ÍTEM I QTOADE I ESPECIFICAÇÃO 
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Prefeitura Municipal de Nova 
Rua Bahia n° 85- Centro- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-0 

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

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

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

I - Na própria seção pública, se manifesto o descumprimento do item 'qualidade 
total' 
11 -Até 24 horas após o término da seção pública, se a equipe técnica do r.lunicípio 
concluir fundamentadamente que o produto não possui excelente qualidade, ocasião 
em que será analisada a proposta subseqüente, até a proclamação do 1encedor. 
111 - Após 30 dias da execução do contrato, no ca~o de serviço ql.oe não atender ao 
quesito qualidade. 

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

3 - DA APRESENTAÇÃO 

3.1. No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, o Pregoeiro e a sua Equipe de 
Apoio inicialmente, receberá(ão) os envelopes contendo as "Propostas" e os "Documentos 
exigidos para a Habil itação", em envelopes distintos, fechados e lacrados, contendo na parte 
externa, além do nome da empresa, a seguinte identificação: 

ENVELOPE W . 01 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
Departamento de Compras e Licitações 
TOMADA DE PREÇOS n. 02/2016 
Envelope 01- HABILITAÇÃO 
Licitante: RAZÃO SOCIAL 
CNPJ n. 
Endereço: 
Telefone: -- ·---·---- --------
,-----------------=-,-··----:~=-:----

ENVELOPE W. 02 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
Departamento de Compras e Licitações 
TOMADA DE PREÇOS n. 02/2016 
Envelope 02 - PROPOSTA 
Licitante: RAZÃO SOCIAL 



I CNPJ n. 
Endereço: 
Telefone: 

4 - CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

4.1. Serão admitidos a participar desta L1citação os que estejam legalmente eslabe,eciaos na 
forma da Lei, para os fins do objeto pleiteado, sendo vedada a qualquer pessoa física ou jurídica 
a representação, na presente Licitação, de mais de uma empresa. 

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

4.3. proponente deverá apresentar, inicialmen te e em separado dos envelopes. documento 
com a indicação do representante creden~ i ado, com poderes para praticar toaos os atos 
pertinentes ao certame, em nome da empresa proponente, ut:vendo o creu: ,c:3c.o cn-.ontrar
se presente no momento da apresenta;;3o das credenc1a::::. sob pena de não ter a empresa c 
direito de participar do certame. 

4.4. O credenciamento far-se-á através do documento constante do Anexe 11 deste edita1 ou 
Procuração que comprove os necessários poderes para formular e praticar todos os atos 
pertinentes ao certame, em nome da licitante. 

4.5. Mesmo sendo sócio, proprietário, credenciado, dirigente ou assemelhado da empresa 
proponente, o participante deverá apresentar a cópia autenricad3 do resj:-~cli,,o E st.;~tuto ou 
Contrato Social ou o Contrato Social C )n~c lidudo, no qL.al estejam exvessos seus poderes 
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura t: u0c'..!menlo de 
identificação com foto. 

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

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

4.8. Somente poderão se manifestar r ::J lrur~~c~rrer das reuniões, os rer.;rese 1tanles d:;;s 
proponentes. desde que devidamente creaerciacos. 

4.9. Não será admitida nesta Licitação a partic1pação de empresas que estejam reun1das em 
consórcio e sejam controladoras, coli gadas cu subsidiári as, entre si. ou ainda. qualquer que seja 
sua forma de constituição, e estrangeiras que não funcionem no pais. 

4.10.Deverão estar fora dos envelopes : 

I - quando o representante da empresL ~~t: J or :;ocio ou p. cariet::, i o: 

a) O credenciamento, atraves do documenlo constante do anexo 11 deste ed ital, assinadc pelo 
proprietario, sacio ou procurador, ou procuração autenticada, que compro·;e os necessarios 
poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame, em nome da licitante; 

~ 
\ 



-u~A Mth. 
"' . v.. 
~ "(' 

il.. ~ 

Prefeiturs ~\1:.micipal de Nova ~~'n~-----~ 
Rua Bahia no 85 - Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330- ~·"d .. ;,· 

CNPJ N.
0 7~. 845.39<1/0001 -03 - Fonc_(044) 3527-1281 - Fone Fax {044) 3527-1363 011-a C-<""~t.'~ -~ 

E-mall: pmncantu@hotma ll.com ou pmncantu@iq.com.br ~ 

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

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

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

d) Documento de identificação com foto do credenciado, case não possua seL r.ome cadastrado 
no sistema do municipio; 

11 - quando o representante da empres:;. for socio, proprietario OL. Presidente de entidéld~. 

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

b) A proponente deverá apresentar inicialmente e em separado dos envelopes, a Declaração 
para Habilitação e Declaração de Fato Superveniente A•4EXO I, dando ciência de que a 
empresa licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação e de que para a empresa 
licitante inexiste fatos impeditivos para a sua habilitação exigidos na Cláusula Quinta deste Edit>l, 
conforme Anexo I. 

c) Documento de identificação com foto do sacio, proprietario ou presidente de entidade. caso 
não possua seu nome cadastrado no sistema ao munic:pio; 

Paragrafo unico: Caso algum documento so1icitado para o creaenciamento estiver por erro 
contido dentro de um dos envelopes, o pregoeiro oaseaao nas normas da !ic.tação que serão 
sempre enterpretadas em favor da amp1iaçt:".c da disputa, solicitará, na pre;;er.ça dos demais 
participantes do certame, a abertura do envelope e a mtirada do mesmo. 

5- DA PROPOSTA DE PREÇOS 
O Envelope no 02 deverá conter: 

1 

I 2~ 
I 

3 
I 

-- -- - - , -----
proposta elaborada ern papel, s imilar ou conforme aneAo 1\ ou impressa 

apenas duas casas decimais, endereço 
ouver, redigida em idioma nacional, sem 
as, assinada pelo re !Jre~entante legal da 

do arquivo digital, contendo 
completo, número de fax, se h 
emendas, rasuras ou entrelinh 
empresa. -- -
O número e modalidaJc tia pr~s 

- --
Descrição e carac ter:s jcas d 
exigido neste Edital, comendo 
caso. - - -



Indicação da unidade do bem ofertado bem como seus , alores unitário :JI 
total, expressos em moeda corrente no país. 

- - -

5.1. As propostas das licitantes deverão cJnside•ar como local de entrega do objetJ (_luardc for 
produto) ou prestação do serviço desta ; :il<..çâo aqt;e,e rndicat..o no qL.aaro ge'õ -..~o -::c:p:tJ!o 1 

deste EditaL 

5.2. O Prazo de validade da proposta, Independente de menção expressa ou não, não poderá 
ser inferior a 06 (SEIS) meses contados da data da homologação do presente expediente, 
independente de menção expressa na prc.posta salvo se esta ocor'er em sra_o superior a 30 
dias após a abertura das propostas, o que pcderá ser reduzido equivalentemer'l3_ 

5.3. Independente de menção expressa , no ato da apresentação da propos,.a presuí'1e-se que 
no valor da proposta está compreendido todos os custo::> e tributos de qu3lquet r:awreza 
incidentes sobre o objeto a ser fornecido , bem como, o custa de transporte, ir,ctusrve cc.rgé.l e 
descarga, correndo tal operação, única e exclusivamente por conta, risco e respoflsabilidade da 
empresa vencedora, encargos e impostos pertinentes à execução/entrega do objeto. A omissão 
de qualquer despesa necessária à perfeita entrega do objeto será interpretada como não 
existente ou já incluída no preço, não oodendo a licitante pleitear acréscimo ao~s a abertJra das 
propostas. 

5.4. O preço proposto será de exclusiva 1esponsabilidaae oa .icit::mle, o:ão lhs- :::~::>tstinQc o dire'to 
de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob a aleg::ção d2 erro, orniss?.o ou qualqLP.' o•.tro 
pretexto. 

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

5.6. A licitante somente poderá retirar sua proposta , mediante requerime:1to ::scrito <~ C::>rrissão. 
antes da abertura do respectivo envelope aesde que caracter;zaao moli-.o j~!sla decorrente de 
fato superveniente e aceito pela Comiss3o 

5.7. Não serão cons ideradas as propostas cujas condições estejam em desacordo corro solic-1.2do 
no edital. 

5.8. O arquivo digital será dispensado nas !;citações cujo número de itens n§o ultraoasse a '\O 
(dez) itens_ Nos casos de licitação por lote, serão considerados o número de itens constante em 
cada lote e não o número de lotes. Solic i tar Jrqu ivo digitar nu emuil: pmncantL.®iq.com.br 

-------,:----------6_-_D ,. !-1.---!3IL ~-~___;.Ç::..__r-._"_0 ___ _ 
O EnveloQe no 01 deverá conter_: _ _ _ _ __ _ _ ____ --~ 

1 
-----

• Registro Comercial, no '.;a::;o de etnpresa individuaL 
• Ato constitutivo, e;::;t:!luto ou contrato social ou o Contrato Soe;:.! 

Consolidado em vigor, devidamente registrado, em :;e tratando de 
sociedades comerciai::;, e, no caso de socied::d~::> por açõe:::;, 
acompanhado de docunentos de eleição de seus administradores -

-----=-='b===="u=· ='t=im=a= ata de _ (,;l~~ç:~·~'_j~eSL1~ _ qu_e_ !J~O apres..:ntado _pa~ 



• 

• 

• 

credenciamento). 
Inscrição do ato constiluti-.·o, no caso de Socied:!des 
acompanhada de prová Je dire~oria erf, e ... ercício. 

-TI Civis, 

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir. 
Em caso de Cooperativa , arquivamento na Junt3 Comercial, das atas 
das assembléias que tenham aprov~do ou alterado o estatuto ern 
vigor. -

Certidões negalivas de::õcr :rt~in::...da n-o qua-dro ger:i"l ---1 [[] 
IJl:==:=c=o=n=d=:i=ç=:=õ=e=s=e=s=p=e=-=c=i=a::;:is=c=o==n=s::....· t....:a=n=-te~-;_~ qt-,a-d~~ 9e~~d o pres-e-nte e di~-( q-,j-a n d ; 
~exigido). 
t.=================- .=.::....--~-·=·--====- -=--=-=---- ------ = ~---. 
6.1. A Comissão de L1citações reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo. nc 
curso da Licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues. fixando-lhe prazo 
para atendimento. 

6.2. A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital, implicará inabi H:çao da licitarte. 
sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da 
documentação exigida para a habilitação. 

6.3. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substiluiç~o ao;,; 
documentos requeridos no presente Edital e seus A.nexos. 

6.5. Os documentos necessários à Habilitação deverão ser. preferencialrnef'te, apresentados 
conforme a seqüência acima mencionada, e poderão ser apresentaaos em orig inal . ou. se 
preferir, deverão ser apresentados por qualquer processo ae cópia autenticad;.:, em cartóno 0'
pela Comissão no ato da abertura, ou pucllc:;.ção em órgão da irn<Jrensa oficial Os doct..mentos 
que forem apresentados em original n3c serc.o de\CI':iuc5, e pass3r2o a fcz2r 9arte in,eçranle 
deste processo licitatório_ 

6.6. Quando se tratar de cópia de documento obtido através da Internet, este não prec1sa ser 
autenticado, uma vez que terá sua validade confirmada pelo Pregoeiro e equipe de apoio. 

7- DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

7.1. Os envelopes contendo a "Proposta de Preços" e os "Documentos de Habilitação", deverão 
ser entregues no momento da aberturu da sessão do Pregão, '1:.:: ~;~!:l ce rc~~niões do Paço 
Municipal "Martin Krupek", situado na Ru:. Bania, n° 85, Cer lro. CE·-' >:37 3:3C-·.":L·l na ciaaoe de 
Nova Cantu/PR, no dia e hora designado no quüaro geral deste editaL 

7.2. Após a data e horário estabelecidos ,Jara o , ecebimento cios envelopes ore, menc·onados 
nenhum outro será aceito e .arnpouco ser5o perrrutiaos aaentios ou acrésci ·r:_.:: :;u_ r,e:rT'os. 

7.3. Os recursos decorrentes deste processo licitat6rio serão recebidos. analisados e julgados de 
acordo com a legislação vigente. 



7.4. Para todas as referências de tempo será observaao o horário de Brasília/OF. 

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

8 - DA SESSÃO DE AE.s!::RTURA 

8.1. No dia , horário e local indicados no quadro gerat deste Eoital . a Equipe c.~e ~"cilações reunir
se-ão arn sa la própria, na presença d::>s 'epresentantcs oe cada proponente pa1licipante, 
proceaendo como adiante indicado. 

8.2. No horário estabelecido neste edil<.: . será declarada aoerta a sesseo ~Jara realização do 
certame, quando então dará mtcto ao.; trab21hos anunciando c r2cebimento dos 
credenciamentos, nos termos do item 5 ci.J p escnt-3 edita , e a ide'l •. cação 2s representan~es 
das licitantes e dos envelopes contendo a(s) oroposta(s) e documentação dos participantes. 

8.2.1. Analisados os credenciamentos apresentados, anunciará aos presentes ::.s condições dos 
documentos, os poderes e os limites de participação de cac..a licitante. encerra'ldo-se, neste 
momento, o recebimento de credenciamentos e envelopes contendo prcposlc: G 'ocur 1en.ação; 

8.2.1 . A não comprovação de que o interessado ou seu representante legal possui poderes 
específicos para atuar no certame, impedirá a licitante de manifestar-se, la Jrando-se em ata o 
ocorrido. 

8.3. A Equipe de Licitações, rubricarão e sL.b111eterão a rL.orica Cí; t'Jdss 3s propon<Jntes os 
documentos contidos no certame, e, oro\:eC:eril~ a 'Jerificáçâo do r::omet:1da C! o 3m ek:JC2 n :: o··. 
em conformidade com as exigências con,· .. as .18ste Ecita!. 

8.3.1. Na sequencia, se dará início a abe•tura dos enve:cpes contendc ss prop~stas dos 
participantes. A Comissão de Licitações c.assittcará a melhor proposta, que tennarn atendido as 
condições do Edital. 

8.3.2. Classificadas e ordenadas as propstas, será classi~icada a licita'1!e que apresentou o 
melhor/menor valor dentre as classificadas, registrando em <.ta os vaor cíertedos. 

8.3.3. A oferta dos preços deverá ser efetuada exclusivarnerHe por escrito. 

8.3.4. Das propostas ofertadas não caberá retratação. 

8.3.8. Declarada encerrada esta etapa e ordenadas as propostas. será examinada a 
aceitabilidade da proposta da primeira classificada por item, lote ou global (conforme o caso), 
quanto ao objeto e valor, decidindo motivada, nente a respe:.c 

8.3.8.1. Será desclassificada a proponer' -. q . 

a) deixar de atender a alguma exigêncta r:;, ns!~n:e --<:ste Edi!:,l; 

b) apresentar oferta de vantagem não prev!stu no Edital ou vantagem baseaoa nas propostas 
dos demais proponentes: 

c) apresentar preços manifestamente inex--~c,üíveis, de acordo com a Lei. 



8.3.8.2. Para fins de aferição de inexeqGiciildade das propos.<:.s,-a com1ss~o d"G"term~nari a"e a= 
licitante deverá fazer prova de que possui condições de cumprir o objeto do Ed'tal, a!ravés da 
planilha pormenorizada com a devida comprovação (documentos , notas fiscais, recibos, :=te ... ) 
que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado, na forma do artigo 48, inciso 11, da 
Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 

8.4 . Constatado o atendimento pleno às extgencias editadcias, ser~ dccl..; a .... a a propo0crte 
vencedora, sendo-lhe adjudicado o obJeto Jeí!r~tc.o neste Edit<:: e seus él..n:=xc .. 

8.5. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatenaer às exigências habllé::)r·as. ::; 
comissão examinará a oferta de menor valor subseqüente, verificando a aceilabilidade 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. senüo a 
respectiva licitante declarada vencedora e à e!a adjudicado o objeto definido neste Edital e seus 
Anexos. 

8.6. Encerrado o julg3menlo das propc:;~:.~s e da t•:.bili!3ç·i:.J. scr~1 dc:ct21~~·.1:.1 ~ :t2f'C8dora, 
proporcionando à seguir, a oportunidc.· .... e · .. :; .:.::.:....tte.; p=:, .:.1 ~,~-- 23 rn:~r·•íest8;, :...~..:rca u:~ it1!Jnc;ãc 
de interpor recurso , esclarecendo que a ía,ta U•:~sla man.festação imed1ala e rrtc.Liv2o:;. , t!Tp·::nará 
na decadência do direito de recurso por ps: ·te das licitantes. reg1strando na . ~ l3 ds. Sç::s::iJ, a 
síntese dos motivos para a futura impetração de recurso. bem como o regis tro de q.1e lodos as 
demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, se manifestar sobre es r~zõ<:s do recursc:. rc 
prazo de 03 (três) dias consecutivos, após o término do prazo ao recorrente para j• . .mtada de 
memoriais - razões de recursos do recorrente - art "1c XVI 11 (03 d as conseculiv8s), 
proporcionando-se a todos. vista imediata do processo no Depar~arnen!o da Cornpías. 

8.7. A ausência da proponente ou sua saída 2ntes do térrnir>o (ia Sessão Pút..lic<ol c2mcterizar-se
á renúncia ao direito de recorrer. 

8.8. Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual se'ão registradas as ocorrêr::;ias 
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelos a(s) licitante(s) 
presente(s). 

8.9. Caso haja necessioade de adiamenw éa Sessão Púb1i~2. sera marcada r1ovG data para a 
continuaç3o dos trabalhos devendo ficar :nurr.Jc!3-.~, 'O rne~;rr.~. a.:;, :E k;tanL:s ;;resentes. 

8.1 O. Não considerar-se-á qualquer oferta de '!antagcrn it~o p;evista neste E::.k;. 2 set..s Anexos. 

9 - DA ll~o1PUGNAÇÃQ AO EDlTAL E DOS RECURSOS 

9.1. Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para receb:mento das propostas, aualquer 
pessoa física ou jurídica poderá impugnar o alo convocatório do presente, aplicando-se; nelc:s 
subsid iariamente as disposições contidas na Lei 8.666/93. 

9.1.1. Em se tratando de licitante, o prazo oara impugnação é ae até 02 (dei~) d·as •.íteis antes da 
data fixada para recebimento das propostes. 

9.2. Ao final da sessão, a proponente que desejar recorrer conLra decis5es d<.t Sornissão pJ~'êrá 
fazê-lo, manifestando sua intenção com ~egistro ci::l simesr:: dos moti JOS, oGriç:·<::nuc-<:.:: e. jL ,,tu' 
memoriais no prazo de 03 (três) dias. Os ln.eíessc:.,dcs ficarn, desde logo, 1ntim2cos u ;ap;c.::ert,2'" 



contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 
recorrente. As razões e as contra razões de recurso deverê.o ser er·.v·ado5 aos cuioados da 
Comissão de Licitações. 

9.3. A falta de manifestação 1rned.ata c; r r .:~i .'~!J3 nC;; sessi!._;, tem coMo a n::Oo er1!:ega a:>:: ra~êos 
de recurso importará na ,::>reclusão :.:10 .... re ,Q j~> recurso. 

9.4. Não será concedido prazo para recL,rsos sobre assLntos rrerarnente prc!elstó'io::; ou quando 
não justificada a intenção de interpor o recurso pela proponente. 

9.5. Não serão reconhecidas as impugnações c recursos apresentados fo;2 do prazo ,egal e/ou 
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identiíicado nc processo para 
responder pela proponente. 

9.6. Os recursos e contra-razões de recurso. bem como irrpugna\:3o do Eaital. d·='- e r:; o s.::r 
dirigidos junto ao Setor de Protocolo, loc2lizaao na sede da Prefeitura llwn::;ip::;l, ~(n oi:.s L..e s, 
no horário de expediente, a qual deverá receber, examinar e submetê-lo à Aulondade 
competente que decidirá sobre a pertinênc:a. 

9 . 7. É vedada à licitante a utilização de recurso ou impugnação como exped:ente protelatório O'J 
que vise a tumultuar o procedimento da Lic·tação. ldenLíic;:; jo t21 corroo~::::rP8nto )Oderà a 
Comissão, ou se for o caso, a AutoridaOL' ::vxrior, arqu:var S '- mariameme os ::xp.::dier~es. 

9.8. Os recursos deverão seí decididos n0 P''"zc oc 5 (cin::-o) da~ (lteis :-:n.~,cJs do ter.r.ino do 
prazo para apresentação de contra-raz6es. 

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

9.1 O. O resultado do julgamento do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de 
avisos da Prefeitura Municipal e comun'cado : todas as licitan .. es via fax ou e-r"~ i. 

10- DOS ESCLARi::CIMENTOS ~UPLEt.~.=I!TARES --------------------------------
As interessadas poderão obter eventuais esclaíecimentos sobre a presente citação, desde qu<~ 
solicitado, por escrito, ao Presidente da Comissão Permanen.e oe Licitação, ~té 03 aias úle;s 
antes da abertura do certame. 

11 -CO PAGAr.~ '::NTO 

11.1 . Os pagamentos serão efetuados apcs en~rega de>s Jkns, er:liss5o da 'lC\;,_fi~c:il medição e 
aceitação do item entregue efetuadas pe 3 Cé."Xa Ecor,5r'1ica Fede:::· ~t-a•Jés c a GIGOV1Marinoâ 
ou fiscal devidamente autorizado/creae :; acc i.)e ·z, ,.ão ccs recurs::.,s 0010 .:... qão competen!e -
Ministério/CEF, mediante crédito em ccH,ta bancária, na forma descr·ta nr quadro gQml do 
capítulo I do presente Edital. 

11 .2. A Empresa vencedora deverá forw~c:=r ao Deoarlamento de Tesouraria, o nlirnero de conta 
bancária no nome da empresa a ser realizado o pagamento. 



11.3. A Nota Fiscal devera conter a identilic:tção do Bancc, núr:1ero ca ..... qênçi3 e da Coma 
BANCARIA NO NOME DA H.1PRESA C uh: .. •r.c-n_" oar3 ~ . _ :-:d· . .Joscc::_ ·,; : ... c .... __. 
Contratante efetuar o d0pó$ito bancúr.~ J .. éilc.: r .l: .: ~ .> 

11.4. O recurso necessário à preser·te contra.ação, c.cna-se class'i icé.C:c nê:l ":l~!a~C.s 
orçamentária que se segue: 

Dotnt.,·iio Utitizat~a 

·--I 
' 

Código Dotação Oescrf-;f.c 

- -, 
18543.0534.1033-4.4.9.0.3.9 -735 

_I --- -
- I 

12 - DA REVISÃO E DA READEQUAÇÃO DE PREÇOS 

12.1. O preço registrado poderá ser objeto de revisão ou readequação. de ~cardo soM o 
disposto na alínea "d", do inciso 11, do artigo 65, da Lei Federal n° 8.6ôô/93. rnea1ame soliciLação. 
desde que acompanhada de documentos que comprovem convincentemente, a procedência do 
pedido. 

12.2. O Município de Nova Cantu pede;;,, é.l qu:i!'-JU.;t t..:m,)O, re:! .-r r.:s fJr..: ;r:-s r.::Ç):str< dos, 

reduzindo-os em conformidade com pe~quisa de mercado, ou quando < . lt .:r~:;..: 2$ 

conjunturais provocarem a redução dos preços praticado~ !'tO mcn;adc. 

13 - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREG.:-. EXECUÇÃO 

As disposições referentes à prazo e local de entrega (no caso .J2 prodLt0s) ç u C:a exec~ção 00 
serviço são as constantes do quadro geral, r·::. c::>pítulo í do prcser .. e Eaital . 

13.1 - Os materiais solicitados serão un conformidad~ com a necessic a de e eeveri:' 0 .;c:r 
entreoucs na Central de compras oo f'.~un icipio de t.ova C:mtL (ou lo-::d !:: ::-le:rmim .. ao,, 
si tua do na Rua Bahia, n° 85, tcldone (-.-.) 2::27-1 "r c, :lL. ~.\é-s j :. o r deu ·--: :::omp!"G c·mitid :s 
pelo Departamento de Compras e Licit3çc~s, no prazo m.:.xdno de O" 1 trê::>) o;as Llteis, 
após J solicitação. 

O objeto será recebido pela Com1ssãc :;_. 1\utor;dadG C::rnpa~.:;ntc , 

Leaislação vigente. 
15 - DAS Pf:J!AL!DADES 

15.1 . As penalidades são as elencadas no artigo 81 e segu intes do Capítulo IV dJ Le. Feder3: nc 
8.66ô/93. 

---- ----------------------------------



Rua Bahia no 85 - C2ntro - r1ova C:.ntu - PR. - CEP : 87330-lJCJ 
CNPJ N.0 77.845.33-'1/0001 -03 - Fone (044) 3527 -128~ - Fone F;;x (044)3527-13ô3 

E-mail: omnr;;:ntu®hotmail.cc•m ou omn::antu@io.cor1Jbc 

15.2. Caoerá aplicação d3 pena de st.sp:·1~:2: wn ;)::Yá~i~ C~' 'Ji~eito de ;c~~c.r e ccmrat:l' co'n a 
Administração, a seu critério, pelo perioc.c c-: ::nz: 02 (ecis) ar1o~ nc. recusa rJa <J~ij uôicatária em 
assinar a Ata de Registro de Preços. r'c j:.í _z:J d3 03 (~rês, c·a~ .::t..:1S, c-.~ ..... ~sdo::: da c3!a ce 
publicação da convocação no D.O.M., aiér·1 03 multa ae 2J%(\inte oor cc::rno) S:.)bre o vslor ~ot::l 
da proposta. 

15.3. Caberá multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor ca no a de empenho ra recusa da 
adjudicatária em retirá-la, em assinar o con,rato , em elaborar o cronogramc. l,..e 1•' J do prazo oe 
03(três) dias úteis, contados da data de publ icação da convocação, ficanoo a critério da 
Administração a aplicação concomitante da pena de suspensão temporária oo direito de licitar e 
contratar pelo período de até 02 (dois) anos. 

15.4. Caberá multa de 0,5%(meio por C8nto) por c ia d:= a\raso na enlreg:... des:5e que a 
justificativa eventualmente apresentada r.flo sr:; ja a:eita pele. Administraçao, i'181Jerle se~~= a 
valor da quantidade que deixou de ser en', egue. 

15.5. Caoerá multa de 10% (dez por cem o) p:)( ;nexecução pr:1rcial do aju~ te: 

a) calculada sobre o valor da parcela inexecuté.d<-1, quando "' entrega dos proc..Jtos ocorrer em 
desconforrn idade com o exigido neste Edit::! e seL.s Anexos. ir de'Jende •. e cG .:Loa roca r-·e'a 
contratada. que será acei ta urna única vez. n:::> prazo 11áxirno ce 05(cJnco) dtc:::; Cw~·s, a contar oa 
data da Intimação, sem qualquer 6nus oara:.: M_.1ic:palidade. 

b) quando o tipo de embalagem, rolulagern 0.1 comet:.do líquiao ao o'o:iul8 es!ive. ur ... e~aco-c!c 
com o solicitado, independente de sua lro-:a. QJe será aceita uma ún·ca vez . no prazo )5 (:irç:)) 
dias úteis, a contar da data da Intimação. sem qualouer 6nus para a Municipa!iaa~e. 

c) Calcu lada a partir do 16° dia de atraso na entreg~ . 

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

15.7. A Administração poderá rescinair 0c.: trr ~dial'J c(s/ z;::n!rc..t::(s). c~sD:.! .:'JrUa.ej~ J:nha <:. 
reincidir nas infrações elencadas nos ::.:bt!(':ns ant;.;ri::;res. sem pre!ut::o de ).I'Ja:,. s:.rH,:~::.: 

administrat ivas aplicaveis à espécie e r.;rc~ \ i s~2s nos r,c:s.:.:':: !1: ~ 1\' do art'gc & -r aJ L e: fcc~; r u 

8.666/93. além da multa de 20%(vl()te pcí ..:e.::...,) SGú. e o ,•2lor do íorneciment:; cr.)1etivacu. 

15.8. No caso de troca ou reposição oo prcmno, na forma es~é:belecida nos SL.btlens anteriores, 
a Contratada assumirá a responsabilidade p2los custos da anélise e, também da armazenagem, 
os quais incluem: transporte. carga, des~·t·z: •. t~~:locetgern c :n_ .. r .e.l:-~:,:3~. ,r.:!::. . . :.;s ao 9eric:Jo 
em exame, que deverão ser pagos pelo fJ nec~dor. f'~esle c2s: 'J órg3o co:ncet?nte comur,;cará 
à Secretana de Finanças pma qJe n5o scj<:~ etcl...!3~o o '::.s; .... G..:liv~ pt..garr1, nto aa mercadoria à 
Contratada, até que seja ateslado o novo tec:=;].ríl211ts. 

15. 9. As multas são independentes entre si e ~~ ap:icação de urna não exclu' u ch outr .;:2, senc:; 
descontadas do pagamento devido ou cobradas ~cm inistrattvarnente ou juc!balrren~e. 

15.1 O. As licitantes ficam sujeitas às penas prNistas na Seçãc 111 do Capítulo I., da Lei Federa' 
n° 8.666/93. 



15.11. As multas poderão ser descontadas do pagamento devido ou por me1o da retençã8 ae 
créditos decorrentes do contrato até os limites do va lor apurado. 

16 -DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1. Quando todos as icitantes íGrern · naoi:ita~a~ c... wd~1s a:; f- .·o Jos!as forem 
desclassificadas, a Cornissãc Perrnar ..... r ., Lc"t::.:;:..c p•:y·.·:. í1"'"'' 0 -:;·:.z·_ ..... 'jc ((.·ta} d:es 
úteis para apresentação de nova aoc •. i\€ . . :.ç:3c.' - ~ a2 c.. ~r:.s prapcslt:.:., c;sc01r .. arj"JS a as 
causas que ensejaram a sua inabilitação oJ desclassificação. 

16.2. Das decisões relativas à presente Ecitaçf:o caberão os recursos pre.tistos nc artiC'J 109 cs 
Lei Federal n° 8.666/93. 

16.2.1. Considera-se enquadrado no im;is0 11, do artigo 88. da Lei Federal n° 8.666/93. a 
empresa que ingressar com recurso meramente protel<.~l,~rio. corn líh .. o de relcrasr o 
procedimento licitatório, ficando sujeita à per a de .>uspensão t~mporári g de c;rei!o de lici!é:r e 
contratar com a Administração pelo prazo de até J2 (do s) anc..s. 

16.2.2. Os recursos eventualmente interpostos pelas proponentes c everão ser endereçados ac 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL e entregJes no Protocolo ao Paçc 
Municipal. 

16.2.3. Os pedidos de vistas ao processo pelas licitantes oeJerão ser formulados por escrito e 
endereçados ao Presidente da Comisst1c Pc"mane·Hc c..c :....Jc·.:; ·Eo - CPL. e somente serão 
permitidas quando houver decisão a a CG _ prcíeride e de !Íj~trnente ;Jubt;c2'..:C: r ç O.O.M .. o ... r: a 
hipótese em que houver interposição de e:;L.;sos cdss l:c:tanUs apos ::: ~.!:. ç,'rnur JCê.ÇáJ às 
demais, mediante publicação no D.O}k 

16.2.3.1. Fora desses casos, ern que o;; v:.,cessos licil:Jióíi:::.s estarão S(;nac :.~rali~:c.dos 0.1 
diligenciados pela CPL, não será autonzad: '· ·s ~as dos autos às lic:tantes, evitando-se. as:úr., 
prejuízo ao andamento das tarefas do Órg§c Colegiado. 

17- t!OTAS tr.,PORTANT=S 

17.1 . Os documentos necessários à haoil:~ação poderão sec apresentados em c ~gin al , por 
qualquer processo de cópia autenticc:-.:!·1 ~cr cartório competente ou por se . .tk1or à:.1 
Administração ou publicação em órgão d'-i lrn~Yensa Ofici31. 

17.2. Será inabilitada a proponente qu2 n:iCJ Jprcsc:n!·•t os d0curnenws ( ::! ::Jcordv csr 1 ::;: 

exigências deste Edital e seus Anexos. 

17.3. A constatação, a qualquer tern~J. co:; adulteraçéo au falsificaçãc, c1os doc•Jmentos 
apresentados, ensejará, após regular pruce;;so ::drnin;s-rat:. o . a adoç~o :m2a ata ~a aplicação 
da pena de suspensão temporária do cireito de licitar e con!ralar com a Ac.rninis!ração pe!o 
período de até 02(dois) anos, independe"t2 d:-1s der .ais sanç'Ses ore'.'•slas l•m ~::·. 

17.4. As penalidades C:tdrrHnistrativas t::rPbün se•2o aplicaaas às empresas 1 J cit~~~~.0s ou 
contratadas, na hipótese de chegar ao cu.~hecirnento oes.a Secretaria c;: s:preseJJtE:c;Jo r:; 
documentos adulterados ou falsos perante outros Órgãos ou Entidades Públicas. 



17.5. Os documentos ex1g1aos, sempre que possí Jel deverão ser apresent:.>dos de for1ra 
ordenada em conformidade com o edital. 

17.6. Considerar-se-á dom·cílio ou s2~e c!c; !ic:~an~e 0 ~Jga; onae es~a ma'l~ém seu 
estabelecimento matriz. 

17.7. Os prazos previstos neste Edital scr:::.c comad(l.; conforme~ 10. da L'3i Ft~c2r~l n° 8.666/93 

17.8. À Autoridade competente é reservado o direito de re·..-cgar ou anular 2Sté: íic taçf.w, nos 
termos ao artigo 49 da Lei Federal n° 8.666/93. 

17 .9. As licitantes devem ter pleno conhecimento dos elementos constantes do v ~Sef1te Edité:::l e 
seus Anexos, não podendo alegar, posteriormente, qualquer desconhecimento quanto às 
condições estabelecidas, corno elementos impedi tivos ao perfe lo cumprimen.o do çontra.o. 

17.10. A participação nesta licitação implicará na aceitação i'1.egra1 e irretr:llflve! dos termos 
deste Edital e seus Anexos , berr co. r~ n~ 8bs:.:r. fm::;ia do~ re _,~ ·.rnent~.:: :.. jr~. · ni:w:. .. : -"- e 
demais normas aplicáveis. 

17 .11 . Compete aos interessaoos fazer rnin-.1cioso exarne dos elementos de prese'1le Edi~a l e 
seus fl.nexos de modo a poderem, ern !c:: ,_8 e. por esc:i,o. ~present:...r l )c~·:: ~., c-:."JJ~1 ~s 
existentes para os devidos esclarecimentos. em até 05(cinco) dias úteis an.ericres a data 
prevista para a abertura aos envelopes, pam :.1r1áli se e esclarecimentos por parte do Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação. 

17.12. DA FRAtJDE E DA CORRl.JPÇ.\J: 

I - Os licitantes dcv..:m observar c o commtado deve observar c l~v.e: oo~s•..::·v:\!·. p,)I ,•..:.ts 
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o nn is alto IXI<.I:·f.t, de ét1ca l1 t.r.\n!~ 
todo o processo de li citação. de contratação c de exccuçüo L!o ol:.jcto contratu:,l. 

Para os propós itos desta clúusula, dclincm-sc as seguintes prúticas: 
a) .. prática corrupta'' : oferecer. dar, receber ou solicitar. direta ou indiretamente. qualquer 

v:mtagcm com o objet ivo de int1ucncia•· ~\ ~1ção do scr•idm público no p,·c..:·..:sso de licitotç::o 
ou na execução de contrato; 

h) .. l)l'~ltica rraud ulcnw··: :\ l~lisílic:l(:o m. on~i:;s:.;) dos 1·:\ lO:;. c:.m: o cbict:,•,) dt· ll:i1!t'..:n(·i:tr o 
pro·..:esso de licitw,:ãn oJ do..: cxcL·L. ,:., . • :~ .,,_,_ .. ~o: 

c) ··prútica co lusi vn": ·..:sqm:m.:ti;.a.- (>.t :~· ~-~~~..:l.:.:o..:r .1.11 :l..:on'<, .:ntrc uq ; l1., i1.:!;s !:.:1:: .n lL'S 
com ou scrn o conhecimento <.1..: r\.:r,~'cscnt:u •. cs :>u prL!,,_,st~is do ór:( u ltl';~:lc:or. vis:tnd(l 
estabelecer preços em níve is artilici:lis.: não-competitivos: 

d) ··prútica coercitiva'' : causar dan .1 ou amc<~<,:a!' caus,u· dano . dirctH ou indm .. -~.r.1cntc. Cts 
pessoas ou sua propriedade, visando ini1uc!1cinl' sd:1 ;1<trt:cipaçuo em um processo licit:t!ório 
ou d'etuar a cxecuc,·ão do contrato· 

c) .. prút ica obstrutiva'' : (i) destrui r. l·,\ lsiliL:lH'. al~·..:c:u· ou u:~u!tõir p1·ovas -: • .~ i!l '> j)CÇÕl::- Ocl l· .. :.r.L!r 
declarações l~1l sas ·~os rcprcscnLm!cs L (l:·g:ini:;!ll(: t:n:u~t·ciro !ll~!:ti!:\ . : ·:.1 ~ .lm .1 'l~1J_' , ivo 
de impedir materialmente a :lpura\· ~~-l í.k .tkg:l':;ô~s de p.·<"Hic:t pn.:vist.:. u_·s!c "di!:!!: (ii ) •• !us 
cuja intenção seja imped ir mat..:rÍ ~!In:cnl~ o cx·..:rcício (!,;direito t1c o crg:.nisni,l l:n:.:Jr: _ ,-,, 

multi lateral promover inspeção. 



11- Na hipótese de financiamento, parcial ou integral. por organismo lin:1n-:\.!iro mult .. Jtcral. 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporú sanc,:ào sobre uma empresa ou 
pessoa rísica, inclus ive declarando-a incl.:gíveL indefinidamente ou po: pr:v.c) determinado, 
para a outorga de contratos fi nanciados pelo organismo se •.:111 qualquer n~um.:tllD. con:i!<~t<lr o 
envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de L.t11 agente. cn~ prúticas corruptas, 
f'raudu lentas, co lusivas. cocrciti v as OL: ohstru t i v as ao panic i rn!l· da I i c ita ~·f:o m~ d :1 cxccu;:i!o de 
lll11 contrato !inanciado relo organismo. 

111 - Considerando os propós itos das clúu~ul:!s :1cima. o lir~itante vencedor. como c:),-id\~(1 p:tn ~ 
contratação. devcrú concor(br c autoriz:u· q u ~·. na h 1 p_-ncsc (!c \l con trmo v i r :. :i•.:r !i n<.nc! :!l!,;. '-' 11 
pane ou integralmente. por org:mismt l'lt"1:Hi'.:c: ru multi I. l~::!l. mcdi:lntl' ... : .. lt:lllil'J.lo ou 
reembolso. permitirú que o organ ismo l~.~,m~:~iro c/ lu pcs;-;o:-1s po: el.: li.lrm:dmcnt.: 1•1~!ic:1d:.s 
possam inspec ionar o local (!c exccuç:Jo du :::'l!l! r:~!n c t,lclos os cl,lcume•·,tos. cont:1s c :·egistms 

relacionados à licitação c i\ cx.;cuçào do c,lm:.lt->. 

17.13. As partes elegem o Foro da Cc:-n:;: .:a de Cs.mpin:l ~r Lagoa, Par:lr.á, parg dinrnir 
quaisquer dúvidas decorrentes desta licit.;.ção e do curnprirr,emo dcs even!duis ccntrmos, c~rn 
renúncia expressa de qualquer outro. por na:s ~xivilegiado qL1C seja. 

17.14. Erros ou omissões meramente formais não serão cons ideradas para de~:cl2ssif::;eção dos 
concorrentes. 

E. para que chegue ao con~.ecimento de tcdos, é expedido o presen.e edital 
que será publicado na forma da lei. 

Nova Carl!'J , P.lr~n:j, 24 ... ie Maic ;e 2016 

Comi são de Licitações 

ocU-
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I.JJ ~ 
0:: o .:p }:>' Cl. FL. N .... ~----- ,_ 

Prefeit_ura_ 1\~unicipal de Nova C ~~tW---~~-· 
Rua Bahta no ê~ - Centro - f !o v a C:tn lu - P R. - C E P: B7330-0CI J lfo"êt l\ .<? 

CNPJ N.o 77.845 . 3S·~IOOO·t -C3 - Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (~r.~) 35L7-13G! Cant 
E-mail: pmnc2ntu®hotmail.com ou pmncantu!Wiq ::Q!:CL~J, 

Ar-rt::xo 1 

Modelo de Decl~r:;l;::lc p<..r?. H:::b:lita~·3o 

PROPONENTE: _______________________________________________ __ 
CNPJ: ____________________________________________________ ___ 
ENDEREÇO: ____________________________________________ __ 

DECLARAMOS sob as penas da Lei, para fins de participação no 
procedimento licitatório Tomada de Preços n° 02/2016, que: 
I- O Proponente atende plenamente aos req_nsitos necessários à Habilitação, possuindo toda a 
documentação comprobatória exigida no con .'ccatór:o. 
11 - Até a presente data, inexistem fatos iatpedil"vos ~ara a HABILITAÇÃO, nc. pesente processo 
licitatório, bem como, de que estamos cientes da oorigatoricdade de dec!:;r:~r or.;cm::-r ~i:;s 
posteriores. 
111 - Não utilizamos de mão-de-obra direta cu tndirela oe rnenores de 18 (<}c=zono) anos para a 
rea lizaç[,o de trabalho noturno, perigosos ou tr .;c:luures, bem c2rPo não utiliz<o 1l)S p::-,:.. ~-L qup· 
trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de m:::nores de 16 (aezesseis) anos, cJI.Cetc:J n2. condição 
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. (conforme inciso V do a t. 27 da Lei n. 0 8.636/93). 
IV- O Proponente obedecerá o prazo de comralação q~a"GC ccmocaao, no:3 .. 1 n 8S ccnslantes 
no quadro geral do capítulo I deste Edilél . qu_ terb eíeito p3:G todos os Iins ..:s :-bclecicos nGste 
certame. inclusive para aplicação de pcna::d:"~C:s casJ o prcpon::n1.e ~:o cu'ro~ '- 'gJros2mente 
as datas neles estabelec;das. 
V - O Proponente não roi declarado inidônio para licil3r com a Ac:lministraç§o Pt:,b'ica dl' C'-!::!(':.:er 
Esfera do Poder, em todo Território Nacior .a .. 

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

--- ___ , ---- de 

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

Car'rnor:- C8f'l Cr,!P J 

de 201 ê. 



AI'-!EXO I! 

Modele ue Cred2nciarnento 

Através da preseme. credencic:mc..s o(a) 

Sr.(a) _____ _____ _ 

portador( a) da Cé~.'JIJ de Identidade nc 

e CPF scb n° '-1 ---------------------------- ---------------------------' ~ 
participar da Licitação instaurada pelos órgãos 

modalidade TOMADA DE PREÇOS N~ 002/2016, 

LEGAL, outorgando-lhe poderes para 

CNPJ/CPF n° 

do Município ae , .o.t<:. Cantu, na 

na qual idade de REPRESENTANTE 

pron~nciar-se ern nome o e 

c 

-------------------------------
poderes amplos para atuar em todas ::s rases do proceli;mento licil3lorio, inclusive par2 

receber intimações e, eventualmente, c0sistir de recLrsús, formular prop.Jstas/lan0es 

verbais, recorrer e praticar todos os dem2.is atos ineren.es 20 certame. 

_________ , ern ____ oe _____ c e 20 ~ 6. 



A~. êXO !!! 

MODELC .:E PROP03TA 

Proc. Licitatório n.0
: 029/2016 

EMPRESA: 

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

ENDEREÇO: 

REPRESENTANTE: ( para assinatura do contrr:to) 

CPF E RG: 

CONTA CORRENTE: _________ AGÊP!CIA: ______ GA.NCO: ___ _ 

A Empresa acima citada apresenta a seguir a sua proposta de Preços para o 
Processo Licitatório ern epígrafe, que trata da Aquisição de Caminhão e Tan<.~ue lsolér:nico. 

~QW Unid. ~~---· ___ C,;s::,_;;~J---__ 
- -·-----, 

ou· 
0-D 

I --+- [faTAL - - - ~ - -=-=-~-·-- - - -I_ 
obs: Quando a proposta for por lote, colocar o valor total ao lote. 

Os pagamentos serão efetuados de acordo corn o contido no Edital ern questão. 

A proposta terá validade por 06 (seis) meses a partir da data ce <.ÜJ(~riurs das prsp:::·stas. 

.Oraço 
Toca/ 
F~$ 

-- I 

O preço proposto contempla todas as despesas necessárias a execução d:J conimlo, conforme 

edital de licitação. 

Declara ainda, conhecedor de todos cs termos do ;nstíUmenlo convocé~t-:';ri:; ~ue r '3Cc 3 

supracitada licitação. 

Local e Data 

nome e Assir.:.Hur?. Representante ro;;gal - Cat i rn ~o 



PREFIJTUR/\ MUNICIP/\1. DE ?\OV/\ C/\NTU 

COM!SSÃCJ DE LICIThÇ/-.0 
PREÇOS MÁXIMOS POR ÍTEM I IU:FEl<~:NCIA 
PROCESSO LICITATÓRIO N" 029/20lú 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 002/2016 
LOTE 01 - ÚNICO. 

I ÍTEM I QTOAOE I ESPECIFICAÇÃO __ _ 
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PROCESSO LICilAT ÓRIO N" 029/2016 
EDITAL DE TOMADA DE l'IU:ÇOS n° 002/20 16 
/\BERTUIL\ : 14/.JUNII0/2Uilí IIOR-~ IUO· tO :üO ll<Jras 

O Município de Nova Cê:lntu, Estado oo Paraná, através de s'--'e: ~;Cdl!;>Si::o PGrrv;ancntr.: 
de Lici tações. com a devida autorização exped1cJa pelo Pre feito Municipal , convida 'lossD Senho•:2 B 
partic ipar do seguinte procedimento Jicilatório· 

I MODALIDADE 

I T IPO 

I JULGAME NTO 

I ENTREGA DA DOCUM ENTAÇÃO 

I DATA DA ABERTURA --- ---
I HORA DA ABERTURA 

---------

I LOCA L DA AB E RTU RA 
~-- -

I VALOR MAX IMO DA LlCIT ÃÇÃO 

CONDI ÇÕES DE PAGAMENTO 

I PRAZO DE C ONTRATAÇÃO 

I OBJ ETO 
- -

CERTIDÕES NEGATIVAS DE 
DÉBITOS/IRREGULARIDADES 
OBRIGATÓRIAS 

CONDIÇÕES ESPECIAIS 

·- --
I, T ornada de Preços no 002/201 6 

]G LOBA L -- I 

Jl.m enor preço --. ------11 
T _!, ::_, alo da abenura I 

I~ J • ~! Jurlha/2016 

" 
- - - -

Jl_~: ~!::F E ~-~- JRA NIJ ~- DE 1,c v r'. ::Ar 'TU - [;çiJ,L\ I 
1\l~IA , 85 CEP: 87.3~~-000 --= __ -·I 

~-312.546,35 (Trezentos e Doze Jl/(1, Quinhentos e jl 
1:!_3renla e S~is Re;~is e Trlntª-._~ ~inc'.; Cen,av:::s) I 

'I R 

11_9 -- -- -·- --
A pós entrega dos iiens, emissão da nota íiscal, 
rn ediçãa/íiscaliz.ação e aprovaçãc dcs itens emitidos 

ela CEF/GIGOV/L.R, liberação :JG recurso objelo p 
d e convênio . 

' 11 ~ 4 ho~as 3 2§rtl!" dª-_ corvoc-ªção 

I s ~!'1iços deReadequaçãÕ- de- E~rao_.?s~ __ -- ' 

7 . I!JSS - FEDERAL - Prova de~ f\egu1aricc:de p8ré' -~~ -

I 
I 
I 

I 

com a Fazenda Federal , conju'lta com Prcc,Jradori::: li 
Gemi da Fazenda Nacional (P3F• ), na jurisdição 
íiscal do esla!...;)tecimenlo Jicila1-,~:) da pes&oa 
jL•ridicc, 

J _ rCTS 
"' :1:=CEiT ft. ~~T4"'C 'J,.\L 
'10. I'.\ L I !ICIPAL. ,GA SEDE~(.' ~• ::!T,;t!Tc) 
1 't. CERTID.C.O LEG.-. Ti\1 ,..., DE: f.c.T0S 

TR ..... BAU-ii~T ..-.S . 

-- ':-

~L.. CADASTRO t'!ACIONAL QE PESS!Jr,l. 
JUR.IDiC"' I 

--- 3~ - -c;;;-;;~;v;~te-d~~ú~~ con~a::ba~c(ci:t n'"Z-1 

I 
. 

nome da ern~rcs:~ Envclop<> "'" hGbi!it:.c.;::~ 

4. PCR cmHA DA CONTRAT A'CA: 
TODOS OS CUSTOS COM TIV.r ISPORTE DOS 
PRODUTOS A SEREM E~HR~GJE~_· 

* o valor max1mo refere-se ao total de 1tens que se pretende o preço, e não do contra~o 2 ser efetivamente 
real izado 

Nova Canlu, Parana, 24 de Maio de: 20' 6. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ n• 77.845.39,1/0001 -03 
Rua Bahia, 85- CEP 87.330-000 
1/IIATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATÓRIO n• 
029/20 16 
TOMADA DE PREÇOS n• 002/2016- PMNC 
II#TEX OBJETO: Execuçiio de Serviços de Rcadcquação de Estrada 
Rural c Cascalhamcnto - Convênio MAPNCEF, conforme 
cspccilicaçües em edi tal. 
ABERTURA: À partir das 10:00 Horas do Dia 14 de Junho de 2.016. 
na sala de reuniões do Paço Municipal. em Nova Cantu, Paraná. 
A Pasta com inteiro teor do Ednal. anexos e inlbnnaçõcs poderão ser 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANÁ, junto a Divisi\o de Licitação, no horário das 9:00 às li :00 
Hs. e das 14 :00 ôs 17:00 Hs. Telefone/Fax: (41\) 35271363-3527-
1281 -licitacao@novacantu.pr.gov.br. 
#I/ Nova Cantu, Estado do Paraná. 24 de Maio de 2.0 16. 
1111 AIRTON ANTONIO AG NOLI N 
1111 Prefeito Municipal 

PUBLIC.~Oü EM~ I 0.5' J~/G 
JOnNt\L:..!),tiu<J oi ob Vn13o 

EO!Ç.i~o N.0_Lfl./ .i :!f_._ --__,.. 
RESPONSÁVEL ·fj-= 

Pu sue_ '• "', r· t ~(; I(} ) I oJVIC 

JOR.·! · ' -<};z;_,.~-no.,_k r/~ ? .( 

EO!ç.· ..... , J .-___ e.-!.!?_ __ _ 

RESPONSÁVEL _·K)~--.-"<::.., 

PUBLICADO EM vCJ I cJ ... - ., . 
---- .J I ct::0 / G 

~IOI~Nt~L. I,;·- --- -
- - - •. t"'7"' /c.c.uo q/ o6 r~n-c:{ 
E O I Ç .t \ (J N. _ fl:2:t2?.-=- ::?.:.6_ . 

RESPONSAVEL_J:J----_-



/SSN 1677-7069 

CONTRATO N" 6l120 16 
CONTRATADA: JORGE LUIZ VOLOCI IATI & CIA LTDA. 
OBJETO: O rr~$cnt c lermo tem co mo objNo rc rcsci ~:io amig:ivél dt> 
ContrJIO em CJUt,;r.L(c, t:ch.•br.n.lo c111n.: u Munidpio de Guar.l puav.J c 
li Con(rJ tada n.• (,kLla J c JS/0212016, tcn!.lo em vista ~ conclu ... :.o tlo 
processo lic.u\lório. que- coutcmplou a ROTA\ 03 objeto do contraiO, 
c C\)llS~qucnte cckbrnç~() l.lc cvntr;•to p:u"<J cxccuç~o Uc scrviç!Js p:tr:J 
a r~fcnd:.1. I'Clta a que se rde1c o contr;Ho em erl~rnfc. a rescisão se l.l.i 
confonne Ui ~põc a Cl:iusuh• tio contr.nu supr:~cit.Ldo. c co111 fukro no 
An. 79. inci~o 11 d:l Lei S6M /9J, 1\ pa rlir da presente d:ll:'l, (ic~ 
n.:scindid!.l o contr.•to em ~·J,il:Jr.lfc, :.s ~:Ltll."$ d:io pOr h:m w mJo o 
S"omr.llo, n:!Ja tn:IÍ$ tcnJo :1 rccl:un:ar. :1 qu:1 l q u~r titulo e em qualque r 
cpoc:I, rcloh\':l.mcmc :\$ ohn~açiks ;\~cumid:1s, haja vis~.:~ o fato Llc J.l 
tcn:m cumpriUo \l)das ai d5u.liu1a~ contr:~t u3ÍS 

COl\'TRATO N' 6412016 
DISPfcj';Si\ DE LICITAÇÃO N.' 02/2016 
OllJ fTO: Coutr.IIJç~o J~ cmpr.:s-' com \•ciculll rara r..:aliz;a.._:iill de 
lrJn.'l"'nc ~colar nu Munidrw .Jc GuJrJrua-va. 
CO:'\IRATA~TE: Municipio cl\! Gu:u'JflU:t-v::.. 
CONTRATO N" (,.1'2016 
CONTRATADA: F~S ISA TRANSPORT~ ~SCOLAR VIAG~NS ~ 
TURSIMO LTDA • ME 
OUJETO: O prc=!'t'ntc: tc:nno t.:m como objeto :1 rcscis:io :uui~.:;ivd do 
Contr.ahJ em ~ris.r:af~. ~clchrJdn ~:ntr~ o Mu1ucipi,, tk Gu.ar;;-pu:.~va c 
.a ( \ lntr.at:tt.la n;a i.IJlJ llc IS/02/2016, tcnd,, em \'i:H:I a l.'undu:o.io Uo 
proc~uo licitatório, qui! l!('lllh:mpi•'U :1 ROTAS IH. 136. 169 ~ 6(, 
ubj~:tu clo Cllllii"'Jiu, ~ c:otb;,.\fUCnfl.: cc!cbrJç;i~.> de c!,'lntr.at,t p~rJ c:<~· 
cuc;.:io de sct\ 1ço~ f1li"'J a:- r.:l\:rid.u rotas u.< que se refcrt o contrato 
..:111 ~o·pi~r.~rc. ;~ rcsc1::.iio M.' cl.i coutUnnc dtsr õc ;t (l:iu::.u la clo con1rato 
)Upl':lCtl.ldO. e com fulcro no An. 7fJ, tnciso 11 d:t Lei ti6MJ9J. A 
pantr da prc~.:ntc cl:.tt:l., iic;1 r..:s..:u•d itlu o cuntr.1l1l em cpt~r.tli:, as 
p.u, cs J j o p~•r tcrmJ n:u.Jo u C\mu~•l11, naJJ m :.~ is tcnclo u reclamar. :1 
qualque-r tllulo e em qu:~.lt1ucr <ilOC:I , t'C'IlliiVtHn..:ntc 5s ohrit::.~çi\es 
:t ~$UI111d:a, haja Vt:ot:1 ' ' t:nu do: J:i lt.:r\:'IC\ cumprid~.> tod:b a;. ,,:1:'•u:.cubs 
Cllllll'a\U:liS 

CONTRATO N' 1>5~0 1 6 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.' Ul/211 16 
OBJ ETO: Cuntr:ll:tçi'io de ..:n1r1·csa com veiculo par:-~ rc:lti ... ~tç:lu tl c 
tmnsporte csco1:ar no MunÍ CÍfliO de Ci unrapuava, 
CONTRATAN 1'1!: Munil·ipio i.l..: Gu:u~tpu:1va . 
CONTR/\TO ~ .. fi5'201 tí 
CONTRATADA: TRA NSCIIONS TRANSPORTES LTDA- ME 
OllJETO: O prc1'..:1l tl: t~·uno t..:m como objeto a rcsciiÕ:10 amit:!:ivd Jo 
C lllltrJlo em cpi~r:di:, cckllr:tdo cutrc o Munidpio de- G u:arapu;wa c 
J Cuntr;t~J:.t n:J u~.t:a cl.: 161021201 6, h:mh• em vista :• C<mclos.i u clo 
processo lil.'iiJtótin. <1uc contcntrlou a ROTA ) 07 e Jll7A ohjl.'lo cln 
cvntrJ IO. ,. cun.) ... '!'JI:ntc ~o'dl.'br.~~·iiu cJ ~· contrJtu f>:Jr'J \:'.'( ... "\.'uçfi~.> de 
s..:• ''iço,~; p;tra ::u rcl..:rtll.ls rol:t$ :t que SI! r..:r~:rl.' u conlr:\to .:m cpi~r:lfl!. 
:a r..:sct:i:io se d;i cuuform ... · Ut.splh: a Cl.iusula do 1.'01\ltato suprnc11aclo. 
c com fulcro nu An. 79, inú .. v li .JJ Lei SfH,(, 9J. A pal'\ir d:tJlre.~occuc 
ti:lt:t. liCC. tCSCÍm.Jklo n Ctlntr.lln Clll CjlÍgrJfC. !lS f':SrtC:S d;io l~lf IC'f
tniiUJU o Conlr:U\), n;•JJ m.al$ l4.:nJo ;1 r'-"<l:un,tr. a quJitJUcr Ululo c 
t'tn (tU.Jiqucr cpocJ. rdaU\o:tl\11.'1\11! .\:li ohng.1t;c"k:t J:<:.unuc.l;1~. hJja \ 1:r..t.a 
o r:1:o U.: j:i tl.'n:m cumprnJo tvd.1) ou d:"tulOulas l:l•nlr:thL:IÍ\. 

CONTRATO )j ' K~/201(• 

DISPENSA llE LICITA(' AO N • 09~0 1 6 
OBJETO: Cantnu:aç:ln d~ cmprcs.a com ,-ciculo p;"Jr.l rcahzaç:io Jc 
lr:m .. ponl.' c>-e~.>l:tr no Munidpw Jc Gu;.~r.tpUJVa. 
CONTRATANTE: Muni<'ipi1l de: GuarJpuJ\ :a. 
CONTRATO )j' W1016 
CONTRATADA: ELTUR TRANSPORTES LTOA • ME 
OBJETO: O prcscutc t~o·nno t~m ..:omo , .hjcht a f('SCÍi:io amt ~;·•wl do 
Contr.1to em l.'!li!:I'"J i"c. ccl,;ht.1Uo ~ntrc o ~·lun icipio Je Gu;•r.qlU .. wa c 
:1 Contr:~tada n::. data de UJitJ3/2UI(t, l~nJo em \'ilitJ a conclusão do 
proccs.~o lici t;.hiri ~.>, qu~ ~·,)tH~IliJllou a KOTA I~ nbjctu d 11 .:unt1~1tu. o,: 

cCH~~C•JUCnlc cclcbrJ~·àll dl.' cnntrJICI r:u-:1 e~I.'Citç:ln de .scrn~·os l"'r-J :a 
l"dcri~J;, tola a que~~~· rd -..·r..: \I r.:oulmto 1: 111 cpi~;: r., fc, a r.:sdsã~,, ~ .. · doi 
confonn.: d1 ~p\>1.' :1 C'l .. i u:.ula do CUIHrJto .SIIJlr:ICII\Hio. ~ co111 fu ll.::ro no 
An. 79, in~1.~0 11 d11 Lei ;.,t ,(tt, /'}3, A r artir o~ prc:;,.•cttc i.l:lta, tic .t 
rc~cimliJ~I u cuntt~IIO .:m Ctli~ru li.: , as pane: .~ J~h, JllH' to..:nnin,JJ I.) u 
Ccmlrato. 11~da m:~ is tl:!ndo 3 rcc1llnl:lr, a <1 ualqu~r tillllo c em qu:J I .:] u~·r 
Cpoc.1, r~l;~l i\'umcnt~ às ~•brq;:•\·ix:$ assumiJa:i, haja vista o f.u~.> de J:i 
tcr,:m cumprido to<l :t~ ::t:i c )ju~ub:> Cl)lllratu\l ls, 

CONTR ATO N' 891101 ~ 
DISI'ENSA O~ LICITACAO N.' 11'1/2111 6 
OBJ ETO: Contnu •• çào Jc ..:rur•..: s::t cum veiculo parJ rcal i;.açJu J;: 
tf'J.nsronc cscol:tt' no Mumciptn <h: Guor.lpu:~.v:l. 
CONTRAT.'\NTl! : Municipiu J~: Gu:.r:,puaY:.t. 
CONTRATO )j• 89/2016 
CONTRATADA: JOAO ~IARCIO G0:-1ES '" CIA LTDA • ME 
ODJETO: o rr~.~IIIC termo 1\!IU tomo objeto a r~scis.1o :&migj\·cl do 
Cumr.lto cnt cpig-.ati:, c~.:l.:hrJllo entn: 1.1 Mumcipi11 dl.' Gua1.1puav:1 e 
a Cuntr-'l:>J.a n.t cl;~ta Jc 04/0J/20 16. t..:nc.ht em Yisi:J !l ..:onclus..iu do 

r: .. ~~S:~.\J~~~t~~~~~~ ~~~b~~~~~~n:rcl~~n~r.~~~;~J 1c~;L!~U~:~~~~. ~~ ~~~; 
plrJ a rderiJa rota 11 qu.: ~.!' •~fl!'rl! '' c,mtrJtO em cpigra rc-. a rl!:iCI!>Jo 
SI.' \Li .:onrorntl.' dÍl!f'ÕC .a Cl.lu,u\.1 tlu con1r.uu SUJ)r.li.'ÍtJclu. c Clllll 

fulc-ru no An. 79, inc1~0 I I J.1 ld l\66fii9J 1\ J'anir cl.1 pr~~nl~; JalJ 
fic.1 t..:.,cimliJ,, u .:<,nlt~tu em l'l'i~r.~l~· •• 1:. JlOirt.:~ cl.io por knniuJd,, u 
( \mlr:.11U. nJJa m.li~ ltuJu .1 f"l:.:lam;Jf. :1 qu:~lqucr titullt c em qu:llqucr 
~poc-:1. rd::.t l\':lmcnt~ :'u ~'~"l~açi\..:,: :1ssunud:a, h:tja ''l~ta o 1:uo Jc J:i 
tl·r..:m cumpddo 1uJ.a) as cuu~ub.~o I.'O nl r~tuais 

CO,\.'TRATO :"!c 93/20 1fi 
I>ISI'ENSA lll' LICITAÇÃO N.' 1212011. 
OUJETO: OBJETO: C'ulllfJta~àu de C'll\prc~:l cmn vciculu par.t rc-,1-
liz:lçJl.l i.h: u:utSfiOrtt: C,ieO iar n~.> Yl uu ici)lio d~ Guar.1puav.t. 
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CONTR..J\TAf\'TI!: N1u nu.:ipm d~ Gu:uwJf'U:t\ J, 
CONTRATO N" Yl/201(, 
CONTRATADA: JGM ·1 RANSI'ORTI:. ~SCOLAR LTL>A - ME 
011JETO: O prc~cntc l\:'nnu tem como o bj~o·lo :t rc.~ci~Jo um i ~:ivcl Jo 
Contr:~h> em cr ic:rJfi:. celcbr.tdl.l 1!1\!rc ,, Mu1tidpio d.: Gtlarar>u:l\'U e 
il Conl rJ t:td:t na data th.· 11103/20 16, t~ndo em \' is111 n concl u~5o do 
pro4.:csso lidt:ttório, qu: conlt.:tnplou :1 R01'A 209 objo..:lo do comrutu, 
c cun~~qu~nt~ cch:brnç;tO ~c contr:uo pura cx.ccuc:lo de .~crviçu:; paru 
il l'~rcnd:l rot a a que: se reler.: o cnntrut~l em o..:pígra r..::, ::t rescis::io $C cl~ 
confonne dtlipi-JC a Chiusula do contr.lln supr.1cit.:tdo, c com fulc r<J uo 
Arl. 7~. im:iso li da Ll't 86G619). A part ir Ja presente data, fica 
rc~mduJo o conta~tto \:lll cpl ~raf~. :t.~o runc:oo: J :io por tcrmin;u.Jo 0 
Cnmr.tiO, n:ui:J m:us h.'IHhl a r..:clamar. ~ qualqu..:r lilulo c em quJiquer 
l-poc::~ , rcl aiiVJnll'lllc .:.~ o~n.,~;.u;,\~·,. ;l~~umitJaii. h.1ja visw u falo tJc jã 
1~r.:1n cumpntJu h.kh~ "~ ~:1;1\hUI.~<> ..:untr.uu:us 

PREFEITURA MUI'\ICIPAL DE IGUATU 

lnl!'<t.:tbtlit.bd-.: n: 2120J(, Obj.:h.l; cr.:cl..:nci:uu~·n!O de t:mprc:.as. par.. 
::~ tcntluncntu t.Jc <'On,,ull:t:- ounhulaiUn.n~ c r.uhuiÓ};ÍCJ~. ;a plnir úo dia 
27 de junhtl di." 10J(t 
Valnr ~limaJo: RS 21U.lHIU,UI'J (Dutc.·ufo:c c dez mil rc:ti$) • 
Lu.:al: Prd\:tiUr.t Mum~o·tp:d t.l~ lt:tl.llll. A-v\,·nub Cl.'nll.'n;lno sln. C<:n· 
tro, lguatu • I'Jran.t lnfunn.u;V~·,.: (JS) j24~·11S9 

lt:UJIIl, 1$ d~ IH::Jitl lJc 2016. 
ALEX,\NDRE AMOI\1~1 FELIZARI 

l'n:,H,J,:nr..: d.t CI,L 

PREFEITURA MU:-JlCIPAL DE JABOTI 

,\VISO lll•. I.ICITA(',\0 
PREGAO I'LETRÚNICO ~· 26/!ll ll. 

O FUNDO MU:"ICIP.·\L O~ SAÚDE DE JAOOTI. Es"odo 
do Par.m:i , wma pt'lb\ic,1 lic1U1~:in lviODALIDAD I~: I'REGÀO ELE
TRÔNICO N" 2(1/201 6 T !llQ: M~:IIM P11!ço Por tt~ m. OUJI!TO: Sc
l c-~·;jo c.h.· Pwpus1.1 ~·utr~o· u~ 1"VIWIII:tlll.' ~:nioJu .•llr.IUos como ME 1 Er r 
pJrJ Rcgi::tru Uc J'n.:c,:u li~ Equill,tnl\'ntu.~ ,k S.1úJ .: tlc ~eurdo Cllm ~ 
l!P n" 284 50M 7. CP n• 2S4900 JO e 1) Programa Jc Quali lic:;~ç::io d ;1 
At~: 11ç;iu Prim;iri;a li S.1úth.• • APSUS. ADERTURA 1Ji.1 09/0612016 :ls 
0'>;00 no sitc w ww IJIIcumpr:ts.ort:.br "Acc~so l .. kntific:•du no linlc -
hcil.IÇôcs". l1troa'1n.1t;Ü.:s cump1 .:m~n\.lr~:i l't.Xkr.'\o -''-' r obti1!.1s juntou~.> 
Sclur Llc Lici1a\·:i1• d;~ Prcf~itur:1 ~ l uni~:tJM I Jc Jah<lli, na Pr.t~:l Mitu.s 
G..:ru1s. 175. das (J~hUOminh J~ 16hUOminh. O .:c.lit~l cumpkto l.'n· 
conlrJ-:...: di:-ponhd nu cndl.'ri!I;U ~h:trún1~o'U \\'\\W.j:'lboti.pr.~O\.br nu 
link l icit::.r;ck~. 

CU: ONII Jlt Dt SOli~A ~1llKEIH.A ~,\Lt.S 
r•rq:u..:.r.l 

PREFEITURA MJJ:-.ICII'AL DE LEÓPOLIS 

;\\ ISOS 11E I.ICII AÇ\0 
TOI\I,\I)A IJ ~: l'lli:('O~ 1\", 112016 

OBJETO: (\,1\U";II!JÇ:iu 1.k ctupro .. '1.:1 p.1r.1 ~·xn·u\'JO d-~ obr.: dl· 
r.:f,•rm.! t 111 rr\·Ji,, mun1~ ;p.1l. ('H.EI>Ef\'C'IAMF:'IITO E 1-.:NTIU-.GA 
DOS ENVI::LOPt::S d.'-' O~hJOm J.• Ol)hJUm dn 11!.1 05 de julho ele 
2016, nu D.'JhU1.mh:tllll d..: Licit.1~·.i", .iiU.Illu n.1 Ku;a l'cllro D111niu. 
.._:u..:s J..: Suut.;t , n" 374, (\:ntl\•, Ll;,'•p"lh·l'll. t\IH!KTURA DOS EN
VELOPES: .1:( niJhJOm tln 1\ta llS d..: . i ulht~ lie 201 ft LOCAl. OE 
ABERTURA: r\.1 s:1la d~ fi.'U1 11i..:~ Llu 01.!11Jn.mll.'llhl d~ Licít;u;;it•. 
:oitu:•U;1 n:J R~~~~ l'~d1o l h•miu~uc:o. llc Smt i':t , n•. 374. L~:~1pu1t,. I'R. 
INFORMA('Of:S C'Of\ 111 L E i\1 r.NTAI~ES~ Pud-.·r;iu .,~r ubudas nl Oi · 
\ L~ãn u~ L icilaçilc~ da l'r..:li:i tur:t 1\1\uucill:l!, SlltiadJ !\J Ru:t l"!:!dro 
Oomingm·s (.k· $uu:ta, 11°, )74, L~:Úillllis • PR. O Edil:,l o..:lt .. lr.i Ui:.· 
ron i\'CI c .~o•n~ ntc poJ.cr:1 ~cr r.:tu·;,Jo a p.ll'tll do Uia l t 05'2016 ;1 

partir <l:u: MhOOm. n.t Divit-àn •1..: L i~: i ta.;ik;; \1J PrciCttura Municipa l 
• Td: (04)) ;\62"/-1361 ou 110 ~·nll..:rc,·u ~·l drõnt~o www.lcol>..:t
l i s . pr.~uv.b r. 

TO~ I ,\0.\ DE PllF.ÇOS l'i". 3/2016 

On JETO: l'.tvimcnt:lç.lo CliiU p<.:t.lr.a hJ:o.;'dtit.• irr~:,: ut.r c 
meto fio de pcdru ha~liltt.:.l 11;1 eslr:ldJ \ ICuul tllh: li~a .1 sede do 
munkipio Jo Puvu<~Ú~.> Prim:~v.:ra. CREDENCIAME:-..ITO E. ENTRE
GA DOS F.NVELOI'ES: tJa:o; OSh.\Om :h O'.lh3Um elo ,h.l 06 Uc julho 
de 2016. no D..:partnm.:m'' de LlcilJÇ.lot, )lhtad•l na Ru:1 Pedro o,,. 
min~U\.'3. do: Sm&ZII, u" 374. C..:ntrn, l..:Upnh:.;/I'R ,.\BERTURr\ DOS 
ENVELOI'l:S. a~ O•>hJOm cl~1 dtJ 06 de JUlho d..: :!016. LOCAL 0[ 
AUERTURJ\' N:~ '-Jl.t de rl.'uni.J ... ·;; d.> D.:Jl .. n:t,u..:nlu d~: Licitaç:i<J. 
s1tu~u.b n~ Ru.1 Pcdru D•muu~m·~ ti.: Snuz.t. n~. )i.J, Lc-llllnli!> - I'R. 
INt-=ORMA<'ÕES l'O\II'Lt~n:.~ T.\1-lliS· r•uJ.:r.iv sl!r "butb, rt.t Ui
\\J<o~o ~,!.; Li~:11.1ÇÜ...J<o d.1 l'r.:f.:otuta \luuicip.tl, .•llu.td;~ n.1 IL•;t P..:clro 
Donunsul.'! t1l· SnulJ, n' 3 i·l. Lcc'lf'•"h~ • I' R O ELIIt:ll .:'tar:l JIJO
poul\d c ::.úllll.'nl~ 1~1Jdõ1 ~ ... 'I" l~o·ttr.l,1u .c p:trtu Jo dta OI 06 ~016 ;1 
l';tnir Ja.'i 09h00m. n.1 Uto 1..:i11 J~· Lir.:it.IÇik.'"' tl.t l'reti:iturJ \1mücip;11 
- TI.'!; (043) .\(~~7-1 )f• I •'u 1\1' c:ndcri.'~;"O l.'i..:trúnu;u W\~W. k\lp,l• 

h1o pq;.ovbr 

LcUpuh~. 2r, d..: lllJII) de 20Hc 
MARIA R~GINI\ bATISTA Dó SOUZA 

f\r.:.t•tkmc Ct>nus~:~~~ J~· L•~·it •• ..,:;iu 

N' I O I. ~cgumla-foira. 30 de maio Jc 201 G 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR~ I ELEIRO 

I!ESULTAilO llE JliLC:MIESTO 
TOi\ I AI)A I) f. PIU:ÇOS ..,,. 9/201tí 

Em cumpri1_nc•.uv ,,,, lli:-po:.tu no ;.~ rt , 109. par~gr:, ro I" dJ Lei 
~.66~~3 t~mla:se publlc..:o o r.::sultodo da licitoçJ~.> em cpl.,ral'.:, cuja 
cla!iSd tcJçao cl:~·s~ da sc~ulntc f('l rma: 

. 1\ emprc:;a PEOH.EIR/\ MARMELEIRO l.TD/\ • CPP. in_... 
cn t;1 no CNI'JIM F !'Ob ~) n• 76.! 12.697/000 1·54, C\'n1 vator ~:1\lbJI cl~.> 
Jo~c J c ~S 455.0~3 .2.1 (qU.IIr<iCCI\IOS C f.: tn~\1\:UI,I C cinc~.> ttu J Oih;ntu 1.' 
Ires rcous c vtnte c quutr11 ~:cutaYil.i}. 

:\1:umeh:thl, 24 cl.: m:'IJO l.le 20llí. 
MARIA'E nALLASTRA CiODARTH 

111.::-lllo.;r.tc ,;., C'umk,;iu J.1 Jlo.:nn.1n~n;l.' ~ .... .: 
t. .... , ........ .. 

PREFEITURA MUI'\ICIPAL DE MOREIRA SALES 

,\VISO UF. I.ICITA('\u 
I'IU:::C.\0 I'Rt:.Sl::NCIAL ,v !-ll!lH6 

~0~~~~~~;5~cto ~::=p~~~,~~; ~~~::~ç~~~~~·~~~~ ~~o~r~~;~~ r~1~ç~~ud~ 
ralc_o, locaç.:in dl!' , ,,m, ,,,ç,lçJ.l dr lu~. Lu~.JçJo do: Tc!Jo •• fl\~JÇÕCll 
de .audio <: n;;dt.t..aç5o Jc l'roJI;IDJilJ:.t vol.llltL' com C:Jrro d.,; som no 
Mumcipiu d~· M~om:1r:1 S.•h.:~·I'R. em :lh:ndun~:n.r.J .a:o li.:.-..tlvi~bcl.::. ~!i.: 
lim de :m" c d..:m;u:- ~v~mus uo Jc4.:orr.:r n., :1m1 ti-..· 201(, 
Rt;;im\! de ~:<~.-"Cuçj,l: M..:n.u rm:c;n f1•)r 111::111 

O.n;t Ath.:rt.1f:.t I .l tk JUilhl.' d~.: 2fll 6, ;b I OhOOmu1 
ln(un n ~ç\Jc!> Co•nplcm~·ru .• r~l<o \: t\qui:-u;.i1J ~h.: EcJn~d p.; l,, )1;,., 
WWW,II IUrl.!lr.tS;JII.!S.pr.~I,)V.br t'p,tun~ftl · Vl:,;,l)ll~l CUII1.br. 

L'J17 .,NTOSIU VUI.I'ATU 
J'ol!lcil•i 

PREFEITURA MUN ICIPAL DE NOVA Ci\NTU 

AI'ISOS O~ LICITACAO 
I)REGt\0 PH.ESF./'\Ci i\ 1 .. ~~ 1\1r2U i f1. I'~INC 

ProcC$-So Licit:mittO n" U2SI211 I(, 
OOJETO: /\qui~iça~, de )fi Resfri.Jd<'rl!-s ~~~ l .ci1c. Con\.:-nin 

1\lr\IIA C' EF. C1.10furmc ~·(]k:ci liC'açi"-'l" ~.:m l.'l.lilJI. 
ABERTURA: A p.~nir cl:1" U9:0li lloJru'lllv Dia 14 1...: Junho 

de :!.UI (I, na sal:! de r.:uni.)~s J,l I1JÇ•l ~1umcipJI. em N'w:1 CantiJ, 
JIJ1~n.i. 

A Pa:sl,l cmn int..:1m t\'1•r l.lll EUi1:::. JI\C).V:- ..: mfvm·.Jo,:ü.:-s 
tlU<lcr.iiJ s~t:r lloli.:IHall," n.t f•REF[JTURA :o-.IUNIC'IPAL DE NOVA 
CANTV • 1':\ltA'\:,\, JUilhl :1 Ul'i-~;j,, cl" L:c:it.aç~n. n1l hor:mo das 
9:00 ;l._c li OU ~~~- .: ~IJ:- (J ·I)C'I .J" 17-nu 11:-. T~:h:fon.:.-- F.a-c· (4-1) 
35:!7l3f•3 - JS:!7- I~XI • l·~:t,lo..h•~~tnii\Jõ:JIII\I .rl i:••v.br 

I•Rt~<:\o 1'\' :!11 . .!1111•- Jh\I.'C 

PrOC(..~o.~O Ltctlatornl 11° on:.!Oitt 
01\JETO· ,\'\ut.~ldO di! lll.'(.h ~· S.;1\ 1\"U> ..:m ti.ltor tonJ 

7630 • ..:onfunn..: ~o'Sfh!Ctli~eJ..;(·c~ .. m ..:tltl,,t 
ABERTURA.,\ runir J.o.,. IS:OUllura~ Uu OiJ 1-1 d~o· Junh11 

de 2.016. na s::.l:s th: r..:on:1"11.~~ Jn P.u,:l) Munt;;lp.tl. c:n Nn\·., C:mlu. 
P:uanj. 

A )J.I~I:l l.'llll\ irH~H~I ICt•r Jlt I~Jil,ll. Jll..:Xtt.'l .: tnfl.lnuJ,_;(i .. '") 
potkrJo s~r :.olh:u,,J,,~ n.t r•REFEITURA MUNICIPAL DE ~UVA 
C/\NTV • r'.'\RAi\A, junto"' :1 Ot \l!ià•' Uc L1Cit.1ç3o, no llorlrio I.!Js 
9:00 ~h ! I 00 U~. ~ da~ 14·ú0 :'h. 17:00 li :o: Tcldon~/.-:ax· (44) 
35271)6,3 • J527- 1 2~1 - 11 .:ll;tl.~l'.ll' ll\I\':I,"JiltU pr.q~IV.bt 

Pmci!;'SO LICIIJH.lrhl n" 029/20 I (, 
OBJ ETO: Exo..:t.:ll'f.'iu 1k Scrvi~w:: de Ri!:ldC\Io>~ç.l•) de Es1r:1J,t 

Rtu~tl c C t:o.\·.tl hamclllU • Cunv~n;,, f\ IA I',\ CLT , confonn~ l.'~pect· 
ticaçiH:.'i .:111 cdiw1. 

Al:J ERTURA: 1\ pa1t11 tl.1s \fl M ll~•r:.~, ~~~) Di.t 14 ct~ Junh•• 
l.lc ~.OI G . na .~.11.1 J c r.:\ll,ili~..; \.1~1 I'Jço ~l u nu.:ipal. 1.'11\ N~w:. (',11\'ll 
Pa ran't. 

A P11St:1 ~:mn iutetro 11.·ut d11 EaJtll. ~ncxrb ~ 11HÕm1açiJc" 
J'l(k\cr.in s.:r ,(nlictlJclM: 11.1 I'Rt:FCITUkA ~IUN ICIPAL DE NOVA 
CA:\'TU • !'ARA:\' Á. junho -' Utvi.~;lu 1.k Lttil;tç.'iu, nu hltr.irio J;:~s 
9:00 ~s 11:00 I h. ~· d.1~ 14:00 .'1.~o 17;00 Ih Td..:fondF~.'<: (4·l1 
35!71363 - JS27-12::SI - li.:n •• u,;,.,,lj_(nm:~c.mht pr. ~uv.hr 

ou AIRTON 1\N.IOj'; IO At<NOLJ.~ 
~;:t l'r.:h::h• ~h11 •.:.;'-11 

l'mccsso L•cit:aiÔrh' n" n~0· 21lll• 
OBJrro E't"..:u~.iu ~~~ s~·" ,,.u, ck ftl.'fo •. n.n..:mo<!d:•c::io ~.: 

.un.,h;,o~-:hl - C'l.'mn.• til.' S.n.JJ,.· ;\:,,,,, C:1ntu • (\mo,.~nn• l'••nfunu~o· 
-.·Jop~·cifil·a\Ü\':. 1.'111 c.:Liil;il 

1\BI!KTUR.\: 1\ JIJrtu t.IJ( 10·1() lh'ltJ.o. ,lu Dt.1 1.: Ce Junhtl 
l!e 2.01(,, n.1 ~al.1 de r .. •uniôl.'' do l,.;,~u ~luntCIJI.II. cn• No"'.l C"antu, 
l•;u;m~ 

A r ·~tu ;;um IIIICJI\) ,,.·o r Uu EUoiJL Jll.:,u.~o ~ mlonu.~,·õ,;::. 

p•ltl..:r.:lo ser :oclli~IIJdds na /'R[rt.: JTUIV\ ~IU~ ICII'AL DE :\OVA 
C'/\, TU · IJARA'.JA, j~n\1.1 J 1),vb:'i1) de LICHJç;iu, nu h,m\no JJ.., 
9:00 :1s l i 00 11~ 1.' f.l.t~ 14.00 ,1:-. 17 00 li\ T\'1\·luni.'.'F~.\ t4-l) 
35:!71J6J • 3527-12~1 • lc.: ll .lf.'.h•r,~nuv;I~.JII t u.pr ~ov.br 

[ste documc-nl~l podo: ser vcri ti..::tCI!I nu cnd.!rc..:o dctrónJco hnp:IIW\\'\\.111 . .!;0\'.hr/,)l~lJC~<bJcJtml. 
pelo código 000320 I 60530(1() 134 

Dot'ulll..:nto :t~sm:,u n di_bi~:dm~n t..: l!l •nr.m,,..: \li' 11: 2.:200·2 ~ok 1-l/U\..'200 I, qu~ hht itu1 !I 

luft. ti.'J<otrulun• J.; Chol\l'!o l'ubl•~,·,,_, lit .c~i1..:1r .•. ICf'.fir.l:-.d 
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EDITAL DE LICITI 
MODALIDADE T0~1ADA DE Pl 
RESULTADO DE JULGAMENTO 

Em cumprimento ao disposto 110 ~11. I 09, pnr5cra 
blico o resultado da licitaç;io em epigrafc. cuja ;1,, 
A empresa PEDREIRA MARMELEIRO LTDA
n" 76. 1 I 2.697/000 1-54, com valor glob~l do lote 
cinqucnta c cinco mil <Útio!Oia c trê; reais c vinte. 
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333653616 
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Manane Dallastra G< 
Presidente da Comissõo 
Penn:mente de Licitaçiio 

Ponarin 4.949 de 10102/20 16 

45960/2016 

Matelândia 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA 
A VISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N" 08!20 16- PROCESSO 
LICITA TÓRIO :'11'98/2016 

Municip10 de Matcl<indi~l torna p\lblit:o que fad realiwr. ús 08:30 hor:1s tio di•t 
14 de Junho do ano de 2016, na /\v. Duque de Caxias n• 800 em ~l::tolflndia 
P~rnni Brasil. TO~IAOA DE PREÇOS para CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPE SOflRE 
PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA IRREGULAR NA RUA ARGEMIRO LUIZ 
FONTANA- 4.388.07m'- (ENTRE RUA PEDRO ALVARES CABRAL E 
RUA PINHEI RO MACI IADO).CONFORME ESI'ECIFICAÇi\0 NAS 
FORMAS DOS PROJETOS, PLAN ILHAS, CRONOGRAMA FÍSICO 
FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO. CONVEN IO N"OOX/2016 
SEDU. , sob rogime de empreitada por preço global. tipo menor preço, da(s) 
seguintc(s) obra(.<): 

Quantidade c Prazo do 
Local do objeto Objclo unitl~tlk de t:XCCli\'JO 

m..!did:l (dia.,·) 

Sed\! município Recapeamento em 4.388,07 m' 60 
CBUQ 

A P:lst:l Trcníc<.~ com o mteiro teor do Edital c S\!ll~ re-spectivo~ mod~o.·los. 

adendos I;! •1111.:xos. pOlh:.r;.·, st:r examinada nn cnd~rcçu acin1a indki.ldo ~~ p~1rtir 

do dia 30 de :vbi<> do 2016, no horário eomct"cial, ou solicii:l<kt atr:11és "''c-
rnail lic i tncocsfu1m~lh.:lnndin.pr.gov.br. ou :llrjv~s do nosso Pon:d da 
Tr~Hlspar~ncia - \ ... ww.matclandia.pr.gov.br. ln f'orm:-tçõcs adicionais. tlúviJas c 
pedidos dl! e~cbrecimcnto devcrrio ser cncnminhado:, 5 Comiss5o de Licit~u;;io 
no endereço ou e-nwil .tcim:t mcncion;u.los - Telefone (45)3262 8382/8376. 

Motelàndta. 25 de Maio de 2016. 

RINEU MENO:'IICIN -Prdi:ito Munktpol 

45992/2016 

AVISO DE LICITAÇÃO/TOMADA DE PREÇOS 09/2016 

O Município de Matelândia, Estado do Paraná, torna público que estará 
realizando certame licitatório N2 99/2016, na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS N2 09/ 2016 - Tipo Menor Preço Global, que tem por objeto a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO GLOBAL DE 9.300,00m' DE 

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADA RURAL COM PEDRAS 
IRREGULAR ES, NUMA EXTENSÃO DE 1.5SOMETROS, JUNTO A COMUNIDADE 
DE MARQUEZITA. CON FORME ESPECIFICAÇÃO NAS FORMAS DOS PROJETOS, 
PLANILHAS, CRONOGRAMA FfSICO FINANCEIRO E MEMORIAL D(SCRITIVO . 
CONVÊNIO N2 050/2016 SEAB. O edital para conhecimento geral se encontra 
disponível no Portal da Transparência no site do Governo de Matelândia, 
www.matelandia.pr.gov.br. E também através do e-mail: 
licitacoes@matelandia.pr.gov.br. Os envelopes contendo as propostas técnicas 
e de preços ser5o recebidos até o dia 14 de Junho de 2016, devendo ser 
protocolados até às 14:00 horas. A abertura e julgamento serão no mesmo dia 
às 14:30 horas, na sala de reuniões do Departamento de Licitações c Contratos. 
Maiores informações poderão ser obtidas pelos telefones (~SI 3262 8382- (~5) 

3262 8376. Matelândia, 25 de Maio de 2016. 
RINEU MENONCIN 

Prefeito de Matelándia-Pr 

46048/2016 

) DE LICITAÇÃO 

Prcgiio Presencial 022/2016 

Objeto: Seleção de Propostas v isando a Aquisição de Patrulh~ Mecanizada 
. O I Plantatleira c O I Sementlom oriundos do Governo Federal. Proveniente 

do Ministério <b Agricu ltura, Pccutirin c Aba>iccimcmo através do convQnio 
82062312015 Contmto I 026587-09/20 I 5, 

Re~;ime de Exccuçiio: Menor preço Unil:"trio. 

Data Abertura: 09 de junho de 2016. n' I OhOOmin. 

In i(Jmlações Complementares c Aquisiç:io de Edital pelo sue .v \"W. 

mo -.;irasgk~.pr gl)v.br /pmm:-(i,:vi4;anncr.corn.hr. 

Lutz Alllouio Volpoto - Prefeito Muntcipal. 

44545/2016 

PREFEITURA :v!U:-I!CIP/\L DE MOREIRA SAI.CS 

ESTADO DO PARA:-<..\ 

AVISO OE LICITAÇÃO 
Pregão Prescnci:ll ON/2016 

Obj"to: Sclcç5o de Propostas visando Registro de l'rcços pnrn fi.itura 
contral~çiio d" empresa p~ra Prestação de Serviços com locação de pnlco, 
locação de som, locaçiio de luz, Locação de Tcliio, grovações de áudio 
e rc:lliz:tçiio de Propaganda volalltC com cutTn de som 110 Município d" 
Moreira Salcs-PR. em ntendimento as festividades de fim de ano c demais 
eventos no <kcorrer no ano de 20 I 6. 
Regime de Exccuçiio: M"nor preço pur Item. 
Da"' Abertura: I 3 de junho de 2016. as IOhtJOmin. 
lnlbnn~çõcs Complementares e Aqnisiçiio d~ Edital polo sitc .nvw 
ll'h"II'Cira'illr' nr.g. .. .-.v h r /pnlmsr"·,·i-.:,1\) 1\.'t l.'C11\l.h1. 
Lui1. Antonio Volpato - l'rckito Munic ip.d. 

45626/2016 

I Nova Cantu 

I'REFEITL"R \ ~ll 'oiCirAL llf. ~0\",\ CANTL' 
EST \DO J)() r,\RA ~ ,\ 

C.W.I n" 77 .~·".WI/011Ut-IIJ 

Ru:1 Rahi:1, MS. CEP S?.~~U-000 

AVISO DE LICITAÇ.\0 - I'ROCESSO LICI"f.\TÓRIO n" 02~/lOt(l 
I'RECÃO, na forma l'n·s~ncia l- N" 1119/2016-I'Mi\C 
Oll.JETO: AIJuisiçiio de 36 Rcsfriadures de L<"ilc, conforme CSIH·cificaçõcs 
em cllilnl. 
ABERTURA: A pa rtir das 09:00 (nov~) llon1s do dia 14 de Junho de 
2.016, na >ala de r~uniões do l'aço Municipal. em Nul'a Canlu, l'aran:i. 
,\VISO DE I.ICIT.-\Ç\0- PROCESSO LICITA TO RIO n" 029/211 I 6 
TO~ IA DA DE PREÇOS n' 011212016- P~INC 
OBJETO: Empreitad:t Clo!Jal de Scniçus d~ Adequação d~ csrroH.hl) 
lturais, conforme cspccificaçi•cs em edital. 
AI!ERTURA: À pat·tir das ltJ: Oil (tlez} llur:~< dn !lia 14 li<• .Junho li<• 2.1116, 
11:1 ~:!la <ll' nuniàl·~ du Pa ·o l\ I u11 idp:1l, L'lll Nm :t C:wlu. l):tr:m:, 
AVISO DE LICIT,\Ç,\0- I'IWCESSO LICIT.\ TÓRIO n" UJ0/2016 
TOMADA OE I'REÇOS n' 003/1016 -I'\11\C 
Ol\.IETO: Sl'I'Yi\·u~ de.: Rl.'l'orm:t/Rl·mtul~:l:l\':1,,/,\u,pli:l\':w ctu (\·nlro S:tÚdl' 
t:mili;tnu Uonif:h·lu Cunpi~ulto - t flS 1\ma C.::uuu. ruufurmc: 
especificações em cdilal. 
ABERTURA:,\ partir das 10:30 (det lwras e trinla minutos) llor;~s do dia 
1-1 de Junho de 2.0 16, na sal:1 de reuniões du Paçu Munkipal, em :'<o'" 
C:mt u. P:u·:m:'t. 
AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITA TOlHO n" U.1!121l16 
TO.\IAOA UE PREÇOS n" 00-1/2016 -I'~INC 
OB.IETO; Scniçus de lteformall~entudela\·'•o/Ampliaç"o do Centro S:uidc 
du Oislrito de Santo Rei, conforme es1lecilieaçõcs em edital. 
AIIERTl!RA: ,\ parlir tb > 11:00 (nnzc) llot·a; do dto 14 de Junho tlc 
2.1116, na s:~la de rcuniõe> do l':~ço Municillal, em ."'1/u\"u Contu, l'araná . 
. \VISO DE I.ICITAÇAO -I'ROO:SSO LI Cri \TOlHO n"' 032/211 16 
TO~IAOA DE PREÇOS n'II05/2016 - P~INC 

OBJETO: Contratação de Serviço> de i\bnutençiio, cnm >uh"ituição c 
ronscrtos de calhas. janelas. :tbmhradu\. ,·iJros ..... t:unfnrmr 
cspl'cificaçõcs em cdit:tl. 
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Univcrsidodc 
Estadual de Munngà 

TESTE SELETIVO 

Cont r a t oçao to ·mpora r i 

Vaga p a ra Maringá 
,,. , ...... .. . J. I....... e 
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P,.f.""'·' ....1~··::.·.:·/:;:-'~·~. :':"{;",. 'J.n.o: I V a g a par a U m u a r ama I 
lnscriçõ~s da 17 a 30/05/2016 
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PllEFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ~AJV'Et/ -

"' ESTADO DO PARANA XF N' .2L > 
CNPJ 77. 845.394/0001-03 

~ l --- ---r-

"<&~- -:~~ PROCESSO LICITATÓRIO no 028/2016 
~~a..,·' 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

OBJETO: Serviços de Readeguação de Estrada Rural - E levação de estrada. 
transgorte de cascalho e Cascalhamento de Estrada- CONVÊNfO n° 812090 I Caixa-
Processo n° 1 02 I 079-7812014. 

V J\LOR ESTIMADO - R5>-3 12.546.35 (Trezentos e Doze Mil. Quinhentos e Quarenta 
c Seis Reais e Trinta e C inco Centavost 

PARA: 

DEJ>ARTAMENTO DE CONTABILIDADE 
DOTA ÃO ORÇAMENTÁRl1\. : 

PREVlSÃO I 

----------------------------: 
D~taç~o : t/f5lf6 tJ!J3'{ 4033 L/L{CjcJ3i OJO,oc:J 

Visto: DATA: 23 /05 I 20 16 

---l 
~--~~~~--~--------------------N-~_\0 __ . __ /\_U-TO--Rf_Z_/\_D~ 

DATA: I __!__l 
PARA: 
ASSESSOR JURÍDICO 

I 
Concorrência ~] Tomada. I I Convite 

de Preço l 
-·- - - - -- - - 1-------l 

I 
_ __ j 

I 

Rua Prof. Joiio Farias da Costa, sin o- Fone (44) 3527-1281 I 1363 - CEP 87.330-000 

-

I 



20/0S/:J16 

gigovmr@caixa.gov. br <gigovmr@caixa.gov. br> 

Para <pmncantu@ig.com.br>, <everaldofreirel3@gmai l.com> 

Data 1910512016 14:33 

• DECLARAÇÃO REFERENTE À EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO.doc (41 KB) 
• MO 28019 Oficio de Encaminhamento Obras.doc (115 KB) 
• Declaração de Atendimento à Legislação Obras.doc (28 KI3) 

Caixa Econômica Federal - GIGOVIMR 

R. Santos Dumont, 2881 - Centro 

87 .013-050 - Maringá I PR 

Oficio Eletrônico Caixa 11° 0249212016-E- GIGOVIMR 

Maringá, 19 de maio de 2016 

A Sua Excelência o Senhor 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

Prefeito Municipal de NOVA CANTU I PR 

R. Prof. João farias Costa, S/N 

87.330-000- Nova Cantu- PR 

Assunto : Conclusão de análise da proposta 

Descrição do Objeto Readcquaçào de Estradas Rurais 

Número do processo 1021079-7812014 - Convêmo g 12090 

Excclentíssimo Senhor, 

1. Comunicamos que se encontra concluída a anúlise técnica de ·~ngcnharia do referido 
processo, tendo sido aprovado o que segue: 

https://wcbmail .ig.com .brJ? _task=m ai I &_aclion= pri nt&_ uid=331\52&_mcox= IN l30X 1/1\ 



20/0512016 iG Mail :: Oficio Eletrônico Caixa 11° 02,192/201G-E- Contrato 1021079-78- Conclusão de /\nálisc 

Item Discriminação dos Itens (QCJ) Quantidade Recu rsos (R$) Contrapartida 

(R$) 

Cascalhamento de estradas vicianais 300.000,00 12.546,35 

Tota lização 300.000,00 12.546,35 312 .546,35 

Percentual %,99% 4,01% 100,00% 

1.1 Este comunicado não implica em Autorização ele In ício de Obras, a qual será remetida 
oportunamente pela CAIXA, em ofício especí fico, após a competente análise jurídica da {,rea de 
intervenção e/ou do trabalho social, se houverem, c a anúlisc do processo licitatório. 

1.2 

1.3 

Ressaltamos que os quantitati vos, itens de serviços e espec ificações da planilha a 
serem levadas à lic itação devem ser os mesmos da p lanilha analisada c aprovada pela 
CAIXA, sob pena de não aceitação do processo licitatório. 

O município executa r ú o~ serviços relacionados aos higodcs/sangrndouros, 
lombadas, bueiros até a primeira liberação de r-ecursos, conforme du:laraç:ío 
apresentada. 

2. Quanto ao processo licitatório, deverá ser apresentada pelo Convcnente/Município, por 
11ero de ofício (modelo anexo - MO 280 19), a documentação a seguir relacionada. rcgis~rac!;·. r· 

anexada também ao SICONV nas abas PROCESSO DE EXECUÇÃO c 
CONTRATOS/SUBCONVÊNlO, conforme orientações do item 3 deste o fíc io: 

2.1 Proposta da empresa vencedora, planilha orçnmcntúria c cronognunH físico- financeiro, 
assinados pelo seu representante legal; 

2.2 Despacho de adjudicação da lici taç<1o; 

2.3 Ato de homologação da licitação; 

2.4 Em caso de dispensa ou inexigibilidade de licitação deverá ser apresentada justificativa 
com o devido embasamento legal; 

hllps://wcbmail.ig.com.bf/?_task=mai l&_action=prinl&_uid=33-152&_mbox=1NBOX 211 



20/05/2816 
iG Mail ::Oficio Eletrônico Caixa n° 021\92/2016-E - Contrato 1021079-78- Conclusão de Analise 

2.5 

2.6 Original da declaração firmada pdo Convcncntc/Prcfci to atestando que a licitação ou o 
processo de dispensa, quando for o caso, atendeu às formalidades c aos requisitos dispostos na 
legislação vigente, inclusive quanto à forma ac publ icação, aceitando pareceres emanados por órgJo 
de controladoria Geral do en te ou de Tribunal de Contas de vinculação c ao Decreto nn 7.9H3, de 
08/04/2013 (modelo anexo); 

2. 7 Original da declaração do Prefeito/Convencntc ou da empresa vencedora do processo 
licitatório sobre a composição do quadro socieLúrio da empresa (modelo anexo), sendo de intcint 
responsabilidade do Convcn cntc/Município a fiscalização dessa vedação; 

2.8 Salientamos que a dispe:-:sa U<l apresentação dos atos de publicação à C/\IXA 
não exime esse Convenente/Município de efetivar as publicações. co.1formc a lcgi~lação vigente. 

3. É cond ição para a aprovaçfio do resultado do Processo Licitatório pela C/\IX/\ o 
registro da mesma no SICON V, o qual deverú se r fe ito da seguinte forma: 

3.1 Na aba PROCESSO DE EXECUÇÃO: registrar os dados da(s) licitnçào(ões) 
realizada(s), incluindo todos os fomecedores part icipantes conforme a .. L de julgamento da 
licitação; 

3.1.1 Informamos que o campo valor da licitação é o valor máximo previsto no edital c não o 
valor do lance vencedor (este tem campo próprio): 

3.1.2 Nessa aba, deverão ser J.~EXADOS os arqu ivos clctrôn:cc,s em pclf ou jgp dos 
seguintes documentos da lici tação: 

• Ato de Adjudicação; 

• Ato de homologação; 

" Justificat iva com o dcvioo embasamemo legal, no taso de dispensa ou 
inexigibi lidade de lic itação: 

.. Proposta r planilha orç~tmen,:ma 

vencedora; 

hllps://webmail.ig.com .br/?_task=mail&_action=print&_uid=3:Y152&_mbox= IN80X 

·:ronogrmna llsJco apresentado p..:l:: cmprc:·>n 
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• Declaração emitida pelo Convcncntc/Prcfcito ou pela empresa vencedora da 
licitação atestando que esta n8o possui em seu quadro socielúrio servidor público da 
ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de cco.1omia mista. sendo de 
inteira responsabilidade do Convcncntc/Município a fiscalização dessa vedação. 

3 .2 Na aba CONTRATOS/SUBCONVÊNfO: registrar os dados oo(s) contrato(s) 
administrativo(s) finnado(s) com a empresa vencedora da licitação e do(s) seu(s) aditivo(s) 
(pronogação de vigência, alteração de valor, ~te), se houver. 

1.2.1 Nessa aba deverão ser AJ'\ .. L .{ADOS os arquiv0s uo(s) contr:1to(s) c s~u(s) aditivo(s). 

assim que ocorrerem. 

4. Colocamo-nos à disposição dessa /\dministmção Municipal para o que se fizer 

necessário, por meio do telefone ( 44-3344-4660). 

Respeitosamente, 

Fcl ip.: R';nc Cardoso 

Ln~cLnci ro Ci\'il 

Aurora /\parecida Reis Araújo 

Gc:ent~ de Filial 

Gerência de F ilial de Govemo - Maringá 

Ouvidoria de Governo G800-200~222 

ouvidoriadegovcrno@caixa.guv.br 

https://wcbmai l .ig.com.br/?_task=mail&_action=print&_uid=33t152&_mbox= INI)OX 
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ORÇAMENTO 

Agente Promotor I Proponente INOVA CANTU I PR I 

Empreendimento 

N• do contrato 

IReadequação de Es tradas Rurais I 

11021079-78 I Programa IPRONAT I 

N" do Item Descrição Unid. Quant. I Valores (R$) IF t 
Unitário I Total on e! Referência de custo 

1 
TI---- ~ 

Elevação do leito da estrada - Escavação 1" categoria e/BOI 
Elevação do leito da estrada em 0,35 m. dê espessura, compactãdõ: m• 33.226,37 

Tab. DERIPR 
3,16 _ 104.995,:tr- - . 41 1000 

_ Pá carregadelra,estemi-mínimo 105 HP ou escavadeira hidráulica 
1 1 

+-- ---+-
1 

1 
1e Motoniveladora. Trecho 18.986,50 metros. com largura do le t~o de 
5,00 metros ~de94.982;5o m2 X 0,35 metros de esp. = 33.226,37 m•. I ~ I I I -- -------+- ·-+---- - - - -
Transporte de jazida de 1• categoria 1 
I Estrada de Acesso a Comunidade do Taubaté- Trecho 02. Extensão de ~-m• 6.387,37 :, ::. . 
18.516,50 metros X 5 metros de largura = 42.582,50 m• X O, 15 metros de +--

-- I espessura compactado= 6.387,37 m•. (DMT 3km.) · --- 1 
12.2 _ Estrada de Acesso a Comunidade do Dito Ferreira - Trecho 01. Extensão de m• 7.852,50 • -. ~ 1 

Extensão de 10.470,00 metros X 5 metros de largura= 52.350,00 m• X 0,15 t 
b;---- _ _ 0,15 metros de espessura compactado - 7.852,50 m•. (DMT 3km.) 
1~ _ Cascalhamento e Compactação da Base 
3.1 --- Serviços de escavação e carga de cascalho I m• I 14.239 871 • ~ 

2 (Z1 . SINAPI 
.<1.<11 11 - 28.104.431 72885 

J 
·--·---

-
SINAPI 

4,'1U I 34.551,00 72885 

·-- I Tab. DERIPR 
1u,Ofj 143.395,49 452010 

-· ___ 
1
Espalhamento mecânico com motoniveladora 140 HP, material de 1" 

1 1 categoria, remoção dos pedregulhos fora do padrão adequado e 
e Compactação do cascalho com rolo com vibrado r liso, (peso operacional -------1---------~~-----------

-
'4--·-
4.1 

operacional mínimo de 10 ton.). 
1AQUISICAO _§_A~SENTAMENTO PLACA DE OBRA __ , ~· I _S:õõ~- ~ --- 300,021 ~ ~ 1 .500, 1~ ISINAPI cód. 74209/001 
Duas Placas de Obra em chapa de aço galvanizado. 2x1 ,25m. __ --+·- - -+·- ---1~------+-· _ _____ -J-- . 

I ~ --------------- --+ ----1- -~-----+--1-

-1-=- I DATA BASE: SETEMBR0/2015 SEM DESONERAÇÃO 
ENCARGOS SOCIAIS DO DER HORISTA 141 ,67o/~--- ___ _ ___ 

1--· 

==~--- -- -,--t= +-·-- I 
--------

--- ·-·--
----------r-=:=~ -t -~-~- (~ --- ------ .... (Will& 

Responsável técnic~ ~ 
pelos itens: SEBA TIÃ R NALDO VILELA 

• Obs ~eba ião R o a Ido Vilela 
Eng . Civil CREA 19354-0/PR 

:=I] Contrapartida êRcfuSIGãr114&le1fiJl<J9ceira 

IJ Exduslvamente repasse/subsidio 

@] 

co 

Responsável técnico 
pelos itens: 

Contrapartida exclusivamente física 

Exclusivamente outras fontes 

----- ~-- I 
-- - -----1--- I 

1----· 

TOTAL 312.546,35 

26-abr-16 
Data 

BOI 23% 
(já incluso no orçamento) 

I 
Encargos sociais considerados no orçamento: 

Horista: 117,09% Mensalista: 73,76% 

c.l·<-> 
\0.._\f;..SJ'v-- c. \ liA~ 
\( \0 \V 

.·i..,':'.'" 
\.i.:' 
'·' 
''" 
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jNOVA CANTU I PR I Empreendimento 1Readequação de Estradas Rurais 1 Agente Promotor I Proponente 

Item 

2 ---- --

c~--
4 -----
1----
-- c 

~ --~~t -- --
. --~ -- i - - - - - ~ -

1----t---- =-=r __ c___ r_ ________ j ---
~ --r--+---+----~ 

c um. No-mês! Acum. INo mês! Acum.INo mês! Acum.INo mêsíAcum.TNo mêsiAcum. 
Mês 08 r---Mês 09 I Mês 1 O .----------nllês 11 I Mês TI 

I-- ~----

~ -+--- - +------ -----l--- --

--~ I 1--=r I -~~--~1---~t-=J ==r--
- ---+---- - --1-- _ _ , - - --+-- -+---+ 

-- --f----1--- -1--1--~--

- • 1- --------J.---.----t---t---+---1----+---
--- . -- --l------~ ---+-- -I-- --l 

=--=t_·- I -+-------+------+- ·- -- --

-- . --4--=t 3-~--~ E t 
- -· . - - 1- -1------+-- ---+-~ =---==~~ - ~ -_-=-

- 1-- --

,--~ t---J; f â I Lf_ f_--~ 
--- --1-----1 

- . -------! 1---

---· ~--- ·---· - 1---· 

---
-+------f------\-----+-----t----r----t-----+-~---+ I _j_ --

--r---+ ---~ -+-------l----+'---~- -+--~ 
---1---1 -+ 1- ---l 

--
·1-- --l------1-- -

~~vt-~-~ 
-.·' h > •,:.r I I 
i ~r!,li· K t ~-· - · 

----~---- ---~ ---+- ---+- ' - ' ___ I I li Rr"Tvjt~ --
-t 

~ ' 

I '- - --· . - - ------- --···--- ---, - ij - - --!-
' -.- f, . . -_:_=~-~=c--- -- _ --~ t -.... Lo-'-~-~- '"'3'-:'_ ··- _- ~ -=~ 

J _ r =--=f - - ----i---t--=1- ---- -- I !- --
l I 

V'"oRF=t:-"S:: 
l ~~t:~~. 

26-abr-16 

RespoiJStiel \écn\co ~ebastião Ronaldo Vilela 
pelos itefJs: S~A~TIÃO RONALDO VILELA ~rtg. Civil CREA 19354·DIPR 

CPF- 357.616.019-15 

Responsável técnico 
~elos itens: 

Data ~~~ i '--. ...; I "o ');:> 
Ql ~ ~ 
() !f:0 ::;; 

~ V.1' :r~<::' -ç. ~ I ~ 
~\ ~~~\') 
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