
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

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 HOMOLOGA CÃO 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório no 032/2016 - Edital 
de Tomada de Preços n° 005/2016, que tem como objeto é a Aquisição de Calhas, Telhas 
metálicas, Vidros, alambrados, reparo e instalação, conforme especificação no Edital. 

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

LOTE ÚNICO no Valor Total de R$-78.025,00 (Setenta e Oito Mil e Vinte e Cinco 
Reais): - DENIZ BORGIO NETO ME, Inscrito no CNPJ sob o no 15.545.532/0001-81. 

Nova Cantu, Paraná, 20 de Junho de 2.016. 

~ Prefeito Municipal 
Nova Cantu - Pr. 
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MUNICÍPIC?.,~o~o~r~áVA CANT -~-:·;t::~J 
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 1\toJcan Jf/ 

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 Li citatório n° 
032/2016 - Edital de Tomada de Preços n° 005/2016, efetuado para 
Aquisição de Calhas, Telhas metálicas, Vidros, alambrados, reparo e 
instalação, cuja empresa vencedora foi: DENIZ BÓRGIO NETO :ME, 
inscrita no CNPJ sob o no 15.545.532/0001-81, atendeu a todos os dispositivos 
constantes na legislação em vigor, em especial à Lei n° 10.520/02 e 
8.666/93, de 21/06/1993, e suas alterações, inclusive quanto à forma de 
publicação. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 16 de Junho de 2.016. 



Estado do Paraná 
CNPJ N. 0 77.845.394/0001-03 

nPaço Municipal Martin Krupek" 

SCI - Sistema de Controle Interno 

Relatório Administrativo n°. 032/2016. 
Processo Licitatório no. 032/2016. 
Modalidade Edital de Edital de Tomada de Preço n°. 005/2016. 

O presente relatório trata do processo licitatório n°. 005/2016 Serviços de manutenção 
- Vidro/ Calhas/ Janelas/ Alambrados. 

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, 16 de Junho de 2016. 

Elis Marina da Silva 
Controladora Geral 

Controlador Interno 

Rua Bahia, 1N° - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1 096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

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



Prefeitura Municipal de Nova 

REF: PROCESSO LICITA TÓRIO N• 032/2016 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n• 005/2016 

TERMO DE ADJUDICACÃO 

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

LOIEN•01-

EMPRESA: 
DENIZ BORGIO NETO-ME 
CNPJ-15.545.532/000 1-81 

LOTES E/OU ITENS: 
R$-78.025,00 

LOTE ÚNICO no Valor Total de R$-78.025,00 (Setenta e Oito Mil, Vinte e Cinco Reais). 

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 2.016. 

Comissão de Licitações · ·~~ 

fl~.;J~,cJ ~ ~ 
Q _) 
b:'-L~ ~ - .; ~16 

PUBLICADO EM tJ.!> I 0 1 • 

J ORNA~ /u ~ c:h J n-/ e- Jlf-0 
1 

EDIÇÃO N.0 ájst:j..t- 0 :t 
RESPONSÁVEL _4~J - --
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IJ QuliitiidoS""':!_ 
CNPJ H• 76,9S0.047/0001·8B 

COHVAUOAÇÃO 
fX'TRATO DO 1° AO(TIVO 00 CONTRATO N• 001 /2015 
COHTRATANTE: PREFEIT\.ItA HUNIOPALOEQUIHTAOOSQ..-PR 
CHPJ: 76.9S0.017}0001-88 
CDHTRATAOO: f.C.H SERVIÇOS DA CONSTltUÇÃO LTOA 
CNPJ: 11.7U.OSl/0001·S1. 
08JETO: PRORROGAÇÃO 00 CONTRATO N• 001/2015 
HOYO PRAZO DE VENCIMENTO DO COH'TlVr.TO: U/01/2017 
DATA DE ASSINATURA: 20101/2016 
PRERnD HUHIOPAI.: J0N> OAUOIO ROHERO. 
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Prefeitura Municipal de Nova 

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇAO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N• 032/2016 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n• 005/2016 

Às I4:00 hs (quatorze horas) do dia I4 de Junho de 20I6, 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 Aquisição de Calhas, Telhas 
metálicas, Vidros, alambrados, reparo e instalação, 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: 

EMPRESA!CNPJ 
DENIZ BORGIO NETO- ME- MET. E VIDRAÇ. SANTO ANTONIO 
CNPJ n° I5 .545.532/000I -8I 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que 02 empresas compareceram para participar do certame, e, 
apresentaram os envelopes de n° OI 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: 

LOTE 01-
ITEM Valor Total EMPRESA VENCEDORA 

OI R$-78.025,00 DENIZ BORGIO NETO - ME- MET. E VIDRAÇ. SANTO ANTONIO 
CNPJ n° 15.545.532/0001-8I 

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

DENIZ BÓRGIO NETO - ME- MET. E VIDRAÇ. SANTO ANTONIO, Inscrito no CNPJ sob o n• 
I5.545.532/000I-81, no valor total de R$-78.025,00 (Setenta e Oito Mil, Vinte e Cinco 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. 

Comissão de Licitações/Equipe de Apoio: t0- c\....._o~.., '- c c-{_ L 

Ir 1-0 ~ f([lk;;;J 
~~"sD 'T_T_ 

Participantes: {. , .;;)'"'v l"', -., 

Nova Cantu, Paraná, I4 de Junho de 2.0I6. 



METALURGICA E VIDRAÇARL 

SANTO ANTONIO 
DENIZ BORGIO NETO -ME 

CNPJ no 10.432.989/0001-66 
Rua Vereador Francisco de Moraes - CENTRO -Nova Cantu - Paraná. 

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

PROPOSTA DE PREÇOS 
Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 03212016 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS No 005/2016 

Apresento para apreciação de Vs. sas., a proposta de preços referente à Aquisição de Calhas, Telhas 
Metálicas, Vidros, alambrados, reparo e instalação e outros, objeto do Edital de Tomada de Preços n° 
005/2016, conforme segue: 

ITEM QTDADE DESCRIÇÃO Preço Valor Total 
Unitário R$-

R$-
01 300M2 Estrutura Metálica (Eternit Metálico 6 mm) 95,00 28.500,00 

~ 

02 05 Und. Portões de Tubo 20x30 (chapa) 235,00 1.175,00 . 
03 200M2 Calhas 40,00 8.000,00 
04 50 lvP Alambrado (Manutenção e troca) 75, 00 3.750,00 
05 10 M 2 Mármore (para portas e janelas) 250,00 2.500,00 
06 04 Und. Cuba para banheiro 350,00 1.400,00 
07 30M2 Janelas de ferro (com vidro 3mm) 210,00 6.300,00 
08 30M2 Portas de Vidro temp. 1 O mm. 280,00 8.400,00 
09 50M2 Vidro temperado 08 mm (fume, parajanelas) 275,00 13.750,00 
10 50M2 Vidro incolor 03 mm (para porta portas e janelas) 85,00 4.250,00 

manutenção. 
TOTAL 78.025,00 

TOTAL GERAL - R$-78. 025,00 (Setenta e Oito Mil, Vinte e Cinco Reais). 

A Forma de pagamento é à vista, mediante entrega. 

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

Atenciosamente, 

DENIZ BÓRGIO NETO 

/ 
/ 
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.Receita Federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 

10.432.989/0001-66 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

21/10/2008 

I NOME EMPRESARIAL 

:>ENIZ BORGIO NETO· ME 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

METALURGICA E VIDRACARIA SANTO ANTONIO 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATMDADE ECONOMICA PRINCIPAL 

47.43-1-00 · Comércio varejista de vidros 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 

47.44-0-05 ·Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 
45.30-7-03- Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 
25.12-8-00- Fabricação de esquadrias de metal 
43.21-5-00 -Instalação e manutenção elétrica 
13.53-7-00- Fabricação de artefatos de cordoaria 

/ 

43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 
27.90-2-99 - Fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente 
29.45-0-00 - Fabricação de material elétrico e eletrônico para veículos automotores, exceto baterias 
25.11 -0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 
42.92-8-01 -Montagem de estruturas metálicas 
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estrut uras temporárias 
25.42-0-00- Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias 
43.30-4-99 ·Outras obras de acabamento da construção 
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 
77.39-0-03- Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 
20.73-8-00 - Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins 
23.11-7-00- Fabricação de vidro plano e de segurança 
~3.19-2-00 - Fabricação de artigos de vidro 
23.99-1 -01 - Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em cerãmica, louça, vidro e cristal 
25.32·2-01 - Produção de artefatos estampados de metal 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

213-5- EMPRESARIO (INDIVIDUAL) 

LOGRADOURO 

R VEREADOR FRANCISCO DE MORAES 
INÚMERO 
130 

I COMPUEMENTO 
TERREO 

I CEP 

87.330-000 

I ENDEREÇO EUETRONICO 

I BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

I ~FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

I SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

. *'******* 

I MUNICIPIO 
NOVACANTU 

I TEUEFONE 
(44) 3527-1165 

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

l= rn itirln nn rlk> 1A.In~/?01~ Õ>c OR•A.?·O~ frl<:>b o hnr<:> rlo Rr<:>cíli<:>\ 

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

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

21/10/2008 

I ~=SITUAÇÃO ESPECIAL 

D6nin<:>· 1/? 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

10.432.989/0001-66 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

l NOME EMPRESARIAL 

DENIZ BORGIO NETO - ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÚMICAS SECUNDARIAS 

25.99-3-02 - Serviço de corte e dobra de metais 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZAJUR DICA 

213·5 • EMPRESARIO (INDIVIDUAL) 

LOGRADOURO 

R VEREADOR FRANCISCO DE MORAES 

CEP 

87.330-000 

ENDEREÇO ELETRONICO 

I BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) -

INÚMERO 
130 

I COMPLEMENTO 
TERREO 

I MUNICIPIO 
NOVACANTU 

I TELEFONE 
(44) 3527-1165 

DATA DE ABERTURA 

21/10/2008 

I SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

21/10/2008 I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I ~~o ESPECIAL 

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

Emitido no dia 14/06/2016-às 08:42:06 (data e hora de Brasília). 

I Consulta QSA I Capital Social I 

I~ SITUAÇÃO ESPECIAL 

Página: 2/2 

I Voltar I 

© Copyright Receita Federal do Brasil- 14/06/2016 

http://www.receita.fazenda.gov.br/prepararlmpressaoflmprimePagina.asp 
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 1043298910001-66 
Razão Social: DENIZ BORGIO NETO ME 
Nome fantasia:METALURGICA E VIDRACARIA SANTO ANTONIO 
Endereço: RUA VEREADOR FCO DE MORAES SN I CENTRO I CURITIBA 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: 2016061202535211308167 

Informação obtida em 13/06/2016, às 16:48:24. 

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



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

Pá 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: DENIZ BORGIO NETO - ME (MATRIZ E FILIAIS ) 
CNPJ: 10.432 .98910001-66 
Certidão n°: 5713122312016 
Expedição: 1310612016, às 16:49:04 / 
Validade: 0911212016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica- se que DENIZ BORGIO NETO- ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a ) 
no CNPJ sob o n° 10.432.989/0001-66, NÃO CONSTA do Banco Nacional de 
Devedores Trabalhistas . 
Certidão emitida com base no art. 642 - A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12 .440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 147012011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011 . 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais . 
A aceitação desta certidão condiciona - se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (h t t p : I I www • t s t . j u s . b r) 
Certidão emitida gratuitamente . 

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

) 
DOv i d" ' '"g" t õ'" oodt@c.t. j v,.b, ~ un f 



• PARANÁ 
GOVERNO DO E SOADO 

Stcre~ane óa FettnCit 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 014694347-03 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 10.432.989/0001-66 
Nome: DENIZ BORGIO NETO-ME ./ 

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 do 1 

Válida até 15/09/2016'- Fornecimento Gratuito 

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

Emitido via Internet Pública (1810512016 15:16:12) 



PREFEITURA MUNICIPAL D 

NOVACANT 
1963- 2013 

Eu 1-~ [/wtk 9Je6ta ~Wúa 
-==PARANÁ===

CNPJ - 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

N° 083/2016 

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 Deniz 
Borgio Neto-Me, inscrito no CNPJ sob no 10.432.989/0001-66, situado 
na Rua Vereador Francisco de Morais, 130, desta 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 60 (Sessenta) dias a contar da data de emissão. 

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

Nova Cantu-Pr, 13 de Junho de 2016. 

l -

REGIANI PORS r~ SANTos 
Responsável pelo setor de Tributação 

Fone (44) 3527-1281 Fax 3527-1363- E-mail prefeitura@novacantu.pr.gov.br \t\ 
www.no11acantu.pr.ga11.br ~"( 



24/05/2016 

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

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

Nome: DENIZ BORGIO NETO- ME 
CNPJ: 10.432.989/0001-66 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do 
sujeito passi\{) 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 Brasi l (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 federati\{), para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passi\{) 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: I IWNW. receita. fazenda. gov. br> ou < http: I IWNW. pgfn. fazenda. gov. br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1. 751, de 02110/2014. 
Emitida às 08:30:32 do dia 2410512016 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 2011112016:' 
Código de controle da certidão: A1E5.D17D.85EC.4815 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

I 1/1 
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Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da Repüblica E 
SecrerariadeRacionalizaçãoeSimplificação . , . REQ_ U RIMENTQ DE EMPRESÁ 
Departamento de Registro Empresarial e lntegraçio 

/ 

rua. av, etc ) 

RUA JOAO ANDRE CARDOSO 

COMPLEMENTO 

TERREO 

declara, sob as penas da lei. não estar impedido de exercer atividade empresária. que não possui outro registro de empresáno. e 
requer à Junta Comercial do Estado do Paraná: 

DO EVENTO 

DENIZ BORGIO NETO- ME 

I OGRIIDOURO (rua. av, etc 1 

RUA VEREADOR FRANCISCO DE MORAES 

COMPLEMENTO 

TERREO 

4743100 

7739003 
2073800 
2311700 
2319200 
2532201 
2599302 
2399101 

2319200 FABRICACAO DE ARTIGOS DE VIDRO. 

CORREIO ELETRONICO (E-MAIL) 

escmodelonc@hotmail.com 

2399101 DECORACAO LAPIDACAO, GRAVACAO. VITRIFICACAO E OUTROS TRABALHOS EM CERAMICA. LOUCA. VIDRO f 
CRISTAL. 
2532201 PRODUCAO DE ARTEFATOS ESTAMPADOS DE METAL. 
2599302 SERVICOS DE CORTE E DOBRA DE METAIS. 

OE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF 

~ · JUNTA corvieRêJ.~Coo PARANA - --. t AGENCIA REGIONAL DE GOIOERE 
· . CERTI~ICO O REGISTRO EM: 2 3 I O 7 I 2 O 14 

i SOB NUMERO: 20144450933 ~ 
' Protocolo: 14/445093-3, DE 23/07/2014 ·="-- . 
Empresa:41 1 0640547 4 '07/.tiJ •• 

DENIZ BORGIO NETO - ME -- --·- r ·---

SEBASTIÃO MOTTA 
SECRETARIO GERAL 

MÓOIII () INTFr,RAOOR· PR1 ?fl14()()1 J:;?()nR 111111111111111111111 i 111111111111111111111 
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Secretaria da Micro c Pequena Emprt'sa da Presidência da República 
Secretari3 d~ Racionalizacão e Simplificação 
Departamento de Rcg1stro Empresarial e Integração 

NUMERO DEJDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA. NIRE DA SEDE 
4110640547-4 

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abrevoaturas) 
DENIZ BORGIO NETO 

NACIONI\LI(lADE 
BRASILEIRA 

SEXO 

M cgj F o 
HLHO DF. (pao) 
DESCONHECIDO 

llEGIME rJE BENS (se casado) 

REQUERIMENTO DE EMPRES 

NIRE DA FILIAL (l)"ee?.ch~· sc'5nerrie st:- ato ref~enr~ a •íha!) · 

ESTADO CIVIL 
SOLTEIRO 

{mAe) . 
MARISA BORGIO NETO 

NASCIDO F.M (data de nascimento) 
09/06/1986 

IDENTIDADE (número) 
83496568 

Orgao Emissor 
SSP 

CPF (numero) 
057.516.349-69 

EMANCIPADO I'OR (forma de emancipação somente no caso de menor) 

OOMICILII\DO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) 
RUA JOAO ANDRE CARDOSO 

COMI'Lf.MFNTO 
TERREO 

MUNICÍPIO 
NOVA CANTU 

BAIRRO I DISTRITO 
CENTRO , 

CEP 
87330000 

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresa rio. c 
requer à Junta Comercial do Estado do Paraná: 

EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO 1\rQ 

002 
rJF.SCRIÇÃO DO /\TO 
ALTERACAO 021 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

E;Vt'NTO DESCRIÇÃO DO EVENTO 

NOME EMPRESARIAL 
DENIZ BORGIO NETO- ME 

LOGRADOUHO (rua, av, ele.) 
RUA VEREADOR FRANCISCO DE MORAES 

COMPU·MF.NTO 
TERREO 

MUNIC PIO 
NOVACANTU 

VAI OR DO CAPITAL· RS 
40.000,00 

VALOR 00 CAPITAl. (por extenso) 
QUARENTA MIL REAIS 

COOIGO DE ATtvlrJADE D~SCRIÇÃO 00 OBJETO 

EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO 

PAIS 
BRASIL 

f-CONÓMICA 4743100,COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS. 
tCNAf. r-oscal, 4744005 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. 

Ato•"cl~tO'InC:'II"' 

C f: f' 
87330000 

4743100 4530703 COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES. 

4744005 
4530703 
2512800 
4321500 
1353700 
4330402 
2790299 
(CONTINUA) 

2512800 FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL. 
4321500 INSTALi\CAO E MANUTENCAO ELETRICA. 
1353700 FABRICACAO DE_ARTEFATOS DE CORDOARIA. 
43304021NSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 
2790299 FABRICACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ELETRICOS NAO ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE. 
(CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA) 

NUMERO 0(', INSCRIÇÃO NO CNPJ 
10.432.989/0001-66 

TRI\NSFERf.'NCtl\ flt SLDF OU DE FILIAL DE ou-RA UF 
N!RE anlcnor 

: JUNTA COMERCIAL DO PARANA . 

USO DA JUNTA COMERCIAL 
OEPE.NCENT'i Oi o 1 ~SIM 

~~~ 2 ·NÁO 

• 

AGENCIA REGIONAL DE GOIOERE 
i CERTI~ICO O REGISTRO EM: 23/07/2014 

SOB NUMERO: 20144450933 /Ih +G~~-\'>~ ; Protocolo; 14/445093-3, DE 23/07/2014 ~ • 
. Empresa:4.1 1 0640Sn 4 • • 

OENIZ BORGIO NETO - M!: -· .. • · ·- • -

SEBASTIÃO MOTTA 

SECRETARIO GERAL ~ ~ 
--- -- -. · -·- ·-· - · ·· - ·-- u ·-· ·:·---·~ 

MÓnlll O 11\JTJ=r::RAnOR· PR1 ?n1L(1')1 c;?nnR 111 1111111111111111111111111111111111111111 



Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidéncia da República 
Secretaria de Racionalização e Simplificação 
Departamento de Registro Empresarial e lntegraçio 

DA St'DF 

NOVACANTU 

REQUERIMENTO DE EMPRESÁR 

CEP 

87330000 

declara. sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária , que não possui outro reg istro de empresáno. e 
requer á Junta Comercial do Estado do Paraná: 
ATO 

002 A_L TERACAO 

DO EVENTO 

DENIZ BORGIO NETO - ME 

LOGRADOURO (rua."'· etc.) 

RUA VEREADOR FRANCISCO DE MORAES 

TERREO 

MUNI 

NOVACANTU 

I 
ECON0MICA 

(CNAE F1scal) 

4743100 

2945000 
2511000 
4292801 
4399102 
2542000 
4330499 
4399199 
(CONTINUA) 

DOOBJt:;TO 

2~45000 FABRICACAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA VEICULOS AUTOMOTORES, EXCETO BATERIAS. 
2511000 FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS. 
4292801 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS. 
4399102 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS. 
2542000 FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS. 
4330499 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO. 
4399199 SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO. · 
7739003 ALUGUEL DE PALCOS. COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES 
2073800 FABRICACAO DE IMPERMEABIUZANTES. SOLVENTES E PRODUTOS AFINS. 
2311700 FABRICACAO DE VIDRO PLANO E DE SEGURANCA. 
(CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA) 

FILIAL DE OUTRA UF 

111 1111 ........ I li I U I •• •• 1•• • ·-••• • -·· - - ·-



METALURGICA E VIDRAÇARL 

SANTO ANTONIO 
DENIZ BORG/0 NETO -ME 

CNPJ no 10.432.98910001-66 
Rua Vereador Francisco de Moraes- CENTRO- Nova Cantu - Paraná. 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO L/CITATÓRIO (LICITAÇÃO) N°032/2016 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 005/2016 

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

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - Tomada de Preços n° 005/2016 instaurado pelo Município de 
Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os termos da licitação, bem como tomou 
conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que 
preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Atenciosamente, 

-~ ;: · ~~(V;J/'rA 
DENIZ BORGIO NETO 

I 



METALURGICA E VIDRAÇARL 

SANTO ANTONIO 
DENIZ BORGIO NETO - ME 

CNPJ no 10.432.989/0001-66 
Rua Vereador Francisco de Moraes- CENTRO- Nova Cantu - Paraná. 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO L/CITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 032/2016 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 00512016 

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

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade- Tomada de Preços n° 005/2016 instaurado pelo Município de 
Nova Cantu, que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei 
Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Atenciosamente, 

~ 2 ~ §-'!_ I ,j-3 
( ' 

DENIZ BORGIO NETO 



DENIZ BORGIO NETO -ME 

CNPJ n° 10.432.98910001-66 
Rua Vereador Francisco de Moraes - CENTRO -Nova Cantu - Paraná. 

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

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 032/2016 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 005/2016 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade- Tomada de Preços n° 005/2016 instaurado pelo Município de 
Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os produtos ganhos por esta empresa, nos termos e nas 
condições do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Atenciosamente, 

.~ l"-~ ê__E~ , rJ.-W 
DENIZBÓRGIO NETO 



METALURGICA E VIDRAÇARL 

SANTO ANTONIO 
DENIZ BORGIO NETO -ME 

CNPJ no 10.432.989/0001-66 
Rua Vereador Francisco de Moraes - CENTRO -Nova Cantu - Paraná. 

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

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO L/CITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 032/2016 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 005/2016 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade- Tomada de Preços n° 005/2016, instaurado pelo Município de Nova Cantu, 
que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas 

esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Atenciosamente, 

,.} () , I ~ ('--f . ( ~ -1~ 
" !/- r..}./VV 

• 
DENIZ BORGIO NETO 



METALURGICA E VIDRAÇARIA 

SANTO ANTONIO 
DENIZ BORG/0 NETO - ME 

CNPJ no 10.432.989/0001-66 
Rua Vereador Francisco de Moraes - CENTRO -Nova Cantu - Paraná. 

ANEXO/ 

Declaração para Habilitação 

PROCESSO L/CITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 03212016 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 005/2016 

DECLARAMOS sob as penas da Lei, para fins de participação no procedimento 
licitatório Tomada de Preços n° 05/2016, que: 
I - O Proponente atende plenamente aos requisitos necessários à Habilitação, possuindo toda a 
documentação comprobatória exigida no convocatório. 
11 - Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a HABILITAÇÃO, no presente processo licitatório, 
bem como, de que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
111 - Não utilizamos de mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de 
trabalho noturno, perigosos ou insalubres, bem como não utilizamos, para qualquer trabalho, mão-de-obra 
direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos. (conforme inciso V do art. 27 da Lei n. o 8.666/93). 
IV - O Proponente obedecerá o prazo de contratação, quando convocado, nos termos constantes no quadro 
geral do capítulo I deste Edital, que terá efeito para todos os fins estabelecidos neste certame, inclusive para 
aplicação de penalidades, caso o proponente não cumpra rigorosamente as datas neles estabelecidas. 
V - O Proponente não foi declarado inidônio para licitar com a Administração Pública de qualquer Esfera 
do Poder, em todo Território Nacional. 

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

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

1 r , 1 · "' ~ ,. · • _d,~~ 
,J.._ • \N I V 

DENIZ J10RGIO .NETO 



PROCESSO LICITATORIO no 032/2016 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 005/2016 
ABERTURA: 14/JUNH0/2016 HORÁRIO: 14:00 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 
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS no 005/2016 
TIPO POR ITEM 
JULGAMENTO menor ~re~o 
ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO No ato da abertura 
DATA DA ABERTURA 14/Junho/2016 
HORA DA ABERTURA 14:00 Horas 
LOCAL DA ABERTURA PREFEITURA MUN. DE NOVA CANTU - RUA 

BAHIA, 85 CEP: 87.330-000 

VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO R$-80.000,00 (Oitenta Mil Reais} 
CONDIÇOES DE PAGAMENTO Após medição dos itens, emissão da nota fiscal, 

medição/fiscalização e aprovação dos itens 
emitidos. 

PRAZO DE CONTRATAÇÃO 24 horas a ~artir da convoca~ão 
OBJETO Aquisição de Calhas, Telhas metálicas, Vidros, 

alambrados, reparo e instal~ão. 

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

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

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

TRABALHISTAS. 
6. CADASTRO NACIONAL DE PESSOA 

JURIDICA 

CONDIÇOES ESPECIAIS 1. Com~rovante do número de conta 
bancária no nome da em~resa Envelope 
de habilitação 

2. POR CONTA DA CONTRATADA: 

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

2 ·DO OBJETO E DA QUALIDADE 

I 

I 

I 



2.1 - Compreende o objeto da presente licitação, a Aquisição de Calhas, vidros, alambrados, 
t t T es ru ura meta 1ca para coberturas, e outros serviços, da sequintes forma: 

LOTE 01 - UNICO-
iTEM QTDADE DESCRI CÃO 
01 300M2 Estrutura Metálica (Eternit Metálico 6 mm) 
02 05 Und. Portões de Tubo 20x30 (chapa) 
03 200M2 Calhas 
04 50M2 Alambrado (Manutenção e troca) 
05 10M2 Mármore (para portas e janelas) 
06 04 Und. Cuba para banheiro 
07 30M2 Janelas de ferro (com vidro 3mm) 
08 30M2 Portas de Vidro temp. 1 O mm. 
09 50M2 Vidro temperado 08 mm (fume, para janelas) 
10 50M2 Vidro incolor 03 mm (para porta portas e janelas) manutenção. 

Obs. Todos os itens deverão ser calculados os valores instalados em seus 
locais, que serão determinados. 

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

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

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

2.6. A Comissão de Licitações poderá requisitar a qualquer momento amostras, catálogos 
ou similares, que descrimine o produto, para fundamentar sua decisão. 

3 - DA APRESENTAÇÃO 

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



ENVELOPE N°. 01 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
Departamento de Compras e Licitações 
TOMADA DE PREÇOS n. 05/2016 
Envelope 01- HABILITAÇÃO 
Licitante: RAZÃO SOCIAL 
CNPJ n. 
Endereço: 
Telefone: 

ENVELOPE N°. 02 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
Departamento de Compras e Licitações 
TOMADA DE PREÇOS n. 05/2016 
Envelope 02 - PROPOSTA 
Licitante: RAZÃO SOCIAL 
CNPJ n. 
Endereço: 
Telefone: 

4- CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

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

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

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

4.4. O credenciamento far-se-á através do documento constante do Anexo 11 deste edital ou 
Procuração que comprove os necessários poderes para formular 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 autenticada do respectivo Estatuto ou 
Contrato Social ou o Contrato Social Consolidado, no qual estejam expressos seus poderes 
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e documento de 
identificação com foto. 

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

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



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

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

4.1 O. Deverão estar fora dos envelopes: 

I • quando o representante da empresa não for socio ou proprietario: 

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

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

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

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

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

11 - quando o representante da empresa for socio, proprietario ou Presidente de entidade. 

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

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

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

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

5 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 



O Envelope n6 02 deverá conter: 

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

I 2 I 
O número e modalidade da presente licitação. 

I 3 I 

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

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

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

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

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

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

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

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

5.7. Não serão consideradas as propostas cujas condições estejam em desacordo com solicitado 
no edital. 



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

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 

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

6 - DA HABILITAÇÃO 
O Enve ope n• 01 deverá conter: 

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

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

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

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

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

~~C~e=rt=id=õ=e=s==n=e=g=at=iv=a=s==d=e=s=c=ri=m=i=n=ad=a==n=o=q=u=a=d=r=o=g=e=r=a=l====================~ l 
lJI Condições especiais constantes no quadro geral do presente edital (quando 
~exigido). 

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

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

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

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

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

f 



7- DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

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

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

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

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

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

8 - DA SESSÃO DE ABERTURA 

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

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

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

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

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

8.3.1. Na sequencia, se dará início a abertura dos envelopes contendo as propostas dos 
participantes. A Comissão de Licitações classificará a melhor proposta, que tenham atendido as 
condições do Edital. 

8.3.2. Classificadas e ordenadas as propostas, será classificada a licitante que apresentou o 
melhor/menor valor dentre as classificadas, registrando em ata os vaor ofertados. 

8.3.3. A oferta dos preços deverá ser efetuada exclusivamente 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 motivadamente a respeito. 

8.3.8.1. Será desclassificada a proponente que: 

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

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

c) apresentar preços manifestamente inexeqüíveis, de acordo com a Lei. 

8.3.8.2. Para fins de aferição de inexeqüibilidade das propostas, a comissão determinará que a 
licitante deverá fazer prova de que possui condições de cumprir o objeto do Edital, através da 
planilha pormenorizada com a devida comprovação (documentos, notas fiscais, recibos, etc ... ) 
que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado, na forma do artigo 48, inciso 11, da 
Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 

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

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

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

8. 7. A ausência da proponente ou sua saída antes do término da Sessão Pública caracterizar-se
á renúncia ao direito de recorrer. 

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

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

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



9 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS RECURSOS 

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

9.1.1. Em se tratando de licitante, o prazo para impugnação é de até 02 (dois) dias úteis antes da 
data fixada para recebimento das propostas. 

9.2. Ao final da sessão, a proponente que desejar recorrer contra decisões da Comissão poderá 
fazê-lo, manifestando sua intenção com registro da síntese dos motivos, obrigando-se a juntar 
memoriais no prazo de 03 (três) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar 
contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 
recorrente. As razões e as contra razões de recurso deverão ser enviados aos cuidados da 
Comissão de Licitações. 

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

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

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

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

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

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

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

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

10- DOS ESCLARECIMENTOS SUPLEMENTARES 

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



Prefeitura Municipal de Nova 

11 ·DO PAGAMENTO 

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

11.2. A Empresa vencedora deverá fornecer ao Departamento de Tesouraria. o número de conta 
bancária no nome da empresa a ser realizado o pagamento. 

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

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

Dotação Utilizada 

Código Dotação Descrição 

0302.04122.0021.2006-3.3.9.0.3.9.15 Fundo Municipal de Saúde 

0502.12361 .0188-2015-3.3.9.0.3.9.15 Secretaria Municipal de Educação 

0603.15452.0323-2026-3.3.9.0.3.9.16 Secretaria Municipal de Administração 

0702.10301.0428-2028-3.3.9.0.3.9.16 

12 • DA REVISÃO E DA READEQUAÇÃO DE PREÇOS 

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

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

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

conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado. 

13 - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO 

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



13.1 • Os materiais solicitados serão em conformidade com a necessidade e deverão ser 
entregues na Central de compras do Município de Nova Cantu (ou local deteterminado), 
situado na Rua Bahia. n° 85, telefone (44) 3527-1280. através da ordem de compra emitidas 
pelo Departamento de Compras e Licitações. no prazo máximo de 03 (três) dias úteis. 
após a solicitacão. 

14- DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

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

15 - DAS PENALIDADES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



15.7. A Administração poderá rescindir de imed1ato o(s) contrato(s), caso a contratada venha a 
reincidir nas infrações elencadas nos subitens anteriores, sem prejuízo de outras sanções 
administrativas aplicáveis à espécie e previstas nos incisos 111 e IV do artigo 87 da Lei Federal n° 
8.666/93, além da multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor do fornecimento objetivado. 

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

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

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

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

16 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

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

16.2.1. Considera-se enquadrado no inciso 11, do artigo 88, da Lei Federal n° 8.666/93, a 
empresa que ingressar com recurso meramente protelatório, com intuito de retardar o 
procedimento licitatório, ficando sujeita à pena de suspensão temporária do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos. 

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

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

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



17 - NOTAS IMPORTANTES 

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

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

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

17.4. As penalidades administrativas também serão aplicadas às empresas licitantes ou 
contratadas, na hipótese de chegar ao conhecimento desta Secretaria a apresentação de 
documentos adulterados ou falsos perante outros Órgãos ou Entidades Públicas. 

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

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

17.7. Os prazos previstos neste Edital serão contados conforme 11 O, da Lei Federal n° 8.666/93. 

17.8. A Autoridade competente é reservado o direito de revogar ou anular esta licitação, nos 
termos do artigo 49 da Lei Federal n° 8.666/93. 

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

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

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

17.12. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO: 

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

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 



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 

a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 
vantagem com o objetivo de influenciar a ação do servidor público no processo de licitação 
ou na execução de contrato; 

b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o 
processo de licitação ou de execução de contrato; 

c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, 
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando 
estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 

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

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

li - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou 
pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, 
para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o 
envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, 
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de 
um contrato financiado pelo organismo. 

III - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a 
contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em 
parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou 
reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros 
relacionados à licitação e à execução do contrato. 

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

17 .14. Erros ou omissões meramente formais não serão consideradas para desclassificação dos 
concorrentes. 

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

Nova Cantu, Paraná, 24 de Maio de 2016. 
Comis~n~eA:-i~i!f~ões 
~~~ 



ANEXO I 

Modelo de Declaração para Habilitação 

PROPONENTE: ____________________________________________ __ 

CNPJ: ~~------------------------------------------------
ENDEREÇO: __________________________________________ ___ 

DECLARAMOS sob as penas da Lei, para fins de participação no 
procedimento licitatório Tomada de Preços n° 05/2016, que: 
I- O Proponente atende plenamente aos requisitos necessários à Habilitação, possuindo toda a 
documentação comprobatória exigida no convocatório. 
11 -Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a HABILITAÇÃO, no presente processo 
licitatório, bem como, de que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 
111 - Não utilizamos de mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a 
realização de trabalho noturno, perigosos ou insalubres, bem como não utilizamos, para qualquer 
trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição 
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. (conforme inciso V do art. 27 da Lei n.0 8.666/93). 
IV - O Proponente obedecerá o prazo de contratação, quando convocado, nos termos constantes 
no quadro geral do capítulo I deste Edital, que terá efeito para todos os fins estabelecidos neste 
certame, inclusive para aplicação de penalidades, caso o proponente não cumpra rigorosamente 
as datas neles estabelecidas. 
V- O Proponente não foi declarado inidônio para licitar com a Administração Pública de qualquer 
Esfera do Poder, em todo Território Nacional. 

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

_______________ de _ _____ de 2016. 

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

Carimbo com CNPJ 



ANEXO 11 

Modelo de Credenciamento 

Através da presente, credenciamos o( a) 

Sr.(a) _________________________ _ 

portador( a) da Cédula de Identidade 

_____________ e CPF sob n° ____________ , a 

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

modalidade TOMADA DE PREÇOS N~ 005/2016, na qualidade de REPRESENTANTE 

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

inscrita sob o 

CNPJ/CPF n° __________ _ ______ _ conferindo-lhe(s) 

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

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

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

________ , em de _ _ _ de 2016. 

Carimbo e assinatura do credenciante. 



Proc. Licitatório n.0
: 032/2016 

EMPRESA: 

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

ENDEREÇO: 

ANEXO 111 

MODELO DE PROPOSTA 

TOMADA DE PREÇOS n.0
: 005/2016 

REPRESENTANTE: (para assinatura do contrato) 

CPF E RG: 

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

A Empresa acima citada apresenta a seguir a sua proposta de Preços para o 
Processo licitatório em epigrafe, que trata da Reforma e Ampliação de UBS no Distrito de Santo 
Rei. 

Item Q1Q Unid. Descrição Marca Preço Preço 
Unitário Total 

R1_ R1_ 
1 

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

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

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

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

edital de licitação. 

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

supracitada licitação. 

Local e Data 

nome e Assinatura Representante legal - Carimbo 

f 



AVISO OE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITA TÓRIO N• 032/2016 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 005/2016 
ABERTURA: 14/JUNH0/2016 HORÁRIO: 14:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, através de sua Comissão Permanente de 
Licita.ções, com. a devida autorização expedida pelo Prefeito Municipal, convida Vossa Senhoria a participar do 
segu1nte procedimento licitatório: 

MODALIDADE Tomada de Pre~os n• 005/2016 

TIPO POR ITEM 

JULGAMENTO menor ~re~o 

ENTREGA DA DOCUMENT AÇAO No ato da abertura 

DATA DA ABERTURA I 14/Junho/2016 

HORA DA ABERTURA 14:00 Horas I LOCAL DA ABERTURA PREFEITURA MUN. DE NOVA CANTU - RUA BAHIA, 85 CEP: 
87.330-000 

I VALOR MÁXIMO DA LICITAÇAO R$-80.000,00 {Oitenta Mil Reais} I CONDIÇÕES DE PAGAMENTO Após medição dos itens, emissão da nota f iscal , 
medição/fiscalização e aprovação dos itens 
emitidos. 

I PRAZO DE CONTRA TAÇA O 24 horas a ~artir da convocação 

I OBJETO I 
Aquisição de Calhas, Telhas Metálicas Vidros, 
alambrados, reparo e instalação. 

CERTIDOES NEGATIVAS DE 1. INSS - FEDERAL - Prova de Regularidade para com a 
DÉBITOS/IRREGULARIDADES Fazenda Federal, conjunta com Procuradoria Geral da 
OBRIGATÓRIAS Fazenda Nacional (PGFN), na jurisdição fiscal do 

estabelecimento licitante da pessoa jurídica 
2. FGTS 
3. RECEITA ESTADUAL 
4. MUNICIPAL (DA SEDE DO LICITANTE) 
5. CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS 

TRABALHISTAS. 
6. CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA 

CONDIÇOES ESPECIAIS 3. ComQrovante do número de conta bancária no 
nome da empresa Envelope de habilitação 

4. POR CONTA DA CONTRATADA: 

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

-* o valor máxtmo refere-se ao total de 1tens que se pretende o preço, e nao do contrato a ser efetivamente realizado 
Nova Cantu, Paraná, 24 de Maio de 2016. 

Comissão de Licitações 
Pregoeiro 

I 

I 

I 



PREFEITURA MUNICII'AI. DE NOVA CANTL' 
ESTADO DO PARAN . .\ 
CNI'J n• 77845.39-1/0001 -03 
Rua !3ahi~. 85 - CEP g7 33tl-OOO 
111/ATO t\V ISO DL LICITAÇÃO- PROCESSO I.ICITATORIO n'' 
03212016 
TOMADA DE PREÇOS n• 005/20 16- PMNC 
11/ITEX 0 11.1ETO: Exceuç;io de Serviços de :Ylllllll\cnçilo. com 
colocaç:io dou substitui.;iio th: 1 idros. calhas. alambrados etc ... 
ctmformc cspccilicaçõcs em edital 
AI3ERTURA: A partir das 1·1:00 lloras do Dia 1·1 de Junho de 2.016. 
11<1 sala de rcuniücs do Paçtl 1\ lunicqMI. em Nova Cant11. Paranú. 
A Pasta com intc1ro teor du Edital. anexos c infi.,rnwçõcs podcn1o ser 
solicttados na PREFEITURA MUI\:ICIPAL DE ~0\1 1\ CNJTU -
PARA NA. junto a Di1 i"i'' de Licllaçüo. 1111 l11>ritri" das 0:00 its 11 llO 
Hs. c das 14:00 ús I 7:110 lls. Tdc ti.1nc/Fax: (l i l 35271363 - 3.'27-
1281 -licitacao-ít mwm:antu.pr.!!OI'.br. 

1111 No1 a Cantu. ~stad11 du l'anu;:'i. 211 d~ Maio de 2 O 16 
liil AIRTON ANTONIO ;\GNOL IN 
l/li Pn:li!ito Municipal 

--
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EDITAL DE LI ClT; 
:\10llALIDADE TO~ IA DA OE Pl 
RESULTADO DE JULGAMEr\TO ' 

Em cumpritnl.!nh> ~10 disposto no :lrt. I 09. par.lg.1""J 
blico o r~~ult:u.lo d:1 licitação em epígrafe. cuja ela: 
A empresa PEDI~EIRA MAR~IELEIRO LTDi\
n• 76.112.697/0001-5-1. com valor clohal do lote 
cinqucnt:t c ~meu mil oih.:nta c tr..;s- rc:.H:-: e vutll.: 

DOCUtVlENTO CERTIFICADO 

CÓDIGO LOCALIZADOR: 
333653616 

!S 

Documento c• nítido em3010512016 15,26,11. 
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I Matelândia 

1'1/I:"Fl:"IT/ "1111 .lll/8/CIP,If. IJ!: 1/,IT/:"1 .. iSVJA 
AVISO OE I.ICJ"f.\(\0 

459G0/2016 

EDITAL DC TO~ IA DA DE PI(EÇOS ;-.;• IIX/2111 (o- PROCESSO 
LICITA TÓRIO i\" 98/20 I r. 

Munii:ipi~) d~ i\bti.!IJndiot wrna públi<.:o que- Cn\t n • .'ali7ar. ;ts 0~:30 hur:t~ dtl \lt;t 
14 de Junho do :wo de 20 16. n:~ Av. Duque tlc Caxtas ng SUO em Mat..:l:utdt<~ 
. Por;~n;,. llra<~l. T0.\1,\0A DE PREÇOS para CO:-ITRATA(AO DE 
EMI'RES.\ 1'.\IU EXECU("AO DE OI!RJ\ DE RECAPL· SOIIRI· 
PAVI.\oll:i\lA~'Aü DE PEDRA IRREGL'LJ\R 'A RUi\ t\RGeliRO I L.l/ 
FONTANA- U&8.07m'- (ENTRE RL'i\ PEDRO .\LV.-\RES C,\[!1\.\l F 
RUA I'I>II I[ IRO ~IACHi\DO).CONI'OR~fl: FSI'ECIFICi\Ç.\U ~''' 
FOR:vli\S DOS PROJETOS. PL,\N ILIIt\S. CRONOGRAM A I'ISICO 
fiNAt\CEIRO l: ~ ~ E~IORii\L DESCRITI\'0. C"O~VI~~IO :-.;· ·oo~''lt l r, 
SEDU .. sob r..:gim~o.· de cmpr~it:u.l:J por prc-\·o ulnbal. tipu ml·nor prl'\'tt. d.t(.q 
scguinu:(s) uhnt{.\'): 

Loc;d do obFto Objeto 

Scd~: municipiu Ri.!c:tpc:un.:nt,) 
CAUQ 

QuJnlt1.bd~ c 
unidilc.lc de 

mcdid:' 
em '1.3Sh.O"/m' 

Praz,l U"· 
CXCI.:'U\'fil• 

(1/ia.\ ) 

(,0 

A Pa:H:l T0(;nica com u mt~iro teor Jo EthtJI r ~~u~ rC'~pi.!Ctlvo~ mud.,:los. 
adctHh" ..:- ~uH.::-.o .... pud~.:lcl ,)\:r ..::x~unin:1da nu l.'tHk·rc,·u uuna,a indil..:~u.Ju J p., , 111 
do di:1 .'0 tk• ~1.11\• (h.· 2016, uu IHlr.lrto ,,:ouh.:r..:J:d. ou s~llh:ll:hl.l all:l\~'' d\t ,,:. 

rn:.il lh:itJI,."O..:s.rl,m:th:l:lm.Jia.pr.guv.hr. ou atr.1\~!'oo do IH,>~=--'' P~ln:tl d 1 
TrJn:-;p:uê ll~ta • \\"" .lll.tll:lanth.a.pr ~O\ .hr lnlilllllói\'Õ\.""' ohlicion;w. ,til, al.•s \.' 
pedido~ tlc ~.·::-clar~çim~tliO th.'VI.'t.i\1 :-.~o.·r ~.·nc:tm i t lh:n.h':. ;, Coma~ ... :i.o ...!\.· I .i ... ·u .:,:\11 
no cmJ...•r('t.;O nu c~nwil acim:t mcm:inn:Hio~ - ll·k·f"ot\1..' (·L")32ft2 $~;\.~ S~)(, 

M;.~u .. ·hitHh~l . 25 de M~tiu th.: 20 16. 

IUN EU ~IENONCI:"- -l'ret",·ito Mullll"lp.•l 

4ó992/201G 

AVISO DE LICITAÇÃO/TOMADA DE PREÇOS 09/2016 

O Municlpio de Matelãndia, Estado do Paraná, torna público que cstarj 
rcalilando certame licitatório N2 99/2016, na modalidade TOM/\l)/1 DE 

PREÇOS N2 09/2016 - Tipo Menor Preço Global, que tem por obJ<'to d 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PIIRA EXECUÇÃO GLOBAL DE 9.300,00m' I)( 

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADA RURAL COM P(DRI\S 

IRREGULARES, NUMA EXTENSÃO DE l.SSOMETROS, JUNTO A COMUNIUI\0( 
DE MIIRQUEZITA. CONFOiiME ESPECIFICAÇÃO NAS rORMAS DOS PllOJrfOS, 

PLANILIIAS, CRONOGRAMA FiSICD FINANCEIHO E MEMORIAL DESCiiiTIVO. 
CONVÊNIO N2 050/2016 SE/\0. O ed1tul para conhecimento geral se e~contra 
disponível no Portal da Transparéncta no stte do Governo de Matc15udia 
www.n1atela~~ia or ~cv.br. E também através do e-rnati· 
licitacoes@matclandia.pr.gov.br. Os envelopes contendo as propostas tcc~tcas 

c de preços scr5o recebidos até o dia 14 de Junho de 1016, devendo 1er 
prolocolados até as 14:00 horas. 11 abertura c julgomct,to scr5o no mes,,o dtil 

às 14,30 hor~s. na sala de reuniões do Departamento de Licitações c Contratos. 

Maiores informações poderão ser obttdas pelo; telefones (~5) 32G2 8382 (~~~ 

32G2 83/G. Matcl5ndia, 25 de Mato de 2016. 
RINEU MENONCIN 

Pre[Cilo de Matelandio-l'r 

4G0461201 6 

) DE I.ICITt\Ç.\0 
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PREFEITURA ~IUJ\ICIPAL DE MOREI R,\ S.\LfS 

ES'I"AOO no I'A:{,\:\.\ 

.\\"ISO OE LICITAÇ.i.O 
l'r~~:iio l'r~>c·nri:.l U2-112Ull> 

ObJI.:IU: Srk,·~lo t..k• Prnpu:itot:-i ' t~;tndo lü·~·.tstru d~..· Pn.:<,:us para ruh.or;t 

CI.Hlll'l\1;\~iiO dt: ... ·mpl\.::...1 p.tra Pn.•:..t.tç:io ~.k.· s~,.·n I\( h L:Otn ltu.:açttu d~ p:tlcl.l, 
lol\t,·:lo d..: ,\Olll. \(h:::l,·:il) d~ lu1 l.tll...'a,·:io dl..' T~::ill, 1-!-~'~'·a\· ü~s d..: àmlH) 
c t\.:oiltlít\':io d~.: Pwp:tg:llltb ,·o lant~.: ~.:um i.:ano ti...: :..om tlll l\luniripso d'.! 
tvh'n'ira S~ks-I'R. em atcndim~nto :lS I'.:, til iu.1rks d.: lim J,· ano , ,km.<h 
I!V\.'11\us no dccorn .. ·r no mw th: 1016. 
Rq,\imc de Exccuç:io: tvkn.>r pr.:1·o pur Item. 
D:HJ Ab.:rturJ: 13 de junho dC' 20 I 6. a:; I OhOOmin. 
IntOnn; , ~·{h:-s CompJ...:m~ J llll l 'l::, 1..· 1\qt JJ ~klio tk: Fdi1:·1! p~..·1o ~1t1.: w' '\' 
!.!l!!!~..!..Lil~ .. ;.!.h.. [l:..:~.U: ... J~ l /' .. ill.IJ)_. ri~- _t~L!.~ I• 
Luiz 1\nloniu V,>lp;tto- l'rl"l\:tlu ~ lunicip.tl. 

4582G/2016 

Nova Cc:ntu 

l'ttt:rt:ll l"ll \ ~lt '\I C li' \L 1:;: "li.\ C 1.'\.IT 

t:SI \1)0 !)() 11 .\K.\' \ 

.\VISO_"" LICI"J'.\('ÀO- I' IWCESSO !.KTI".\'I"ORIO n' IIH/201 r. I 
I'IHéGAO. 11:1 form:> l'rc,~ud:> l- N"' 1119/lUI(, -l'~li\"C 
Oll.JETO: A<IUi>iç:iu llc 31• Rr,fri:~dun·' dr l.cilc. cuuf'""''" ~spccilk>çi,,., 
em •·dil:>l. 
.\!lERTLRA: .\ partir "'" U9:UU (uon) I vo·;c·, do di:< 14 de Junho de 
2.H16. u~l l~ll:t c.h: rn.niüt.·\ do P:l\'U 1\lunit"ip:d. "·,a ~ur.1 C:;aht. t>aran:'1. 
.\\ISO I)E l.fCIT.\Ç,\0 - I'ROCESSO LI( rfXJ"OIUO u'"li2Y/2111G 
TO~IAil.\ OE I'Ri':("OS n"llli212!11C. -I'., IN, · 
Oll.JETO: 1\mprcilada (;lob:ll dt· Serviço' de Arkqu:orão \!c ,·,cr:.d .. , 
Rurais, l'UufurnH· t''iprl'ilir:lÇil(,:.'i t·m ulib 

,\l!t:lff"lll(,\: \ p:rrlir d:o, 111:1111 (ucz) IIL :., ''" d::; H ,lc .J ''"'" 1 :1.til(o, 
1t~\ s~tb d~..· n·uuiüt·~ da l';tçn ~LtUidt>al. <'111 !\:n~ (':1111.::. t1 a1': 111 :·, 

.\VISO OC LICI"t"\(".\0 -I' IWCESSO l.JCTI \TO\Wl n"ll311"11liC> 
TO~ IA DA IH: l'ht·:("OS u" 1111)/2016 I'~ I.'\( 

OBJETO: Si.'n Í\' tl.'i ill' J.;.l'f(JI'III:i /Rt llHHh·l:. ~ :"t ;}/, ~ 11 pli:~ç~·~~, <l tJ c~·ntru S:tlu:t.• 
F111ili:t1h1 Bu1lif.'tdn C:1tllJIÍj.!llt1U - l'U~ .\'11\'~l L:tntal , l'<llh.UI'IIH' 

l':\1'1.'\.'ifka,·iH.'' l'Jn ~·i.J:Ltl. 

\UERTLtt.\: \ 1 .. ..-tir dot' IU:JU (ilt.·J.Iiul': .. , •lt 1.l:. lllill"\.1\~ lw;·~, J11 ;lb 
I~ t.lt.· .Junlw t!(• 1,,)l(,, ua sab th: nu .. iln:\ d~; J':'''' i\1uu\\."i(lal, ..:111 StH:t 
C:uuu. P:tr:.n:'t. 
.\VI~() DE LICI"I".\( \o PROCESSO 1.1( :Í.\ 10>!10 •<" 1!)1/!iiot. 
TO.•L\0.\ l;L I'.L:(OS u"' Uii-o/Wlil I'.\ I.;(" 
OJUt:TO: s .. :ni,·us l.h: R\'ff)J"Il1:i/lh··nHdi.•l:tç~Hit\111pJi..(in t!n Ct:IIII"U S:n'uh. 
tlu Ui'itriluth· S:111H1 lüi. L'flllfnnu.: t.\jll·cith·~t\·i:~'' ~,.,,,,:dil:ll. 
.\lll:llTl11L\: ,\ 1.:. "ho" th; ll:llll (nllZ<) 11.11" 11 011 ;lo:o li de .llln .... r:c 
2.nlG. ~~~ ~:1l:t tk r~.·unitu.~~~·:~i.n ~·; ~ · l'i•!,_~ov:1 C·1n1u, l' .• r.•uj._ 

riSO llF UCIT V .\0 I'IHH i'S~O a li 1"1 (ll<lou" 11.12 2•1oú 
lli~L\CJ.\ DE PRE("OS n" lltJ~11tiJC, - 1'~1.'\"\" 

(lltJCTO: CuntraL~ \:"Ha ti~· Sl·rvi\'U~ tio.: \Lulu~"· t.,·~.n. t:Oih ~\:h:'\ljhJi~:,\1 \' I 
CUJl:'\C I'IU~ liC C:II1::1S , pnd~l\, :JI:llllhf:HI ,,, \ 'Hi l'll:i . .. .. \.'UiliHI'IIIt..' 

1 H:ri li~·:tçiH.'\ l.:lll , .ti.~.! 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTJ 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ 77.845.394/0001-03 
PROCESSO LICITA TÓRIO no 032/2016 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

OB.ffiTO: Contratação de Empresa para execução de Serviços de Reparos e/ou 
substituição com fornecimento de vidros. calhas. alambrados e outros. 
VALOR ESTIMADO - R$-80.000.00 ~Mil Reais): 

PARA: 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - J>REVISÃO I 
DOTA ÃO OR ~AMENTÁRIA:CâJv:f j;J ;l Od J#~''./ t'Jt- I )o .., 

Jl!ll::}jj 6}oJ-t f- ;X.A;IJ-Jj'1u75.16-a'c17Jflt.f'QZJ]Jj -~-**'-Jl o]jjr/ 

o f/r;l f --r:J-o/l f (. !)vg 9 -J )9oJ9j I ~ 

r--
Vis : 

PARA· 

DATA: 23 I 05 I 2016 

DIVISÃO DE TESOURARIA- PROGRAMAÇÃO FLNANCI~IRA: 

AUTORIZADO NÂO AUTORIZADO I 

Visto: DATA: I I 

PARA: 
ASSESSOR JURÍDICO 

Inexigível Dispensado Concorrência 

Visto: 

,-. 

DATA: 2_ ) {)( 

Rua Proj: Jotio Farias da Costa, s/11(1 - Fone (44) 3527-1281 I 1363- CEP 87.330-000 


