
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

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

REQUERIMENTO COM TERMO DE REFERÊNCIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL: 

O Responsável pela unidade administrativa abaixo identificada vem respeitosamente perante Vossa 
Excelência, requerer a competente autorização para contratação de Empresa para Execução de 
Reforma em Campo Suíço na Zona Rural de Nova Cantu, conforme Memorial Descritivo em 
anexo: 

l-OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA de CAMPO 
SUIÇO NA ZONA RURAL DE NOVA CANTU. 

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

12-JUSTIFICATIVA 

A presente obra será utilizada para atender a População do Bairro e alunos da escola. 

CAMPO SUIÇO ZONA RURAL DE NOVA CANTU 
Municípi·o: NOVA CANTU 

RUA NITEROI, S/N°- CENTRO 

I 4- LOCAIS DE EXECUÇÀO DOS SERVIÇOS 

m2 280,00 

m2 509,60 

Os Serviços deverão ser Executados no Município de Nova Cantú - PR, no local indicado 
pelo Município no ato da Assinatura de Contrato. 

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

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



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

I 5 -PRAZO DE EXECUÇÃO ou PRAZO DE ENTREGA DO SERVIÇO 

\ 

O inicio da execução da Prestação dos Serviços deverá acontecer no máximo em até 24 
(vinte e quatro), horas a partir do recebimento da requisição de compras expedido pela Secretaria de 
Educação do Município. 

I 6 -ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

O acompanhamento da execução será feito pelo setor técnico do Município e acompanhado 
por servidor da Secretaria Municipal de Educação. 

I 7- ESTIMATWA DO VALOR 
O valor total estimado da contratação do serviço será aquele aprovado no Plano de Trabalho 

pelo Ministério da Educação e pelo FNDE e registrado no SIMEC, constante da planilha inserida no 
item 3 deste Termo. 

I 8- CRITÉRIOS DEACEITABILIDADE 
Conforme o Artigo 73 da Lei 8.666193: 

Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 
I- em se tratando de obras e serviços: 

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

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

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

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

aceitação. 

19-DA VERACIDADE DOS ORÇAMENTOS 
Certifico que o valor lançado é aquele aprovado no plano de trabalho e registrado no SIMEC 

e aprovado pelo Ministério da Educação. 

li o- DISPOSIÇÕES GERAISIINFORMAÇÕESCOMPLEMENTARES 
Sendo o que se apresenta para o momento, reitero votos de elevada estima e apreço. 

Nova Cantú, 03 de Novembro de 2016 

Sheila Patricia Viana Cano 
Secretária Municipal de Educação 

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

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



PROCESSO no 056/2016 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL No 01112016 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

OBJETO: Reforma de Campo Suíço Zona Rural de Nova Cantu 

VALOR ESTIMADO - R$-R$ R$ 19.905,97 (Dezenove Mil, Novecentos e Cinco 
Reais e Noventa e Sete Centavos) 

Visto: DATA: 07 I 11 I 2016 

PARA: 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - PREVISÃO I DOTAÇÃO 
OR AMENTÁRIA:2 . 02? 'fJJ fJJLg'..--j& . - . ~99 

DATA: 07 I 11 I 2016 

Visto: DATA: 07 I 11 

PARA: 
ASSESSOR JURÍDICO 

DATA: 07 

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

I 2016 

I 2016 
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PORTARIA N°. 00 /2016 
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SÚMULA: O Prefeito M nicipal de Nova Cantu, 
Estado do Par ná, no uso das atribuições 
que o Cargo lhe confere, 

RESOLVE 

Art. 1° - Constituir Comissão Permanente par verificação de Documentação e 
Julgamento de Propostas Relativas a Licitações emit das por esta Prefeitura Municipal, 
para o exercício de 2015, composta pelos membros a eguir elencados: 

Presidente: ELIANE FERRARETO DA SI VA- RG 7.700.462-9 
Membro: SILEYA ALLEN MELLO R. BO GIO- RG 7.791.876-0 

Membro: ELEANI MARIA DE ANDRAD - RG 7.834.949-2. 

Art. 2°.- Esta Portaria entrará em vigor a partir o dia 04 de janeiro de 2016. 

Nova Cantu, Estado do araná, em 28 de janeiro de 2.016. 

Prefeito Municipal 
\->"-

'·-- I, 

," ... ·· 

Rua Bahia, 85- Centro- Nova Ca.ntu- PR 
Fone (44) 3527-1281 Fax 3527-1363- E-mail pre~:Jura@novacantu.pr.gov.br 
www .. nal/acantu.Mr .. gaY .. br 
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Prefeitura Municipal de Nova Cq:tffu 
Estado do Paraná 11 

· 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

ASSESSORIA JURÍDICA 
LAUDO DE ANÁLISE JURÍDICA 

PARECER DE ABERTURA DE PROCESSO LICITA TÓRIO- TP N° Oll/2016 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N•: 056/2016 

1- RELATÓRIO 

ASSUNTO: L CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 
REFORMA DE CAMPO SUIÇO NA ZONA RURAL 
DE NOVA CANTU, EM ATENDIMENTO A 
SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 2. 
MODALIDADE ELEITA: TOMADA DE PREÇO, COM 
FULCRO NO INCISO II, DO ARTIGO 22• DA LEI 
FEDERAL N. 8.666/93. 

Trata-se de processo administrativo de contratação, cujo objeto é CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE 
CAMPO SUIÇO NA ZONA RURAL DE NOVA CANTU, EM ATENDIMENTO 
A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU. 

2-ANÁLISE 
O resultado da análise inicial do processo pode ser sintetizado da seguinte forma: 

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

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

~ração das páginas do I Art. 3 8 caput da [][:] Numerar páginas para demonstrar 

sso Lei 8.666/93 sequencia do processo. 

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

Realização de ampla pesquisa de arts. 70 § 20 X -Plano de Trabalho Aprovado junto I 
' ' 

preços no mercado, a fim de 111CISO III, e 43, Ministério do Trabalho e pelo 

estimar o custo do objeto a ser 111CISOS IV e V, FNDE e Registrado no SIM EC. 

adquirido, definir os recursos todos da Lei 
orçamentários suficientes para a 8.66611993 
cobertura das despesas 
contractuais e servu de r balizamento para a análise das 

/(~ 
~ 

i 
' 
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CAIXA POSTAL: 001 ·FONE/FAX: ( 44 )3575-1222 · CEP: 87320·000- RONCADOP- PÀMNk •• - ~;..: l 

NPJ • 75.371.401/0001-57 \. •• - <-"/ 

~~ p~r~op~o=st=a=s =do=s=h=·c=itan====te=s::::::. ==~~~=========:! 11 ~~========~! 
Indicação do recurso para arcar Art. 38 caput da ~o Não se faz necessário para a 
com a despesa Lei 8.666/93 L___j Modalidade 

~==============~ Atestado de disponibilidade Art. 1 o § 1 o da X 
financeira Lei 

Autorização da Autoridade 
competente, sob a ótica da 
oporttmidade, conveniência e 
relevância para o interesse 
público 

Publicação do Ato no Site do 
TCE-Pr 

3- CONCLUSÃO 

Complementar 
Federal no 
101/2000 

Art. 3 8 caput da 
Lei 8.666/93 c/c 
Art. 1 o § 1 o da 
Lei 
Complementar 
Federal no 
101/2000 

X 

Instrução 
37109 

DO 
Normativa 
do TCE/Pr. 

Necessário a autorização do 
ordenador da Despesa para 
dar prosseguimento no 
processo. 

Se faz necessário a publicação 
nos órgãos de publicidade. 
TCE- Orgão Oficial. 

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

4 -DO PROCEDIMENTO 

Ante ao exposto, no tocante a escolha do procedimento licitatório efetuado, 
considerando que o objeto se enquadra no conceito disposto no inciso li, artigo 22° da Lei 
Federal n. 8.666/1993 1, correta a opção pela adoção da modalidade licitatória Tomada de 
Preço. 

É a manifestação s. m. j. 

Nova Cantu/PR, 04 de Nov 

Art. 22. São modalidades de licitação: 
I • 
11 -tomada de preços; 
111 -
IV-
V-
§ 22 Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as 
condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a 
necessária qualificação. 



Prefeitura Municipal de Nova CarítlJ 
Estado do Paraná · 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

(!' [ propostas dos licitantes. [~=====:==:ic[=c:===i[ li 

~~ I ~~n=0 d=~~c a=aç,·~~ã=e~::Jsp:c:~'=~fa=re=c=u"'rs:=o=p=accra~a:=r=ca:=r=i :=t==:~-. 8~3~6s~6=6cc;=1~=~:=u:=t =d:=a=: ii=Xc===l D ~~od:l~d~~: necessário para a 

H Atestado de disponibilidade Art. 1 o § 1 o da X 
11' 

~~ financeira ~~~~~~mentar no 

!! 101/2000 
li: 
H Autorização da Autoridade Art. 38 caput da 
i) 

X Necessário a autorização do 
ordenador da Despesa para 
dar prossegmmemo no 
processo. 

competente, sob a ótica da Lei 8.666/93 c/c 
oportunidade, conveniência e Art. I o § I o da 
relevância para o interesse Lei 
público Complementar 

L Federal no 
10112000 

Publicação do Ato no Site do 
TCE-Pr 

3- CONCLUSÃO 

Instrução 
37109 

DO 
Normativa 
do TCE/Pr. 

Se faz necessário a publicação 

1 

nos órgãos de publicidade. 
ICE -Órgão OficiaL 

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

4 - DO PROCEDIMENTO 

Ante ao exposto, no tocante a escolha do procedimento licitatório efetuado, 
considerando que o objeto se enquadra no conceito disposto no inciso II, artigo 22° da Lei 
Federal n. 8.666/1993 1

, correta a opção pela adoção da modalidade li citatória Tomada de 
Preço. 

É a manifestação s. m. j. 

Nova Cantu/PR, 04 de Novembro de 2016. 

Rivelino Skura 
OAB/PR no 29.742 

Art. 22. São modalidades de licitação: 
I -
I!- tomada de preços; 
111 -
IV-
V-
§ 2" Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as 
condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a 
necessária qualificação. 
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Prefeitura Municipal de Nova IÇa~ '',~) 
Rua Bahia n• 85 ·Centro- Nova Cantu- PR.- CEP: 8733's~ooo1 .,+/ 

CNPJ N.' 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1:ill5:"' G:•r.:u .:>"' 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncanlu@ig.com.br ····~-~-

PROCESSO LICITA TÓRIO N• 056/2016 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 011/2016 
ABERTURA: 08 de DEZEMBR0/2016 HORÁRIO: 09:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, toma público que fará realizar, a partir das 
09:00 Horas do dia 08 de Dezembro do ano de 2.016, na Sala de Reuniões da Prefeitura 
Municipal, sito à Rua Bahia, n• 85 • Centro, em Nova Cantu, Paraná, Processo Licitatório, na 
Modalidade de TOMADA DE PREÇOS, tipo menor preço, GLOBAL, fixo, de acordo com o 
que determina a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar 123/2006 e suas 
alterações, e as condições estabelecidas neste Edital, para escolha da melhor proposta do seguinte 
objeto: 

l-DO OBJETO 
1.1 - O presente Edital de Tomada de Preços tem por objetivo a Contratação de Empresa 

para Reforma de Campo Suíço, da seguinte forma: 
LOTE 01: UNI CO 
OBJETO: Reforma de Campo Suíço Zona Rural de Nova Cantu. 
LOCAL: Município de Nova Cantu (Rua Niterói- Centro). 
TIPO DA OBRA: Reforma 
Obs.: Verificar o Termo de Referencia juntamente com o Projeto Básico onde constam as 
especificações dos materiais e serviços a serem executados. 

1.2 - O Projeto Completo encontram-se a disposição para verificação no Setor de Licitações 
da Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Paraná. 

2 - CONDIÇÕS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

2.1 - Somente poderão apresentar proposta as empresas legalmente constituídas, 
especializadas no ramo, que satisfaçam as condições deste Edital de Tomada de Preços 11° 

11/2016 e seus Anexos. 

2.2- Empresa do ramo cadastrada, nas condições exigidas pela Lei n• 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações, na Secretaria de Estado da Administração e Previdência do Paraná -
SEAP, com certificado de cadastro em vigência na data limite estabelecida para o recebimento das 
propostas (envelopes n° I e 11° 2), ou; 

2.3- Empresa do ramo cadastrada, nas condições exigidas pela Lei n• 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações, em outros órgãos ou entidades da administração pública, com 
ce.rtificado de cadastro em vigência na data limite estabelecida para o recebimento das propostas 
(envelopes n° I, e n• 2), ou; 

2.4 - Empresas que preencham as condições exigidas para o cadastramento nos termos do art. 
22, § 2• da Lei n• 8.666/93. 
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Prefeitura Municipal de Nova c~Otw3_-_ ~--~ 
Rua Bahia n° 85 - Centro- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-00Q. . r- p-

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 ·- J 111 :'.~ • 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

2.5. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, os interessados que se 
enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 

I -Licitante declarado inidôneo para licitar junto a qualquer órgão ou entidade da 
Administração Direta ou Indireta no âmbito Federal, Estadual e Municipal, sob pena de 
incidir no previsto no parágrafo único do art. 97 da Lei no 8.666/93 e suas alterações; 

11 -Empresas que estejam constituídas sob a forma de consórcio; 
111 -Empresa que tenha como sócio(s) servidor(es) ou dirigente(s) de órgão ou entidade 

contratante ou responsável pela licitação. 

2.6. A microempresa ou empresa de pequeno porte que pretenda obter tratamento 
diferenciado e favorecido nos termos da Lei Complementar 123/2006, deverá apresentar 
juntamente com a documentação de habilitação (envelope n°. 01), a Certidão expedida pela Junta 
Comercial conforme consta no art. 8° da Instrução Normativa n° I 03, 30 de abril de 2007, 
acompanhada obrigatoriamente da declaração de que se enquadra como Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3° da Lei Complementar o.0 123, de 14 de 
dezembro de 2006, conforme modelo contido no Anexo VII deste Edital. 

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

2.8 A proponente deverá apresentar, inicialmente e em separado dos envelopes, documento 
com a indicação do representante credenciado, com poderes para representar a empresa e 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 
um representante no certame. 

2.9 O credenciado far-se-a através do documento constante do Anexo I deste edital ou 
Procuração que comprove os necessários poderes para formular ofertas, lances e praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame, em nome da licitante. 

2.9.1 Mesmo sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, o 
participante deverá apresentar a cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social, 
no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência 
de tal investidura e documento de identificação com foto. 

2.9.2 Os documentos ora solicitados poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia, autenticada por Cartório competente ou pelo Pregoeiro ou por membro da 
equipe de apoio mediante a conferência da cópia com o original ou publicação em órgão da 
imprensa oficial. 

2.9.3 As fotocópias poderão ser autenticadas das 08:00 horas às 11:30 horas, desde que o 
proponente apresente a via original para conferência. Não será realizada autenticação após o 
credenciamento dos participantes. 

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

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

2.9.7 Atestado de visita expedida pelo licitador. É recomendado à proponente, quando da 
visita ao local do serviço, que obtenha, por sua exclusiva responsabilidade, toda a informação 
necessária para o preparo de sua proposta. Todos os custos associados com a visita ao local dos 
serviços serão arcados integralmente pela própria proponente. (O prazo para visita do 
representante da proponente ocorrerá entre o dia 29 de Agosto de 2016 até dia 31 de Agosto de 
2016, no horário das 09h00min às 11h30min e das 13h30min até as 16h00min, onde a mesma 
devera ser agendada no Departamento de Licitação. 

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

3- HABILITAÇÃO 

3.1 -O envelope de HABILITAÇÂO, deverá conter a seguinte documentação: 

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

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

3.2. Habilitação Jurídica: 

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

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

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

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

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

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

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

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

3.4. Qualificação Técnica: 

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

3.5. Qualificação Econômico-Financeira: 

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

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

3.6 - Demais Documentos: 

a) Declaração de entrega da obra (Modelo ANEXO 111); 

b) Declaração de que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que 
acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal8666/93 (Modelo ANEXO IV); 

c) Declaração de que recebeu toda a documentação (Projeto básico) conforme ANEXO VI. 
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A documentação acima aludida deverá ser entregue em 1 (uma) via, sendo que, tais 
documentos deverão estar em plena vigência e na hipótese de inexistência de prazo de validade 
expresso no referido documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 dias da data 
estabelecida para a data de abertura da licitação. 

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

PROCESSO LICITA TÓRIO No 056/2016 
TOMADA DE PREÇOS No 011/2016. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTÚ 
ENVELOPE N° 1 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL, CNPJ E ENDERE O DA PROPONENTE: ... 

4 - DA PROPOSTA 
4.1 - A proposta deverá ser elaborada em papel oficio timbrado, ou formulário contínuo, 

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

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

abertura da proposta Comercial). 

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

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

4.4 - No preço ofertado, deverão estar incluídos todos os custos diretos ou indiretos tais 
como: despesas com impostos, Encargos Trabalhistas, embalagem, seguro de transporte (carga e 
descarga) até o destino do objeto; e/ou obrigações sociais, uniformes, identificações pessoais, 
seguros, e transporte de pessoal até o destino do objeto, se for o caso. 

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

PROCESSO LICITA TÓRIO No 056/2016 
TOMADA DE PREÇOS No 011/2016. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTÚ 
ENVELOPE N° 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 
RAZÃO SOCIAL, CNPJ E ENDERE O DA PROPONENTE: • 



5- ABERTURA DOS ENVELOPES: 

5.1 - A comissão de Licitação lavrará atas circunstanciadas, registrando todos os fatos 
praticados no decorrer da sessão pública referente ao processo licitatório. Quaisquer observações 
somente serão registradas em ata, das quais a Comissão de Licitação fará a leitura para 
conhecimento geral. 

5.2- A abertura do Envelope OI - Habilitação, observará os seguintes procedimentos: 
5.2.1 - No dia, hora e local determinado neste Edital, em sessão pública, a Comissão de 

Licitação receberá os envelopes O 1 e 02, não serão recebidos documentos de Habilitação e 
Propostas após a abertura do primeiro envelope. 

5.2.2 - Após o recebimento dos envelopes, a Comissão de Licitação, na presença facultativa 
dos proponentes interessados, devidamente credenciados, efetuará a abertura dos envelopes n. O 1 -
HABILITAÇÃO. 

5.2.3 -Nesta mesma sessão, a critério da Comissão de Licitação, poderão ser analisados os 
documentos contidos no envelope n. 01, e decidir quanto a habilitação ou inabilitação das 
proponentes. 

5.3 - A abertura do Envelope n. 02 - Proposta de Preços, observará o seguinte 
procedimento: 

5.3.1 - Somente serão abertos os envelopes n. 02 dos proponentes habilitados, . 
5.3.2 -O envelope n. 02 (Proposta de Preços) será aberto e uma via do seu conteúdo será 

rubricada, folha por folha, pelos membros da Comissão de Licitação e em seguida passado para 
análise, pelos proponentes presentes. 

5.3.3 - Após a abertura dos envelopes n. 02, a Comissão de Licitação procederá a análise e 
julgamento das mesmas, e a divulgação do resultado. 

5.3.4 - A Comissão de Licitação é facultado solicitar das proponentes esclarecimentos com 
relação aos documentos apresentados, bem como, promover diligências ou solicitar pareceres 
técnicos destinados a esclarecer a instrução do processo. 

5.3.5 - As dúvidas que eventualmente surgirem durante as sessões públicas serão, 
resolvidas pela Comissão de Licitação, na presença dos proponentes. 

6- DO JULGAMENTO 

6.1 - O critério a ser utilizado no julgamento das propostas será a da proposta de menor 
preço global, desde que cumprido o exigido no edital. 

6.2 -A Comissão de Licitação poderá relevar, numa proposta, qualquer informalidade, não 
harmonização ou irregularidade de natureza secundária que não constitua um desvio significativo, 
contando que essa relevância não prejudique ou afete a classificação relativa de qualquer 
proponente. Entende-se por informalidade, não harmonização ou irregularidade de natureza 
secundária que não constitua um desvio significativo, geralmente omissões relacionadas com a 
verificação de dados ou informações de tipo histórico. Contudo, existem tipos de erros ou 
omissões básicas, que por sua gravidade, tradicionalmente são considerados insanáveis. Servem de 
exemplo, entre outras: a falta de assinatura em documentos, na proposta de preços, na planilha de 
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serviços e no cronograma físico-financeiro, assinatura aposta por elemento não credenciado ou não 
habilitado. 

6.3 - Se existir erro aritmético na multiplicação da quantidade pelo preço unitário, o preço 
unitário prevalecerá a menos que, na opinião da Comissão de Licitação, exista em erro grosseiro e 
óbvio de pontuação decimal no preço unitário. Neste caso, o preço total cotado prevalecerá e o 
preço unitário será corrigido. 

6.4 - Nos casos em que houver uma discrepância entre o valor do subtotal indicado na planilha de 
serviços e o valor do subtotal conferido, prevalecerá o valor conferido. 

6.5 - Nos casos em que houver discrepância entre o preço global indicado na planilha de serviços e 
o preço global analisado, prevalecerá o preço global analisado. 

6.6 - será desclassificada: 

6.6.1 a proposta elaborada em desacordo com o presente edital, a que proponha qualquer 
oferta de vantagens não previstas no edital, ou que apresentar preços ou vantagens baseadas nas 
ofertas das demais proponentes; 

6.6.2 - a proposta que apresente preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero; 

6.6.3 - a proposta que venha a ser considerada inexeqüível pela Comissão de Licitação, 
quando for razoável concluir que a proponente não será capaz de executar o contrato ao preço de 
sua oferta. 

6.7 -No caso de haver divergência entre o preço global grafado em algarismos e o grafado 
por extenso, prevalecerá o grafado por extenso, observado o contido no subitem 14.3. 

6.8 - Se todas as propostas de preços forem desclassificadas, a comissão de licitação poderá 
fixar às proponentes o prazo de 08 (Oito) dias úteis para apresentação de outras propostas de 
preços. 

6.9 - Ocorrendo empate no preço analisado entre duas ou mais propostas de preços, a 
Comissão de Licitação procederá ao sorteio, em sessão pública, para se conhecer a ordem de 
classificação. 

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

6.9.1.1 - Será considerado empate situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam, iguais ou até 10% (dez por cento) superiores 
à proposta mais bem classificada, (art. 44, §1 ° da Lei Complementar n° 123). 

6.9.2 - Ocorrendo empate a comissão procederá da seguinte forma: 
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a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 
acijudicado em seu favor o objeto licitado (art. 45, I, da Lei Complementar n° 123); 

b) não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
descrita no sub item "a" deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na hipótese do sub item 17.8.1.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direito (art. 45, !I, da Lei Complementar no 123); 

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

6.10. A classificação das propostas de preços será comunicada diretamente às proponentes 
através de meios usuais de comunicação (edital, fax e fixação de aviso de classificação no mural de 
avisos do município). 

6.11 - Concluído o julgamento das propostas, a Comissão de Licitação elaborará relatório 
contendo a classificação pela ordem crescente dos preços que será submetido à apreciação da 
autoridade superior, que homologará a decisão da Comissão de Licitação. 

6.12 - Na hipótese de recusa da proponente melhor classificada de confirmar sua proposta, 
o Contratante, poderá adjudicar o objeto a segunda melhor classificada, e assim sucessivamente, 
nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado (Artigo 64, parágrafo segundo), ou 
ainda optar pela revogação da presente licitação, no interesse da Administração Pública. 

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

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

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

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

7- DA CONTRATAÇÃO 

7 .I -Após a publicação da Homologação a Contratante convocará via email, ou telefone a 
empresa vencedora da licitação para assinar o contrato, informando a empresa que esta terá o prazo 
de até 05( cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da convocação para assinar o 
Contrato, não havendo a assinatura no prazo acima previsto, implicara na decadência do direito a 
contratação. 

7.2 - O Município poderá dispensar o termo de contrato e optar por substituí-lo por outros 
instrumentos equivalentes. 
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7.3 - No ato da assinatura do Contrato a Empresa a ser Contratada deverá 
apresentar Caução no valor equivalente a 5% do valor da Obra, conf. Art. 56 - Lei 8.666/93 
em espécie ou fiança bancaria. 

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

8 - PRAZOS E LOCAL PARA ENTREGA DO OBJETO E OU PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS e CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO: 

8.1 - O contrato entre as partes deve determinar como prazo de vigência de 180 dias e o 
prazo de execução de 120, podendo ser prorrogado quando houver necessidade desde que 
justificado por caso fortuito ou por motivo de força maior. 

8.2 - Para o Objeto constante desta Licitação, a entrega/execução deverá ser realizado em 
local designado pela licitante, mediante a entrega da ordem de serviço para início de obra. 

8.3 -Os Serviços serão executados e entregues em estrito cumprimento do projeto que faz 
parte deste processo. 

8.4 - Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade de cada item 
e/ou serviços por 6 (seis) meses, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito. 

9- DO PAGAMENTO 
9.1- O pagamento será realizado até o 5° (quinto) dia útil, após apresentação da fatura!NF, 

acompanhada de Boletim de Medição, devidamente acompanhado por Engenheiro designado pelo 
Município, e liberação de recurso através de convênio FNDE. 

10-DOVALOR 
10.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$ 19.905,97 (Dezenove 

Mil, Novecentos e Cinco Reais e Noventa e Sete Centavos). 

10.2 - Correrá por conta de Recursos proveniente de Convênio/Termo de compromisso 
entre o Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, e o ministério da Educação/FNDE, através 
da seguinte Dotação Orçamentária: 

Dotação Secretaria 
0511.27813.0228-1 o 12-4490.3990.2000 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 

Es_I>_ortes 

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

a) Advertência; 

b) Multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em 
seu total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, cumulável com as demais 
sanções; 

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

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

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

12- IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 
12.1 - Até dois dias úteis antes da data fixada para o recebimento dos envelopes, qualquer 

pessoa poderá impugnar o ato convocatório do EDITAL. 

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

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

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

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

13 - RECURSOS: 
13.1 - É facultado a qualquer licitante formular observações no transcurso das sessões da 

licitação, solicitando que constem em ata dos trabalhos. 

13.2 - Das decisões da Comissão caberá recurso, por escrito, nos termos do Artigo 1 09 da 
Lei 8.666/93 e Lei 8.883/94, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da data da divulgação 
de decisão, em única instância, ao Secretário de Administração e Negócios Jurídicos, desde que 
interposto perante a Comissão, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, ou, nesse prazo, faze-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso a decisão ser 
proferida pela citada autoridade, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento 
do recurso. 
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13.3 - Se houver interposição de recurso, os licitantes serão comunicados, para os efeitos do 
previsto no parágrafo sexto do Artigo 109 da Lei 8.666/93 e 8.883/94. 

13.4 - Os recursos interpostos fora do prazo não serão considerados. 

14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
14.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU revogará ou anulará esta 

licitação nos termos do art. 49 (quarenta e nove) da Lei 8.666/93, no seu todo ou em parte. 

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

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

14.4 - Somente terá direito a usar da palavra, rubricar os documentos e propostas, 
interpelar, assinar ata, apresentar recursos, os representantes credenciados das empresas 
proponentes e membros da Comissão de Licitação. 

14.5 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes contendo as propostas, não serão 
admitidas quaisquer retificações que possam influir no resultado, nem admitidos a participarem os 
proponentes retardatários. 

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

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

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

14.9 - Para dirimir controvérsia decorrente deste certame, o Foro competente é o da 
Comarca da cidade de Campina da lagoa, Estado do Paraná excluído qualquer outro. 

15- DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 
15.1 - A Divisão de Licitações prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos 

interessados nesta licitação, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, no ~ 
horário de expediente NO PAÇO Municipal de Nova Cantu - PARANÁ, na Rua Bahia S/N°, ou 
ainda pelo fone /fax 44-35271281 I 35271363- e-mail- pmncantu@ig.com.br. 
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NOVA CANTU - PARANÁ, 07 de Novembro de 2016. 
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(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Canto 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 056/2016 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 011/2016 

CREDENCIAMENTO 

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

instaurado por este Departamento de 
Compras. 

Na qualidade de representante legal da 
empr~a ou~rga-

se ao acima credenciado (a), dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição 
de recurso. 

Em _ _ _ de ______ __ de 20 . 
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Prefeitura Municipal de Nova C o.nt~- ·-,-:· 
Rua Bahia n° 85 - Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-00 r ov. f . _ ;'?.' 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 c vZ.fl\'...\ 

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

(MODELO ANEXO ID 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO No 056/2016 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 011/2016 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - TOMADA DE PREÇOS no 011/2016, instaurado 

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

o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



<MODELO ANEXO Til) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 056/2016 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 011/2016 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- TOMADA DE PREÇOS n° 011/2016 instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os produtos ganhos por esta 

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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Prefeitura Municipal de Nova C~rí~uf- --·:(:;· 
Rua Bahia n° 85- Centro- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 -1'0 t-..> .'<. 

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

(MODELO ANEXO IVl 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 056/2016 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 01112016 

DECLARACÃO 

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

procedimento li citatório, sob a modalidade- TOMADA DE PREÇOS n° O 1112016 instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho 

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

condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que 

acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DA TA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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Prefeitura Municipal de Nova Ca t~-----~~··· 
:1. t:'"'-- «'<:" Rua Bahia n° 85 - Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 ° ·a CanW. 

PARA: 

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

(MODELO ANEXO V) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 056/2016 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 011/2016 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- TOMADA DE PREÇOS n° O 1112016 instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os termos da licitação, bem 

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

declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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Pr~!~!!i~~~5 ~~,~~~le~~~-~R~~~~3~~~\f~ 
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 

(MODELO ANEXO VI) 

DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 056/2016 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 01112016 

Objeto: Reforma de Campo Suíço Zona Rural de Nova Canto. 

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

Nova Canto, Paraná, ----~d~e _______ de 2.016. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 
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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 

(MODELO ANEXO VII) 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: TOMADA DE PREÇO no 011/2016- PMNC 

A empresa . ... .... .......... ........ ..... ....... ... ... ........ ..... ... ......... .... .... ..... ........ .. , 
inscrita no CNPJ n° ................. ...... ......... .... .. ......... .... ......... ..... .. , por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a) ........... .. .. ... ...... ...... ...... ... ........ .................. ............... .. ..... ........ , 
portador (a) da Carteira de Identidade n° .. ......... ...... ........ ... ..... ... e do CPF n° 
... ..................... .. ....... ....... ,DECLARA, para fins os fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial n° TOMADA DE PREÇO O 11/2016 
- PMNC, que se enquadra como microempresa e empresa de pequeno porte, conforme conceito 
legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar n° 
123/2006. 

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

sujeitando-se às penalidades legais. 

Local e Data 

Carimbo do CNPJ, Assinatura do representante legal da Empresa 

C.P.F _ ________ _ 

R.G _ _________ _ 
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Prefeitura Municipal de Nova Can_tu,O :~~: · 
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CNPJ N.o 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 d -=-·V 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

ANEXO VIII 

MODELO DE CONTRATO 

REF. PROCESSO LICITATÓRIO no 056/2016 
EDTIAL DE TOMADA DE PREÇOS no 011/2016 

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, brasileiro, separado, 
Carteira de Identidade n° 4.414.003-9 SSP-PR e inscrita no CPF sob o n° 676.205.159.68. 

CONTRATADA: , com sede na XXXXXXXXXXX, Estado do 
Paraná, inscrita no C.N.P.J. sob o no 00.000.000/0001-50, representada por seu representante 
legal Sr.xxxxxxxxx, RG 0000000 e CPF no 000.000.000-00. 

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato, 
considerando os expedientes constantes do Processo Licitatório n° 044/2016 - Edital 
de Tomada de Preços n° 011/2016, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas 
condições descritas no presente. 

DO OBJETO 

Cláusula 1a. O presente contrato tem por objeto a Construção de 01 (uma) Quadra Escolar, 
Coberta, com Vestiário - Padrão FNDE, conforme especificações constantes do Termo de 
Referencia e Projeto alem do apresentado na carta Proposta da Empresa Contratada, constantes 
no Processo Licitatório acima descrito. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Cláusula 2a. A CONTRATANTE deverá: 

a) Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA referente a contratação; 
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 
entrega do produto. 
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Prefeitura Municipal de Nova d_~nté? , 1 
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E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

Cláusula 4a, A CONTRATADA deverá reparar, corng1r, às suas expensas, os materiais 
entregues em que verifique vícios, defeitos ou incorreções. 

DIOVAlOR 

Cláusula 53 • O valor a ser pago pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA pelo 
total, constante deste contrato é de R$-00.000,00 ( Centavos). 

DO PAGAMENTO 

Cláusula 5a, A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal, referente ao serviço 
executado, objeto deste contrato, e, o pagamento será executado mediante entrega, 
m~diçãojfiscalização, aceitação e liberação dos recursos através de convênio/FNDE. 

Cláusula 7a, O preço apresentado pela CONTRATADA em sua proposta comercial 
permanecerá fixo e inalterado durante toda a vigência do contrato, não podendo ser reajustado 
sem prévio entendimento e justificativa que deverá ser aceita e homologada pela contratante. 

DJ~ 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 180 dias, e o prazo de execução será 
de 120 (cento e vinte) dias, a partir desta data, podendo ser rescindido ou aditivado, 
independentemente de aviso ou notificação pela CONTRATANTE. 

DAS CONDIÇÕES GERAIS 

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

Cláusula 11". A CONTRATANTE reserva-se no direito de não receber a OBRA em 
desacordo com o previsto no Projeto e neste contrato, podendo rescindi-los, nos termos do 
art:.78, da lei Federal n° 8.666/93. 

DAS PENALIDADES 

Cláusula 12". 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. 
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Cláusula 133 • 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 143 • As comunicações entre as partes contratantes, relacionadas com o 
acompanhamento e controle do presente Contrato, serão sempre feitas por escrito. 

DO FORO 

Cláusula 163 • 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, 00 de Dezembro de 2016. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
Contratante 

TESTEMUNHAS: 

----- ---

Contratado 
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ANEXO IV 
PROPOSTA DE PREÇOS 

Nome da Empresa: _____ _____ _________ _ 
Endereço da Empresa:. ______ ___________ _ 
C.N.P.J da Empresa:. _______ _____ _____ _ 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU • PR 
Referente: Tomada de Preço n° 011/2016 - PMNC 

Apresentamos e submetemos à apreciação dos Senhores nossa proposta de preços relativa a Reforma de 
Campo Suíço Zona Rural de Nova Cantu, em conformidade com Memorial Descritivo. 

Valor Máximo desta Licitação: 00.000,00 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx reais) 

LOTE N° 01 

r-·,'' VALOR ITEM •. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNI O. QUANT. UNIT. TOTAL 

1 

1.1 

1.2 

2 

2.1 

3 

3.1 

FECHAMENTO COM ALAMBRADO 

Alambrado em arame Galvanizado, fixados em postes de concreto a cada 5,00 metros 
de distancia, com altura de 5,00 metros, com tela de arame galvanizado fio 12 malha 
7,0 em, altura do alambrado de 2 X (4,00 X 35,00) M - Fundos dos Gols Proteção de 
Bola. 
Alambrado em arame Galvanizado, fixados em postes de concreto a cada 2,5 metros 
de distancia, com altura de 2,5 metros, com tela de arame galvanizado fio 12 malha 
7 O em altura do alambrado de 2,00 M- Fechamento do CamJ)o Suiço. 

PORTÃO EM ALAMBRADO \, 

Portão em Alambrado de 5,20 X 2,00 Metros, com duas Folhas Abrindo para Dentro. 

LIMPEZA DA OBRA 

Limpeza final da Obra. 

TOTAL GERAL 

CONDIÇÓES DE PAGAMENTO: Conforme Edital 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias após abertura da mesma. 

PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS: Conforme Edital 

R$ 17.529,12 

m2 280,00 

m2 509,60 

m2 10,40 

m2 1.925,00 

O valor total da Proposta é de: R$ -------'----- - ---------------...J 

Local e Data 

Carimbo do CNPJ, Assinatura do representante legal da Empresa 

C.P.F ---------- -
R.G -----------

-
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Rua Bahia, 85- Centro - Nova Cantu. 

OBRA: REFORMA CAMPO SUIÇO 
LOCAL: ZONA RURAL DE NOVA CANTU 

MUNICÍPIO: NOVA CANTU 

ITEM 
I CÓDIGO DO 

SERVIÇO 
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UD QUANT 

R1 I 

R1.1 I 73787/1 I COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO# 12 MALHA 7,0 CM, I M2 280,00 

R1 .2 M2 509,60 

M2 10,40 

M2 1925,00 

9r \ t 

NEJ_:__ll._8_45...3!M/QO.O. "''I 

Fone: (44) 3527 12, 

OBJETIVO: REFORMA CAMPO SUIÇO ZONA RURAL DE NOVA CANTU 
EXECUÇÃO: Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

CONTRATO: 10: 

CUSTO CUSTO MÃO CUSTO 
TOTAL MATERIAL 

TOTAL MÃO DE 
MATERIAL DE OBRA UNITÁRIO OBRA 

17,20 5,00 22,20 4.816,00 1.400,00 

17,20 5,00 22,20 8.765,12 2.548,00 

33,50 15,50 

0,00 0,97 

TOTAL (R$) 

R$ 17.529,12 

6.216,00 

11 .31 3,12 

, .. r 
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Rua Bahia, 85- Centro - Nova Cantu. 

OBRA: REFORMA CAMPO SUIÇO 
LOCAL: ZONA RURAL DE NOVA CANTU 

MUNICiPIO: NOVA CANTU 

ITEM 
I CÓDIGO DO 

SERVIÇO 
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UD QUANT 

R1 I 

R1 .1 I 7378711 I COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO# 12 MALHA 7,0 CM, I M2 280,00 

R1 .2 M2 509,60 

o ,LUAL,UU METROS, COM DUAS 
M2 10,40 

M2 1925,00 

CNPJ: 77.845.394L0JW' "~ 
Fone: (44) 3527 12, 

OBJETIVO: REFORMA CAMPO SUIÇO ZONA RURAL DE NOVA CANTU 
EXECUÇÃO: Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

CONTRATO: ID: 

CUSTO CUSTO MÃO CUSTO 
TOTAL MATERIAL 

TOTAL MÃO DE 
MATERIAL DE OBRA UNITÁRIO OBRA 

17,20 5,00 22,20 4.816,00 1.400,00 

17,20 5,00 22,20 8.765,12 2.548,00 

33,50 15,50 49,00 348,40 161,20 

0,00 0,97 0,97 0,00 1.867,25 

TOTAL (R$) 

R$ 17.529,12 

6.216,00 

11 .313,12 

509,60 

1.867,25 

·'·--~ p I: r:.-,., 
-~: .. '.! • <,~---~ cY• ! ""' ,- : .. . ;::. 

(jj ' . "i) 

~ ~ ).. 
~- :o É • -, 
?: . ~~ r~f 
• • Pag1pa .. -., 
\'~', ! 1 dp ) -0"' / 
,, i' --~;/ 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 

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

AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITA TÓRIO n~ 056/2016 
TOMADA DE PREÇO, 

N° 011/2016- PMNC 

OBJETO: Reforma de Campo Suíço Zona Rural de Nova Cantu., 
conforme especificações em edital. 

ABERTURA: À partir das 09:00 Horas do dia 08 de Dezembro do ano de 
2.016, na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 

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

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

Nova Cantu, Estado do Paraná, 08 de Novembro de 2.016. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
Prefeito Municipal 
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Quarta-feira, 9 de novembro de 2016 
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PREFEITURA DO MUNICiPIO DE PEABIRU 

AVISO DE UCIToçAo 
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EDITAIS 
PREFEffiTRA )1\!NIOPAL DE NDI'A CA•'ITI' 

ESf,\IJ() 1lO PA!t\N~ 
CNI'J o"l7.~~J9l/OOOI~ 

R .. D•his,IS- ([P 17.ll~ 

A \'ISO DE LI ClT AÇÃO- PROC'ESSO LIClT.UÓRIO o"ISSJ1016 
PRt:CÁO, .. r,,..,, P""'ncial 

~· OllllDJl- fii~C 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOvtiS I; EQUIPMIL\IOS E 
PRODUTOS DII'ERSOS. (0.11 REÇ\ RSOS 1lO PROCRAm 
FA.IIILIA P,\RA.'\AL\SE DA SECRETAR!.\ DE A('ÃO SOCIAL. 
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Leandro Construcoes Leandro construções - ME ~ 
Av.joubert A. de Oliveira n° 421 -Centro - Nova Cantu - PR.- CEP: 87330-000 

CNPJ N.• 15.151.222/0001-82 - Fone (044) 3527-1062- Fone Cal (044) 9119-9793 
E-mail: construcoesrodriques@outlook.com 

(ANEXO VII) 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

PROPONENTE: Leandro Construções - ME 
CNPJ: 15.151.222/0001-82 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 056/2016 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 011/2016 

Á empresa: Leandro Construções - ME, inscrita no CNPJ: 15.152.222/0001-82, por intermédio de 
seu representante legal o Sr: Leandro Rodrigues, portador da Carteira de ident idade n° 10.340.855-5, e 
do CPF n° 076.217.009-39, DECLARADA, para fins os fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial no TOMADA DE PREÇO 011/2016 -
PMNC, que se enquadra como microempresa e empresa de pequeno porte, conforme conceito legal e 
fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar n° 123/2016. 

As informações acima é de inteira responsabilidade da declarante a veracidade das informações, 
sujeitando-se às penalidades legais. 

C.P.F: 076.217.009-39 

R.G: 10.340.855-5 

Representante legaYda Empresa 

Carimbo do CNPJ 

lj 5.151.222/0001-82, 
\.fANDRO ROORJGues · CONSTRUÇ0ES 

Av. Jolbert A~ de Oliveira. 
N• 56 C.mro CEP 17.330-400 

MowaCMbl Pft ..J 

AV. Joubert A. de Oliveira ,n° 421 -Centro - CEP-87330-000-Nova Cantu,Email:construcõesrodrigues@outlook.com 



Leandro Construcoes Leandro Construções - ME 
Av.joubert A. de Oliveira n° 421 -Centro - Nova Cantu - PR.- CEP: 87330-000 

CNPJ N.0 15.151.22210001-82 - Fone (044) 3527-1062- Fone Cel (044) 9119-9793 
E-mail: construcoesrodrigues@outlook. com 

(ANEXO I) 

PROPONENTE: Leandro Construções - ME 
CNPJ: 15.151.222/0001-82 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 056/2016 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 011/2016 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) 
Leandro Rodrigues portador (a) da Cédula de identidade sob n°. 10.340.855-5 e CPF/ MF 
n°. 076.217.009-39 , a participar do procedimento licitatório sob o modalidade 
TOMADA DE PREÇO, instaurado por este Departamento de Compras. 

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

Em 06 de Dezembro de 2016. 

Carimbo CNP J 

'15.15 T .222/0001-82, 
LEANDRO RODRIGUES · CONSTRUÇÕES 

A~.,J~~be~~.l,lttln~ de Oll'(elra. . 
AV. Joubert A. de Oliveira ,n• 421-Centro- CEP-87330~o~õ'&"vaé/n\'ió"EretJf8~--odnques@outlook.com 

L. ~a CMtu PR ...J 



07/12/2016 Certidão de empresa 

CO NSELHO REGIO NAL DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DO PARANÁ 

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e 
Negativa de Débitos 

O Conselho Reg ional de Engenhari a e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que 
a empresa encontra-se regularmente reg istrada nos termos da Lei Federal no 5.194, de 
24 de dezembro de 1966, estando habi litada a exercer suas atividades no Estado do 
Paraná, circunscrita à(s) atribu ição(ões) de seu(s) responsável(eis) t écnico(s). 

Certidão n°: 139880/ 2016 

Razão Social: LEANDRO RODRIGUES - CONSTRUÇÕES - ME 
CNPJ: 15151222000182 

Validade: 30/03/2017 

Num. Registro: 62098 Re gistra da desde: 03/11/2016 
Capital Social: R$ 10.000,00 
Endereço: AV. JOLBERT AUGUSTINHO DE OLIVEIRA, 56 SALA COM ERCIAL CENTRO 
Município/Estado: NOVA CANTU- PR CEP: 87330000 
Objetivo Social: 
Construção de edifícios - Construção de imóveis e obras de engenharia em geral ; 
Instalação e manutenção elétrica e Comércio varej ista de materi ais de construção em 
geral. 
Restrição de Atividade : Atividades circunscri tas as atribuições de seu responsável 
técnico. O profissional poderá ser responsável pelos servi ços de instalação elétrica em 
baixa tensão. 

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2016. 
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a 
presente data. 

Responsável{eis ) Técnico{s): 

1 - LUIZ HENRIQUE RAFAEL DO AMARAL 
Carteira: PR- 152912/ D Data de Expedição : 30/03/ 2016 
Desde : 03/ 11/ 2016 Carga Horária: 2:0 H/ D 
Título : ENGENHEIRO CIVIL Situação : Regu lar 
Decreto Federal N.0 23.569/ 1933 - Art. 280 

Título : ENGENH EIRO CIVIL Situação: Regu lar 
Lei Federal N.o 5. 194/ 1966- Art . 70 

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação : Regu lar 
Resolução do Confea N.0 218/ 1973- Art. 7° do CONFEA 

Para fins de: Licitações 

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste 
documento, esta Certidão perderá sua val idade para todos os efeitos. 
A autenticidade desta certidão poderá ser conf irmada na página do CREA-PR 
(http ://www.crea -pr.org.br), através do protocolo n.0 409932/2016, ressaltando a 
impossibilidade de execução de quaisquer servi ços ou obras sem a participação efetiva 
de seu(s) responsável(eis) técnico(s) . 

Emitida v ia Internet em 07/ 12/ 2016 10 :40 :39 ;/ f:iJ f) 
http:l/creaweb.crea-pr.org.br/webcrea/extraneVframe_geral .aspx?SESSAO=P2ErBjOuxNTK&CODREGT0=667239&NUMR~098&TIP0=7 1/2 



07/12/2016 Certidão de empresa 

Dispe~sa-se_ a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serv iço NO 002/ 2014. 
A fals1f1caçao deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasi leiro 
respectiva ação penal. ' 

~, A"\> ,;.... 'J ' '·' ,.~. 
' ("') 

sujeitando o au_t~r à j ~ ~ 
--r-, 

~~J 
/ @ 

http://creaweb.crea-pr.org.br/webcrea/extranetlfram e _geral.aspx?SESSAO= P2Er BjOuxN TK&CODR EGT0=667239&N UM REG= 62098& TIPO= 7 2/2 
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TJDFT Poder Judiciário da União 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 
1 a e 2a Instâncias 

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de 
ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 06/12/2016 , NADA CONSTA 
contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de: 

LEANDRO RODRIGUES - CONSTRUCOES - ME 
15.151.222/0001-82 

OBSERVAÇÕES: 
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser 
conferida pelo interessado e pelo destinatário. 
b) A autenticidade deverá ser confirmada no site do T JDFT (www.tjdft.jus.br), informando-se o número do 
selo digital de segurança impresso. 
c) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição 
de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou 
órgão julgador. 
d) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados 
do Poder Judiciário. (artigo 8°, § 2° da Resolução 121/CNJ). 
e) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, 
recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão 
criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. 
Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, Cidadãos, Certidão de 
Nada Consta, Tipos de Certidão. 
f) A certidão cível atende ao disposto no inciso 11 do artigo 31 da Lei 8.666/1993. 

Emitida gratuitamente pela internet em: 07/12/2016 
Data da última atualização do banco de dados: 06/12/2016 
Selo digital de segurança: 2016.CTD.716A.C7M3.91NY.GHWQ.8TFH 
***VÁLIDA POR 30(TRINTA) DIAS*** 

Página de 1 

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do T JDFT 
Fórum de Brasilia- Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal- Lote 1, Bloco A, Ala B- Térreo. 

Brasília- DF 
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. 



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão PáginaA de 1 ~ 
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral ( ~~- ' ~~-. ~ 
Contribuinte, ~; Q r ~---

• ,l\ • -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 INSCRIÇAO 

15.151 .22210001 -82 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇAO E DE SITUAÇAO DATADEABERTURA 

CADASTRAL 27/02/2012 

NOME EMPRESARIAL 

LEANDRO RODRIGUES - CONSTRUCOES - ME 

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

CONSTRUTORA MUNA Y 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 

41.20-4-00 -Construção de edifícios 

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 

43.21-5-00- Instalação e manutenção elétrica 
47.44-0-99- Comércio varejista de materiais de construção em geral 
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 

CÚDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JUR DICA 

213-5 • EMPRESARIO (INDIVIDUAL) 

LOGRADOURO 

AV JOLBERT AUGUSTINHO DE OLIVEIRA 

I CEP I I BAIRRO/DISTRITO 

~~-7_.3_3_0-_0_0o ______ ~. _CENTRO 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

I ~~MERO I COMPLEMENTO 
SALA COMERCIAL 

I MUNICIPIO 
NOVA CANTU 

I TELEFONE 
(44) 3527-1062/ (44) 3527-1232 

I SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

27/02/2012 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I SITUAÇÃO ESPECIAL 

. ******** 
I DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

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

Emitido no dia 07/12/2016 ás 09:37:20 (data e hora de Brasília). PáQina: 1/1 

© Copyright Receita Federal do Brasil- 07/12/2016 

http :/ /www .receita.fazenda.gov. br/PessoaJuridica/CNP J I cnpjreva/impressao/Imprime ... 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

Nome: LEANDRO RODRIGUES - CONSTRUCOES - ME 
CNPJ: 15.151.222/0001-82 

t. ' ~. ~-~ 
f ~--· 

-1~ Ç>~· o. . 

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 allneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nQ 8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nQ 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 09:39:55 do dia 07/12/2016 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 05/06/2017./ 
Código de controle da certidão: BBF6.3883.3BOC.9137 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http:/ /www .receita.fazenda. gov. br/ Aplicacoes/ A TSPO/Certidao/CndConj untalnter/E ... 



i 
PARANÁ 
GOVERNO DO ESTADO 

seciWCalb Cll 'uendl 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 015650462-76 

Certidão fornecida para o CNP J/MF: 15.151.222/0001-82 
Nome: LEANDRO RODRIGUES - CONSTRUCOES -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 de1 

I 

Válida até 0610412011 - Fornecimento Gratuito 

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

EmiUdo via lnremer Pública (0711212016 Qg:43:21) 
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8K<Wir1o elo Mie~ o Poquono EmpNoo elo PNoldenclo do RopObllco 
Socntaria ele Raclonallzaçlo e Slmpllflcoçio 
Oe)>ortamento do Roglotro Empronrial o lntegraçio ... ~~~--.... ~~..---

EMPRESARIAL 

LEANDRO RODRIGUES - CONSTRUÇÓES - ME 

RUA JOAO ANDRE CARDOSO 

SALA COMERCIAL 
CEP 

87330000 

ECONOMICA 
(CNAE Ascal} 

CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS- CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS E OBRAS DE ENGENHARIA EM GERAL; INSTALAÇÃO E 
MANUTENÇÃO ELETRICA E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EM GERAL 

4120400 

4321500 
4744099 
4744004 

MÓDULO INTEGRADOR: PR1201400237227 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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Ministério do Desenvolvimento. Indústria e Comércio Exterior 
Secretaria de Comércio e Serviços REQUERIMENTO DE EMPREs'ÁRf~ í~ 

~ 
y 

Departamento Nacional de Registro do Comércio 

IDENTIDADE (numero) 

13/05/1991 10.340.855-5 
EMANCIPADO POR (forma de emanclpaçlo • 'omenta no caso de menor) 

xxxxxxxxxxxxx 
·Na, av, etc) 

JOLBERT AUGUSTINHO DE OLIVEIRA 

(cnae) 

AlividAde Principal 

4120400 
Allvid.ide stcundiria 

4330404 

CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS E OBRAS DE ENGENHARIA EM GERAL. 

SERVIÇOS DE REPAROS HIDRAULICOS, ELETRICOS, PINTURA, E CARPINTARIA EM 
RESIDENCIA OU ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. XXXXXXXXXX 

DESEDEOUDE 
NIRE ANTERIOR 

xxxxxxxxxxxxx 
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Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

Secretaria de Comércio e Serviços 
Departamento Nacional de Registro do Comércio 

CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS- CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS E OBRAS DE ENGENHARIA EM GERAL 
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICAXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 
xxxxxxxxxxxx 

NIRE ANTERIOR 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE~. J '/' '.., 
- '1'1- ,.> 

1963- 2013 N~" ~R ~~f!!U~3~.~ 
CNPJ • 77.845.394/0001·03 Eu :Jaça :fwde 9.>eóta !l&Wtia 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

N° 166/2016 

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 Leandro Rodrigues 
Construções - Me, inscrito no CNPJ sob no 15.151.222/0001-82, situado 
na Rua Joubert Agostinho de Oliveira, desta cidade de Nova Cantu, 
comarca de Campina da Lagoa- Pr. Não havendo dividas até esta data 
de quaisquer impostos ou taxas municipais. 

Essa Certidão é válida por 50 (Cinquenta) dias a contar da data de emissão. 

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

Nova Cantu-Pr, 08 de Dezembro de 2016. 

REGI~'Oos SANTOS 
Responsável pelo setor de Tributação 

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

www.nallacantu.pr.gall.br 
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 1515122210001-82 

Razão Social: LEANDRO RODRIGUES CONSTRUCOES 
Endereço: AVENIDA JOBERT AGOSTINHO DE OLIVEIRA 56 I CENTRO I PINHAIS 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: 01/12/2016 a 30/12/2016 

Certificação Número: 2016120103245401014901 

Informação obtida em 08/12/2016, às 09:14:39. 

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

co 
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Leandro Construcoes Leandro Construções - ME 
Av.joubert A. de Oliveira n° 421 -Centro- Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N.• 15.151.222/0001-82 - Fone (044) 3527-1062- Fone Cel (044) 9119-9793 
E-mail: construcoesrodrigues@outlook.com 

(ANEXO li) 

PROPONENTE: Leandro Construções - ME 
CNPJ: 15.151.222/0001-82 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 056/2016 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 011/2016 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- TOMADA DE PREÇOS n° 011/2016 , 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. 

Nova Cantu, Paraná, 06 de Dezembro de 2016. 

Carimbo CNPJ 

r, 
15.151.222/0001-82, 

l.fANDRO RODRIGues . CONSTRUÇ0es 



/{.:---:~ 
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Leandro Construcoes 

( ·-· . ~ - .. ~~, 

Leandro Construções- ME '~;;} 
Av.joubert A. de Oliveira n° 421 - Centro- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N.0 15.151.222/0001 -82 - Fone (044) 3527-1062- Fone Cel (044) 9119-9793 
E-mail: construcoesrodriques@outlook.com 

(ANEXO IH) 

PROPONENTE: Leandro Construções - ME 
CNPJ: 15.151.222/0001-82 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 056/2016 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 011/2016 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- TOMADA DE PREÇOS n° 011/2016 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. 

Nova Cantu, Paraná, 06 de Dezembro de 2016. 

Carimbo CNP J 

'i 5.151.222/0001 .. 82, 
LfANDRO' RODRIGUES ·CONSTRUÇÕES 



Leandro Construcoes Leandro Construções - ME 
Av.joubert A . de Oliveira n° 421 -Centro- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 

CNPJ N.0 15.151.22210001-82- Fone (044) 3527-1062- Fone Cel (044) 9119-9793 
E-mail: construcoesrodrigues@outlook.com 

(ANEXO IV) 

PROPONENTE: Leandro Construções - ME 
CNPJ: 15.151.222/0001-82 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 056/2016 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 011/2016 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- TOMADA DE PREÇOS n° 011/2016 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 l4(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. 

Nova Cantu, Paraná, 06 de Dezembro de 2016. 

Carimbo do CNPJ 

r, 
15.151.222/0001-82, 



Leandro Construcoes Leandro Construções -
Av.joubert A. de Oliveira n° 421 -Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N.• 15.151.222/0001-82- Fone (044) 3527-1062- Fone Cel (044) 9119-9793 
E-mail: construcoesrodrigues@outlook. com 

(ANEXO V) 

PROPONENTE: Leandro Construções -ME 
CNPJ: 15.151.222/0001-82 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 056/2016 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 011/2016 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - TOMADA DE PREÇOS n° 011/2016 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. 

Nova Canto, Paraná, 06 de Dezembro de 2016. 

Carimbo do CNPJ 

lj 5. 151.222/0001 -82' 

L. 

A'l. Jolbert Augu.tinho de Oliveira. 
N" 56 Centro CEP 87.330-000 ...,..camu PR 



Leandro Cons!rucoes Leandro Construções- ME 
Av.joubert A. de Oliveira n° 421 -Centro- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 

CNPJ N.0 15.151.222/0001-82 - Fone (044) 3527-1062 - Fone Cef (044) 9119-9793 
E-mail: construcoesrodrigues@outlook.com 

(ANEXO VI) 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROPONENTE: Leandro Construções - ME 
CNPJ: 15.151.222/0001-82 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 056/2016 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 01112016 

Objeto: Reforma de Campo Suíço Zona Rural de Nova Cantu. 

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

Em 06 de Dezembro de 2016. 

Carimbo CNP J 

'15.151.222/0001-82' 
LEANDRO RODIOOUfS · CONSTRUÇÕES 

AV. Joubert A. de Oliveira ,n° 421-Centro- CEP-8733~~~--"-rbdriques@out/ook.eo~ 
L. Nowa Cenlu PR _J 

~ 



Páaina: 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes 
na data da sua expedição. 

Nome Empresarial 
LEANDRO RODRIGUES -CONSTRUÇÕES - ME 

Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO 

Número de Identificação do Registro de CNPJ Data de Arquivamento Data de Início 
Empresas - NIRE (Sede) do Ato de inscrição de Atividade 

41 1 0719352-7 15.1 51.222/0001 -82 27/02/2012 01 /03/2012 

Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro/Dist rito, Município, UF, CEP) 

RUA JOAO ANDRE CARDOSO, 56- SALA COMERCIAL, CENTRO, NOVA CANTU, PR, 87.330-000 

Objeto 
CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS- CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS E OBRAS DE ENGENHARIA EM GERAL; INSTALAÇÃO E 
MANUTENÇÃO ELETRICA E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EM GERAL 

Capital : R$ 10.000,00 Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte 

(DEZ MIL REAIS) (Lei n° 123/2006) 

Microempresa 

Último Arquivamento Situação da Empresa 
Data: 06/11/2014 Número: 20146595580 REGISTRO ATIVO 

Ato: ALTERAÇÃO Status 
Evento (s): AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ><XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)()()( 

Nome do Empresário 
LEANDRO RODRIGUES 

Identidade: 1 03408555,SSP/PR CPF: 076.217.009-39 

Estado Civil: Solteiro 

161675938-4 

1111111111111111111111111111111111111111 ~ 

Regime de Bens: 

UBIRATÃ - PR, 30 de setembro de 2016 

~· 
LIBERTAO BOGUS 

SECRETARIA GERAL 

Não Informado 

I 
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Leandro construções- ME ~cantu - '?\~--Leandro Construcoes 
Av.joubert A. de Oliveira n° 421 -Centro - Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 

CNPJ N.0 15.151.222/0001-82- Fone (044) 3527-1062- Fone Cel (044) 9119-9793 
E-mail: construcoesrodrigues@outlook.com 

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS À CONTRATANTE 

PROPONENTE: Leandro Construções - ME 
CNPJ: 15.151.222/0001-82 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 056/2016 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 01112016 

À Contratante, Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, com sede administrativa na Rua Professor João 
Farias da Costa, s/nº, bairro Centro, Cep 87.330-333, neste ato representado por AIRTON ANTONIO AGNOLIN, 
Prefeito Municipal. 

Apresentamos a V. Srs. a nossa proposta relativa à Concorrência do processo licitatório, na Modalidade 
TOMADA DE PREÇO , assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido 
cometidos quando da preparação da mesma: 

1. Propomos o Valor Total de R$ 19.900,00 ( Dezenove mil e novecentos ), para a execução dos serviços 
proposto nesta licitação. 

2. A base econômica desta proposta comercial é o mês de sua apresentação. 

3. No valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas e/ ou encargos de quaisquer naturezas 
devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a sa ldá-los, por nossa 
conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos t rabalhistas e 
sociais, mão - de obra, transportes de nosso pessoal e de materiais, todos os cust os diret a ou indiretamente 
relacionados com o objeto desta licitação, incluindo-se a ociosidade de mão de obra e dos equipamentos 
empregados na execução das obras e serviços. 

4. Esta proposta é válida por 60 (noventa) dias a contar da data de sua apresentação. 

S. Caso esta proposta não venha a ser aceita para contratação, a Contratante fica desobrigada de qualquer 
responsabilidade para com a nossa Empresa, não nos cabendo direito a qualquer indenização ou reembolso. 

6. Declaramos conhecer e aceitar as condições constadas no Edital e de seus Anexos, bem como o disposto na 
Lei complementar 123/2016, e a Lei Federal nº 8.666/ 93, e suas alterações. 

Nova Cantu, Pa raná, 06 de Dezembro de 2016. 

Representante legal da:-Empresa Carimbo do CNPJ 

'i5.151 ,222/0001·82, 
AV. Joubert A. de Oliveira ,n° 421-Centro - CEP-87330-000-Nova Cantu&fió~~!i&J,~i~·com 

Av. Jotbett A....., • oetwen. 

L 
N" 56 Centro . CfP 87.l»«M) 

NoQC.. .. 
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Leandro Conshucoes Leandro construções ii - p'·. -
'Cor ...... 

Av.joubert A. de Oliveira n° 421 -Centro - Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
CNPJ N.0 15.151.222/0001-82- Fone (044) 3527-1062- Fone Cel (044) 9119-9793 

E-mail : construcoesrodrigues@outlook. com 

PROPONENTE: Leandro Construções - ME 
CNPJ: 15.151.222/0001-82 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 056/2016 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 011/2016 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 

Referente: Tomada de Preço nº 011/2016- PMNC 

Apresentamos e submetemos à apreciação dos Senhores nossa proposta de preços relativa a Reforma de Campo Suíço 
Zona Rural de Nova Canto, em conformidade com Memo rial Descritivo. 

Va lor Máximo desta Licitação: 00.000,00 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx rea is) 

LOTE N!! 01 

-
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. 

VALOR 
TOTAL 

1 

1.1 

1.2 

2 

2.1 

3 

3.1 

FECHAMENTO COM ALAMBRADO 

Alambrado em arame Galvanizado, fixados em postes de concreto a cada 5,00 metros de 
distancia, com altura de 5,00 metros, com tela de arame galvanizado fio 12 malha 7,0 em, 
altura do alambrado de 2 X {4,00 X 35,00) M- Fundos dos Gols Proteção de Bola. 
Alambrado em arame Galvanizado, fixados em postes de concreto a cada 2,5 met ros de 
distancia, com altura de 2,5 metros, com tela de arame galvanizado fio 12 malha 7,0 em, altura 
do alambrado de 2,00 M- Fechamento do Campo Suíço. 

PORTÃO EM ALAMBRADO 

Portão em Alambrado de 5,20 X 2,00 Metros, com duas Folhas Abrindo para Dentro. 

LIMPEZA DA OBRA 

Limpeza final da Obra. 

TOTAL GERAL 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Edital 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias após abertura da mesma. 

PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS: Conforme Edital 

O valor total da Proposta é de: R$ 19.900.00 ( D 40ve Mil e Novecentos Reais I 

m• 280,00 

m• 500,00 

m• 10,40 

m• 1.925,00 

vP~k~:-~ 
Assinatura do Representante ~gal 

r; c~~J ~ 
16.151 .~Cl.IW.Jl-82 

AM. ~AUI&f . I. OlhoWa. 
N'M G....., CIPtf.--

UNIT. 

29,30 

13,00 

19,24 

2,60 

AV. Joubert A. de Oliveira ,n° 421-Centro-~-87330-~~aJI.Email:coniJj;çõesrodrigues@outlook.eom 

R$ 19.905,97 

8.200,00 

6.500,00 

200,00 

5.00,00 

19.900,00 



ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 56/2016 

TOMADA DE PREÇOS o0 01112016 

Às 09:00 hs (nove horas) do dia 08 de Dezembro de 201 6, na Sala de Reuniões da 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações, 
com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e julgamento da proposta, da 
licitação acima referida o qual objetiva a Reforma de Campo Suíço Zona Rural de 
Nova Cantu - PR, 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: 

EMPRESAICNPJ 
LEANDRO CONSTRUÇÕES -ME 
CNPJ No 15.152.222/0001-82 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que a empresa participante do certame, 
apresentou os envelopes de n° O 1 e 02. Iniciou-se então a abertura do envelope contendo a 
documentação de qualificação da participante, e, contatou-se que a Empresa apresentou a 
documentação exigida em Edital e foi qualificada/habilitada a participar do referido 
certame. 

Em seguida procedeu-se a abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços da 
empresa qualificada, sendo o preço da seguinte forma: 

EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
LEANDRO CONSTRUÇÕES- ME Lote Único - valor TOTAL: R$ 19.900,00 
CNPJ No 15.152.222/0001-82 (Dezenove Mil e Novecentos Reais); 

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

LOTE ÚNICO, ITEM ÚNICO no Valor de R$-19.900,00 (Dezenove Mil Novecentos 
Reais) - LEANDRO CONSTRUÇÕES - ME, Inscrito no CNPJ sob o n° 
15.152.222/0001-82. 

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

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



?r- . {)!}_ ~ 
Prefe~~~~~ •. ~-~~!~!Pt~lp~~E~~~~0~a~,~ ,._::_-

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

Nova Cantu, Paraná, 12 de Dezembro de 2.016. 

Comissão de Licitações e Controle Interno: 



Prefeitura Municipal de Nova C~nt~ 
Rua BAHIA, n° 85- 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@ig.com.br 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

REF: PROCESSO LICITA TÓRIO N' 056/2016 
ElDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n' 011/2016 

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

EMPRESA: 
\NDRO CONSTRUÇÕES - ME, sob o CNPJ 
5.152.222/0001-82 

LOTES E/OU ITENS: 
Item Unico - Lote Unico no valor 
Total de R$-19.900,00 (Dezenove Mil 
Novecentos 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, 08 de Dezembro de 2.016. 

Cj)missão de Licitação: 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANTut L (;~:'.,;'; 

~,~g~~ Estado do Paraná \ ~ ~ ~ 
____________ C_N_P_J_N_.0_7_7._84_5_.3_9_4f_00_0_1_-0_3 ______________ ~~1~/~~ .... ;/ 

.:: .. ~ 
"Paço Municipal Martin Krupek" 

SCI - Sistema de Controle Interno 

Relatório Administrativo n°. 04 7/2016. 
Processo Licitatório n°. 056/2016. 
Modalidade Edital de Edital de Tomada de Preço n°. 01112016. 

O presente relatório trata do processo licitatório n°. 011/2016 Reforma campo suíço na 
Zona Rural de Nova Cantu. 

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, 08 de dezembro de 2016. 

is Marina da Silva 
Cm)lroladora Geral 

Controlador Interno 

Rua Bahia, S/N°- Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-12 81 - (44) 3527-1096 (44) 3527- 1280 Fax (044) 3527- 1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 
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Prefeitura Municipal de Nova canl~6 

Estado do Paraná "1-.. T 
'-v a c-,, 1 - _. 

CJ _-.;;..,.-' 

I 

I 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

ASSESSORIA JURÍDICA 

PARECER JURÍDICO DE HOMOLOGAÇÃO N° 056/2016 

Processo Administrativo n° 056/2016 

l - RELATÓRIO 

Súmula: 1. Processo Administrativo de CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇAO DE 
REFORMA DE CAMPO SUIÇO NA ZONA RURAL DE NOVA 
CANTU, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE NOVA CANTU. 2. Licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇO. Cumprimento de exigências legais no procedimento de 
licitação. Licitação apta à homologação. 

Versa o presente expediente sobre CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE CAMPO SUIÇO NA ZONA RURAL DE NOVA 
CANTU, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU. 2. Licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS. 

O processo foi enviado concluso a esta Assessoria Jurídica, para emissão de Parecer 
Jurídico para homologação. 

2 - DA ANÁLISE 

O resultado da análise do processo pode ser sintetizado da seguinte forma: 

REQUISITOS 

li 
FUNDAMENTOS SITUAÇÃO NO 

I 

RECOMENDAÇÃO 
PROCESSO 

PÁGINA 

-Existência de abettura formal de Att. 3 8 caput da Lei sim 

li 
il processo administrativo, autuado e 8.666/93 

protocolado 

11 Numeração das páginas do Art. 38 caput da Lei sim 

li 
-

processo 8.666/93 

Clareza, objetividade e justificativa Art. 3 8 caput da Lei sim 

I 
-

1 na elaboração do objeto 8.666/93 

Realização de ampla pesquisa de arts. 7°, § 2°, inciso III, sim -Plano de Trabalho 
preços no mercado, a fim de e 43, incisos IV e V, Aprovado Ministério do 
estimar o custo do objeto a ser todos da Lei 8.666/1993 Trabalho e pelo FNDE e 
adquirido, definir os recursos Registrado no SIMEC. 
orçamentários suficientes para a 
cobertura das despesas contratuais 
e servir de balizamento para a 
análise das propostas dos licitantes, 

Indicação dos recursos para a Art. 3 8 caput da Lei sim -
despesa 8.666/93 

I Autorização da Autoridade \1 Art. 38 caput da Lei I sim -

L v 

I 

I 

I 

I 
I 



Prefeitura Municipal de Nova C 

competente, sob a ótica da 
opotiunidade, conveniência e 
relevância para o interesse público 

Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

8.666/93 c/c Ar1. I 0 § 
I o da Lei 

Complementar Federal 
n' 101/2000 

! Conformidade do Edital I Ar1igo 40 da Lei I sim I 
~=7~7===========~~~~8=.6=6~6/~93~~~~====~==~·~============~ 

Ato de designação da comissão de Art. 38 inc. III da Lei sim 
licitação, do leiloeiro 8.666/93 
administrativo ou oficial, ou do 
responsável pelo convite 

Comprovante das publicações do 
edital resumido, na forma do art. 21 
da Lei 8.666/93; da entrega do 
convite. 
Conforme inciso V do AI1. 4 da Lei 
I 0.520/93 

Art. 38 inc. 11 da Lei 
8.666/93 

Inciso V do Ar1. 4 da 
Lei 10.520/93 

sim 

I 
Cumprimento dos prazos de I Art. 21 da lei 8.666/93 li sim I 

:=~~u=b=h~·c=~=ã=o=/a=v=is=o==============:·==================·~· ============~~==================I 
Legalidade das propostas e dos Art. 38 inc. IV e 43 da I sim I 
documentos que as instruírem e sua Lei 8.666/93 I 
consonância com o Edital ~================;~· ==============:·~ ================== 
Conformidade das Atas e Art. 38 inc. V da Lei I sim I 
deliberações da Comissão 8.666/93 

Ju]aadora ·===============i·~================== 1 

I 
Pertinência do ramo da Empresa Art. 22 § 3o da Lei I srm I 
com o objeto da Licitação 8.666/93 ·i===============i· ~================== 1 

I 
Parecer de abertura I Art. 38 inc. VI da Lei I sim I 

·~==~8~.6~66~/9§3===7~·~===============·:i=======================il 
Recursos 
apresentados 
respectivas 
decisões 

eventualmente 
pelos licitantes e 
manifestações e 

3- CONCLUSÃO 

Art. 3 8 inc. VIl da Lei não 
8.666/93 

Para exame e parecer desta assessoria jurídica, o Chefe do Departamento de Licitações e 
Compras remeteu o Processo Administrativo epigrafado, versando sobre licitação pública na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE CAMPO SUIÇO NA ZONA 
RURAL DE NOVA CANTU, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 

A matéria é trazida à apreciação jurídica com amparo no art. 3 8, inc. VI, da Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos. O objeto do presente parecer encerra o exame dos atos 
procedimentais realizados na fase externa da licitação. 

Caso não sejam atendidas as prescrições legais, tratando-se de atos insanáveis, o parecer 
recomendará a invalidação do procedimento ou de tão som· nt os atos específicos glosados. 



Prefeitura Municipal de Nova (Cântú6 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

Havendo irregularidades sanáveis, o processo segue ao Pregoeiro/Equipe de Apoio para 
corrigir as não conformidades, retornando ao Jurídico quando as exigências forem integralmente 
cumpridas. Havendo descumprimento de condiçõ es de menor relevância, o parecer pela 
homologação será condicional à correção/preenchimento dos elementos apontados como 
insuficientes, sendo o caso. Poderão ser feitas, ainda, recomendações a serem observadas nos 
certames vindouros. 

Feitas as considerações iniciais, passo ao exame de estilo. 

Compulsando os autos, verifico que os atos do Presidente e da Comissão de Licitação se 
afeiçoam ao ordenamento jurídico, contendo o procedimento os documentos essenciais à 
habilitação e classificação da licitante vencedora. 

Concluo, então, que foram atendidas as prescrições legais, não havendo mácula 
invalidante do presente procedimento licitatório'-

Considerando o exposto e a conclusão retro, opmo pela homologação da presente 
Licitação. 2 

Este é parecer, salvo melhor entendimento da autoridade superior. 

Nova Cantu, em 08 de Dezembro de 2016. 

1 A analise constante no parecer é jurídico-fonnaL 
2 No caso, o parecer recomenda a homologação no que se refere ao controle de legalidade, vez que o controle de 
mérito é ato discricionário do Prefeito Uuízo de oportunidade e conveniência). 
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Prefeitura Municipal de Nova Can~ 

Rua BAHIA, n° 85 - 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@ig.com. br 

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório no 056/2016 - Edital 
de Tomada de Preços n° 011/2016, conforme especificação no Edital. 

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

"LOTE No 01 - ÚNICO" 

ÍTEM 01 - Empresa: LEANDRO CONSTRUÇÕES - ME, inscrita no CNPJ 
sob o n° 15.152.222/0001-82, no Valor de R$-19.900,00 (Dezenove Mil 
Novecentos Reais). 

Nova Cantu, Paraná, 12 de Dezembro de 2.0 16. 
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