
PREFEITURA N4UNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA 041
cLÁusuLA sÉrMA - DAS oBRtcAçoes ol EMeRESA vENcEDoRA

O Fornecedor obrigar-se-á a: Prestar os serviços adjudicado estritamente de acordo com as
especificações descritas no Termo de Referência, bem como no prazo estabelecido e quantitativo
solicitado pelo Órgão Gerenciador, responsabilizando-se inteiramente pela execuçáo inadequada
dos serviços. Manter-se regular (documentação obrigatória não poderá estar vencida) na data do
seu efetivo pagamento. Responder poÍ todo o ônus referente à execução dos serviços, tais como,
fretes, impostos, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes
do objeto, bem como, transporte de ida e volta dos equipamentos da sede da Empresa contratada
para o Município de Nova Santa Bárbara; O Licitante vencedor deverá substituir os equipamentos
quando o mesmo demonstrar defeito, efetuando os necessários ajustes ou reparos sem ônus para
o Órgão Gerenciador, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis; As manutenções e consertos nos
equipamentos serão de responsabilidade da empresa vencedora.

cLÁusuLA orrAVA - DAS oBRrcAçôes oo MUNrcÍpro

Caberá a Prefeitura:

- prestar as informações e os esclarecimentos, atinentes aos serviços a serem prestados, que
venham a ser solicitado pelo Detentor da Ata;

- aprovar, quando necessário, o cronograma físico definitivo para a execução dos serviços,
apresentado pela licitante vencedora;

- solicitar que sejam substituÍdos os equipamentos, que nâo atender às especificaçôes constantes
no ANEXO l.

CLÁUSULA NONA - DA AUTORIZAçÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIçOS E EMISSÃO
DAS AUTORIZAçOES DE EXECUçÃO

Os serviços objeto da presente Ata de Registro de Preços seráo autorizadas, caso a caso, pelo
Órgão Gerenciador. A emissão das autorizações de fornecimento, sua retificação ou
cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizado pelo órgáo requisitante.

cLÁusuLA DÉcrMA - Do pRAzo DE ExEcuÇÃo

O prazo para início do uso do Equipamento a ser locado é de, no máximo, 02 (dois) dias a partir
da emissão da solicitação emitida pelo Municipio.

cLÁusuLA DÉcrMA PRTMETRA - DO LOCAL DA PRESTAçÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços deverão serem prestados no Município de Nova Santa Bárbara, em lugares o serem
indicados pela Secretaria de Serviços Públicos Externos; com seguro, Írete, carga e descarga
inclusos no valor, ficando a prefeitura isenta de quaisquer responsabilidades.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - OO RECEBIMENTO

Provisoriamente, nos têrmos do art. 73, inciso ll, alínea "a", da Lei Federal 8.666/93;
Definitivamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alínea "b", do dispositivo legal supracitado. A
assinatura do canhoto da nota fiscal ou protocolo em outros documentos indica tão somente o
recebimento da mesma pelo Órgão Gerenciador, sendo sua confirmação definitiva condicionada à
conferência dos dados relacionados na nota fiscal, relatórios ou outros documentos que se fizer
necessáÍio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO
Em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços, mediante apresentação da nota fiscal
acompanhada da Certidáo Negativa de Débitos junto ao INSS e Certificado de Regularidade de
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PREFEITURA N/UNICIPAL 042
NOVA SANTA BARBARA
ESÍADO DO PARANA

Situaçãojunto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos citados, a Prefeitura aguardará
a rêgularização por parte do Detentor da Ata, iniciando-se novo Wazo parc o pagamento. Sendo
que a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara fará o devido pagamento mediante depósito
bancário. Deverá constar da nota fiscal o nome do banco, agência e o N" da conta bancária
receptora do depósito, e/ou outros dados indispensávejs para a efetivação do pagamento. O
Município de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a multas, indenizaçóes, encargos, tnbutos, etc., devidas pela licitante vencedora,
previstos em lei ou nos termos do Pregão Presencial n" 3712013 - PMNSB. Nenhum pagamento
será efetuado ao Detentor da Ata enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira,
sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a correção monetária.
O Detentor da Ata deverá apresentar quando do pagamento, Certidão Negativa do INSS e do
FGTS, atualizadas, podendo ser permitida apresentação de cópia autenticada ou via internet.

CLÁUSULA OÉCIMA QUARTA - DAS CONDICÕES CEREIS A SEREM
ATENDIDAS

O Detentor da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências:

Executar os serviços nas condições, no preço e nos prazos constantes desta ata;

Não contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução dos serviÇos
contratado.

Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorização da
Administração da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Manterem durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificaÇão
exigidas na licitação,

cLÁUSULA DÉcIMA QUINTA - DAS SANçÓES ADMINISTRATIVAS

A recusa injustificada das empresas com propostas classificadas na licitação e indicadas para
registro dos respectivos preços ensejará a aplicação das penalidades enunciados no artigo 87 da
Lei Federal no 8.666/93 e alterações e no Decreto Municipal n' 041/2009, ao critério da
Administração.

Aos proponentes que ense,jarem o retardamento da êxecução do certame, náo mantiverem a
proposta, forem os 1.o colocados de cada item e não assinarem a Ata de Registro de Preços,
comportarem-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser
aplicadas, conforme o caso, resguardados os procedimentos legais, sofrer as seguintes sanções,
a critério da Administração, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo da reparação dos danos
causados à Administração da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara pelo infrator:

. lmpedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória;
o Cancelamento do registro na Ata;
o Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores;
. Multa de 100/o (dez por cento) do valor estimado da contratação, que será aplicada nas

hipóteses de inexecugão total ou parcial das obrigaçóes assumidas;
. Suspensão temporária do direito de licitar ou de contratar com a Administraçáo Pública,

pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou
a penalidade;

o Declaração de inidoneidadê para licitar ou contratar com a Administração Pública. A
aplicaÇão das penalidades ocorrerá depois de defesa prévia do interessado, no prazo
estabelecido na Lei de Licitações, a contar da intimação do ato.
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PREFEITURA N/UNICIPAL
043NOVA SANTA BARBARA

ESTADO OO PARANA

Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso do atendimento, advir de caso fortuito ou
motivo de força maior.

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no momento da
execução da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgão ou entidade usuária,
resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou cumulativamente,
nas seguintes sanções:

o Advertência;
r Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso de recusa

do 1.o colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços;
. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou em

atraso, até o máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da
contrataçáo, além do desconto do valor correspondente ao fornecimento não realizado
pela detentora da Ata, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez
comunicados oficralmente;

. Suspensão temporária do direito de participar de licitaçáo e de fornecer à Administração
Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o contraditório
e ampla defesa.

A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras,
previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e danos
causados à Administração.

As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à
detentora da Ata, podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sejam estas
administrativas ou penais, previstas na Lei no 8.666i93 e alteraçóes.

Considerar-se-á justificado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:

a) greves;

b) epidemias;

c) cortes freqüentes de energia elétrica e água;

d) enchentes;

e) impedimento de suprir os serviços devido à interrupção das vias de acesso às mesmas;

f) escassez, falta de materiais e/ou mão-de-obra no mercado;

g) atrasos decorrentes de outros serviços e/ou instalação inerentes aos termos contratados
diretamente pelo Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS OISPOSIçÕES FINAIS
lntegram esta Ata, o edital do Pregão Presencial N" 37/2013 e as propostas das empresas
classificadas em ordem crescente respectivamente, no certame supra numerado. Os casos
omissos serão resolvidos com observância das disposiçôes constantes das Leis no 1052012002,
Lei 8.666/1993 e demais legislaçóes pertinentes. A homologação do resultado desta licitação não
implicará direito à contratação. A beneíiciária que ensejar o retardamento da execução do seu
ob.jeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do fornecimento e/ou contrato,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração íalsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito

Rua Walftedo Bittencourt de Morôes n" 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná -
E-mail - licitacaoi.il nsb.or.sov.br - wrvw.nsb.pr.gov.br



..,iÍ



PREFEITURA MUNICIPAL
a

NOVA SANTA BARBARA 044
ESTADO DO PARANA

prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, e
se for o caso, será descredenciado, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade.

GLÁUSULA DÉCIMA SÉrlme. DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta licitação.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, será
assinada pelos representantes das partes, Órgão Gerenciador e o Detentor da Ata.

Nova Santa Bárbara, .....de ....... de

(Autoridade Competente)
Órgão Gerenciador

<FORN EC E DOR. CONTRATO#T&NOM E>
CNPJ:

Representante Legal:
Detentora da Ata

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222,Centro. Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara Paraná -
E-mail - l ic itacao(â)rtsb.pr.eov.br - wrvrv.nsb.pr. gov. br



r; .i



Mural de Licitações Municipais

TCEPR

Página 1 de I

Voltar

045

Detalhes processo licitatório
Informa(óes Geràis

: l(i.rli I ili,ri , f,

Ano, ...

No licitãção/dispensa/inexiqibi[dâcle'

Iloclalidade. :.,...,.r i

Núnlero edital/processo'

Descrição Resuntida do Otrjelo' : .:.. .,-,,, , ....:.i- . i,, , ,.i. . ,. ...

Forma de AvaliÉo Menor Preço

Dotôção OrÇamentáriaa 11.11I-: 1 - l., /i.ri l\ j,,LJ .,^r, r,-liii)ijil

Preço rnáximo/Referência de preço " I I I iÍ)i,Oil
R$'

Data de Lançarnento do Edital ,r I I

Uatd (ld ADcrtura ods lropustds -.. ,i.,. ,t. Ddtd r{e!.}rst(J

NOVA Dôta da Abedura das Propostas Daia Reg,stro

Dôta Cancelamento

Editãr ExcluiÍ

CPF; 4271512958 (LQgout)

TCE-PR I Tribunal de Contas do Estado do Paraná TOPO ^

, t ,r.r,..

Praça Nossa Senhora de Salette s/n - Centro Cívico
Curitiba - PR ' CEP 80530-910
Fone: 41 3350-1616 CNPI 77.996.312/0001-21

Éx. ler orqár1rca
I 

suxil 
i

Versão Mobile

Edf;-E

ffi

http://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/AML/DetalhesProcessoCompra.aspx 2510612013
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I Morretes

EXTRATOS
pRocEDtMENTo t-tcrntôRto N0 063/201 3

PREGÃo Eunôtrco No. tl2o/20'r3
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES

ATA DE REGISTRO DE PREÇO No. 03'U2013 - 10 N0'133

EMPRESA: EXPOOEL BR PRODUTOS IIÉOICOS E HOSPITALARES
LTDA., CNPJ N0. 07.938. 14710001 -76

VALOR TOTAL R$ 7.930,98 (Sote Mil, Novecentos e Trinta Reais e
Noventa s Oito Contavos); referente aos lotes 81 , 85. 90. 91. 92, 93

ATA DE REGTSTRO DE PREÇO N0. 035/20'13 - lD N0 'l 34

EMPRESA: ECOFARMAS COM. 0E MED. LTDA.,
CNPJ/MF sob o no 85.477 586/0001 -32
VALOR TOTAL de R$ 8.585,47 (Oito Mil, Quinhentos e Oitsnta e
Cinco Reais e Quarenta e Sete Centavos), referente aos Lotes no 02,

04, 05, 06, 08, 14, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,38, 42,43, 51, 53. 59,

66, ô8, 73, 75, 77, 80, 86, 97. 98, 10'1, 103, 106, 107, 108, 109, 127,

129, 130, '131 
.

ATA DE REGTSTRO DE PREçO No.036/2013 - lD N0'135

EMPRESA: CIRURGICA VITORIA COM. DE MED. LTDA.,
com registro no CNPJ/MF sob o no 07.700 245/0001 -70
VALOR TOTAL R$ 4,100,36 (Quatro Mil, Cem Reais e Trinta e Seis

Cenhvos), reÍerenle aos Lotes no 01, 17,20,21,22,24,26,27,29,45,
50, 117, 118, 119, 120

ATA DE REGTSTRO DE PREçO N0.037/2013 - lD No 136

EMPRESA: DX INDUSTRIA COM. E EXP. LTDA.,
CNPJ/MF sob o no 02 228.938/0001-99
VALOR TOTAL de R§'1.489,98 (Hum Mil, Quatrocsntos e Oitenta e

Nove Reais e Noventa e Oito Centavos), reÍeÍente aos Lotes n0 09, 1 1.

ATA DE REGTSTRO DE PREÇO No. 038/2013 - lD N0 137

EMPRESA: ELISVANDIA MATOS DONINI ME, com
registro no CNPJ/MF sob o no 13.547.970/0001-53
VALOR TOTAL R$ 17.582,84 {Dezsssste Mil, Quinhentos e Oitenta e

Dois Roais e Oitenta e Quatro Centavos), referente aos Lotes no 03,

07, '10. 16, 18, 19, 23, 25, 30, 39, 40,44,52,54, 57, 58, 62, 63, ô4, 67,

70,71,74,76, 78, 79, 88, 89, 94, 95, 99, 100, 111, 116, 121

ATA DE REGISTRO DE PREÇO No. 039/2013 - lD No 138

EMPRESA: EMIGE MAT. OOONTOLOGICOS LTDA
CNPJ/i/F sob o no 7'l .505.564/0001-24
VALOR TOTAL de R$ 14.449,68 (Quatorze Mil, Quatrocentos o

Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos), referente aos

Lotes no 12, 13, 15,41,46,47,48,49,55,5ô,60, ô1,65,69, 72,82, 83,

84.96, 104, 105, 110, 112, l'13,'114, 115, 122,123,126,128,132, 133.

ATA DE REGTSTRO DE PREÇO N0.040/2013 - lD No í39
EMPRESA: DURAZZO COM. LTDA.. CNPJ/MF sob o no

05.343 038/0001-80
VALOR TOTAL de R$ 927,00 (Novecentos e vinte e Sete Reais),

referente ao Lote no 102.

OBJETO: Fornecimento de material odontológico, em atendimento a

Secretaria Municipal de Saúde.

VGÊNCn: Terá validade de no máximo 12 (doze) meses, a partir da

data de assinatura do contralo.
DATA DA UGÊNCN: 2410612013

HELDER TEOFILO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

RS 336,00 - 57375t20't3

RATIFICACÃO+
PROCEDIMENTO LICITATORIO N" 76/2013

INEXIGIBILIDADE DE LICITACÃO N' 06/2013

ASSUNTO: Adesáo a Ata de Registro de Preços para aquisiçáo de

Projetor Proinío com Lousa 0igital, referente ao Pregáo Eletrônico n0

7212011b - SRP do Ministério da Educaçáo - Fundo Nacional de

Desenvolvimento da Educaçá0, conforme Termo de Compromisso PAR

no 572112012, Solicitação 27381 e Autorizaçáo do CGPES -
Coordenaçâo Geral de Programas Especiais, no valor total de R$

5.475,00 (Cinco Mil Quatrocenlos e Setenla e Cinco Reais).

RATIFIC0 a decisáo do Presidente da Comissáo de Licitaçã0,

designad_a pelo Decreto 4112013, referente à INEXIGIBILIoADE DE

LICITAÇ40 n0 06/2013 para o objeto acima descrtlo, nos termos do art.

26 da Lei Federal n0 8.666/93, ficando convocada a Empresa DARUMA

TELECOMUNTCAçÔES E INFORMATTCA S/A, CNPJ 45.170.289/0001.

25, paÍa a assinatura do respeclivo Conlrato
Morreles, 24 de Junho de 20'13.

HELDER IEÓF'IO DOS SÁTÚIOS

Prefeito Municipal

R$ 120.00 " 57515/2013

I Noua Sonta Bárbara

,r\ ts() t)[: t.t< t'r,rc,io
pntt;À<l pRt,s!tNcl^1, N" 0Js/20IJ - stu,

Objcto: Âquisição de materiais dc construçâo e outros pora manu,cnção dss
secretârits nrunicipais.
'fipo: \lcnor prcç«r. 1x» iletr
Ílcccbirrrcrrto dos [:n1 çlqrPcs \tó ris | 2:lll horrs dr, .lia I 2/{)?/20 I ]
Irrreio rkr l)rcgiio Dia l2107/2tllJ, às lJ;00 horas.
l)rcçornárirro Rli532,15J,93(quinhertosetritraaedoismil,ccntoccirqüenta
t três rcais ( roventâ ( lrôs ccntal os)

lúglff) I§ prrleri'trr scr ohldas snr h()ranr) dc c\psdrcntc na

['rcÍi'rtrrrir \lrrrriciPrl tle \o|r §anta lJxrl)ira. \(() a Rtra \\alticckr IJrnen(()iln dc
\t(nrc\ n JJJ. pclo lirrc (()\\ l-1 -ll()ô-l,l(x)l prr l:tttatl ltfttaigt4
14,,tr pc[, \rle IJIJ!,!!]J,1J. II

\ovr Santa tiáúara. l5iO(r.l0l:1.
lldrrarilo \'lontarrhcr de Souza

ll c6ocrr rr

l\rnaria rr' 056,201 I

\\ ts() t)!: Lt( l't \( .io
t,ttE«;io pHttst.:\« t.rt, n." oJr,r2tttJ - sRp

( )hluto ( (xrlrtlilçii{r dc rrrlrr dc ohra cspcctaltzlda para tnartulünçà() d( r ras pütrlicrr
pa\ uncntadns e(nu pctlrr rnegnlar
l il)o Ucr(, l)r(Ço,)or lotc
l{ccelrimcnto dos envelopcs: .\tlr as I 3:.10 h()ras do dra I () t)r l0 LI
lnicio do l'regõo: Dir l0/07/201J às l4:00 horas.
Preço llárinro; R§ I 7.200,0() (dczessete nril e duzentos reais).

lú4g4gEf!1l41l@ÊUll41§. t)odcrào scr oblidas ern lxrrarirr de erpcrlientc
rra l)rclêitura \lunicipal de Nora Sarla Biirhtrrl. :rto à Rrra \\allrerlo Bltencorrrt
dc \loracs rf l2!. pcl<, íirnc (Í)rr J3 3ló6-81 00). (trr p(,í ünarl lgnry@iqL
ll;lrur srrü àllt§§lutlli/,lll}

\ora Sirua lSarbara. l5 0(r l0li
[:drrrrclo \lrrrtarher de Souza

l)r'ci.oclro
l'onaria n' 05(r"20 1 I

Avrso DE t,r(:tTA(.rÃo
PRF,(;Ão PROSEN(:IAI, N" OJ7/2OIJ. SRP

Objtto: l-ocação dc cquiPamcnto prr* prcstxçâo dc scrviços dc horâs iláquinâ.
'l ipo: \.lcn(n prcçr). prrr ilurr
Rccebinrento dos cnlclopes: ,\tc I 5,07i10 | 3 às I ll 30 horas
lnicio do pÍegÀo: l5(l7 20ll as l.l {X) horas
Prt(o \lirinro: R§ I I L(|0{},lX) (tenlo c onze mil reris).

!útgtl{lÍl§JlJlllJ}|l[Süllllt F(xleriii) \cr obtidas ern horano rle erpcdrerrte rra

l'reíirtrLrtr \lrrrrrtrlr;rl rlc \,,\r \r|rir llirhrtrrr. rrtr, rt I{rrr \\lrllicrl,, llrllüilçol[l (lç

\ltrrcr il lll. pclo lorc ({)\\ -l-\ .i-l()()-ltl0O). por lrttarl lJltJllii|lll/4§llL8l\
|1I ou p.lí) srre UlLlllbaq1;;llll

No|a Santa llárbara. 25i06j20 l -1.

Eduartlo \ltrntauher de Srlrza
l'regoeirrr

l)rrrlarra n: 0jô 20 I I

Avtso t)Íi l.t(:tTA(tÀo
lol'r,\p,\ D[. t,RL.co \'002/201J

()1,.ictr)i( rlntrntaçãorlcrrnprcslcsprcializadaparatonslruçâutlcrcscnrtt(lrio
cnr concÍrro arrnado rlc 8í)ll.ll00 l. rescrvatório clevado capacidadc 100.000
litros c installção <le rerle rlt energil elétrica. (lcstinado n(! nbnstecinrento rle
águr[oilruniri;rio(lr\o\àSnnlâl]árbnrrcatcn(lctrdono.l(/l'\( l)?Jô/21]ll.
l ipo: \'lcnor prcço. por lote
I{ccebilrerrtrr dos cnvclcrpes: ;\té l8lu7l7l)13 às l3:10 horas.
r\bcrtrrra dos crrvclopcsr l8/07/201J às ld:00 horas.
l)r'ç'ço \lá\inro lili ó65,8J9.27 (seiscentos e sessenaa e cinco mil. oitocenaos e

triDta e nove reais e viote e scte centâvos).

ltl&14BslisÀl. 1111;1: Poclerio s(r obtidas enr horárir> de crpedieDte
nl l)rcl'citrrrr \lrrrrrcillal dc \r» a Sarrla Bltllilta. srtrr a llrra \\alliedo Bittencourl
tlc \llrracs n'' 211. pr'lo li)[c (0\\ 4] 1266-8100). orr prrr cnrril lUJJ4liÍll]lill§lf
l]IJJlLllr s, rc \§LJàllgsl,r

\or a Sartla lJarhrrir. .15 (X) 20 I 1

Edlr$r(10 \lonlanhcr (lt souzâ
Í)rertlcrtte ritr ( (,rr)i{.il() (lc I icrlirçi-t,'

l'0r1ililil r1 0L5i 20I2
R!408,00 - 574M/2013

I Ortigueiro

t,t{[.il..ll I tt \ \lt \t( il,.\t. D[. oR't t(;t [.il.t.\
,\\ l§o Dt.l ( oYl l\t ll);\DE

Ptfll(;.iO I,RÍISUN( l,rl,n" 077/lJ (nrcnor preço por itcm)

O[)tc() l(cgr\lo tle l)reços parr aqrrrsrçào rle urrlirrlçs. cleslrrados aos sclucs
ill Intc r l)iili

l.lcalrruçiio: ilia l(l/{)7/201J às 09:J0 horrs.
il

NoÍa ()s l:drtürs cocotrttanr-sc drsporrileis à consulta, gratuitanrcntc. na scdr- dr
prelertula.lltp:'ponal.oniguura.pr.gor.br/licitacao lrlaiores rnlonnaçries pelo
tclc'tirrrc 1J21 ll?7-l-1811 Onigucira-Pr, ?5 dcjunho de ?013

I!íARCIANE DA CRI.JZ
Pregocira Municipal

RS 96,00 - 57817t?O'13

t)inÍi(, (rÍ.itl Ctrtili(Jd! Digit.ilrnurtr
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PÍesidcnte dâ Comissáo de Licilâçào

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU

. EXTRATOS DE CONTRATOS

Contmto n'84/13. Conlmtonte: Ptcfcitum do Muniçipio de Porccatu.
ContÍahda: D Câmam Merceari. ME. Objeto: lotc I materiais de
coNumo (géntros alimcnticios), paÍa a Sec. Ass. Socicl com rccuEos
do PAIF. Valor R$ 6.21ó,00 \4gência:06 mcscs. AssinatuE:
2510612013.

Conlmo n' 85/13. Contmtanle: Prefeirum do Municipio de PoÍecas.
Contúbda: Imci Marcionillia Cavalheiro ME. Objrlo: lote 2 ma-
tqiais de consumo (unifomes). pora a Sec. Ass. Socill com rccursos
do PAIF: Vigência:06 mcscs. Assinatum: 2510612013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUÀIS

Proccsso N'28/2013
Favorecido: Coopemtiva dos Agricultores Familiâres de Rio Aal
Cnpj.: 17.61 I.62910001-70
Obiéro: Aquisiçio de CéneÍos Alimenlicios vindos DiÍelamente dâ
Agiicultum FamiliaÍ, Nos Temos do Anigo 18 da Lci 11.947/2009.

gÉtuita no Posto Municipal de Saúde, confome libeÉçào de recuEos
oriundos do Ministério da Saúde, atEvés dâ prcpos!â de aquisiçào dc
medicamentos n" 09.270.482000/l 100-04. Oulras infomoções pode-
rao seÍ obtidas atmv6 do Depammento de Licitaçào do Municipio.

Nova Prata do lguaçu-PR. 28 dc junho de 2013.
JANETE DE CASTRO

Prcgocira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA
SANTA BÁRBARA

Avrsos DE Lrcrr^ÇÃo
PREcÀo PRESf,NctAL N'35/2013 - sRP

Objeto: Aquisiçào de maleriais de consmção e ouros paÍa manu-
tmção das secreuriro municipais.
Tipo: MsnoÍ prcço, poÍ itm.
Recebimenb dos Envelopes: Até às 12:00 homs do dia l2/o1n0l3.
Inicio do Prcgão: Dia 1210712013, às 13:00 ho6.
Preço máximo: R$ 532.153,93 (quinhenros e trinta e dois mil, cento
e cinq0enta e rts rais e novmü e rês centavos).
Infomações C:omplemenuÍes: podcÍào seÍ obtid$ em horáÍio de
expcdienre na Prefeiura Municipal de Nova Santr BárbaÍa, sito à Rua
walfrcdo Bittencouí de Momes n'222, pclo fone: (oxx 41. 32ó6-
8100), poÍ Email: liciEcao@nsb.pr.gov.br ou pelo site
wwnsb.prgov.bÍ

PRECÃO PRESENCIAL N'37/20I3 - SRP

Objcto: L@ação dc equipamento pam prestaçào de scniços de horas
máquina.
Tipo: Menor prcço, por item.
Rocebimenb dos envelopes: Até 15/07/2013 às 13:30 hoEs.
lnicio do pregào: 15/07/2013 às 14:00 homs.
PÍeço Márimo: R$ 111.000,00 (cento e onze mil Íeais).
lnfomaçõqs Complementarc: podeÍào seÍ obtids cm horáÍio dc
cxpediente nâ Prefeitura Municipal de Nova SanE BárbaÉ, sito à Rua
walfredo Bittencoun de MoÍaes no 222, pelo fonc: (oxx 43. 3266-
8100), por Email: liciacao@nsb.prgov.br ou pelo site
ww.nsb.prgov.bÍ

TOMAD^ DE PREÇOS N'2/2013

Objeto: Contmbçào de emprcsa especiâlizada pam construçào de
reseilotóÍio em concrcto Ãmado de 800.000 l. reseilatório elcvado
capacidade 100.000 litros c instalaçào dc rcde de cnergia elerica,
de$inado ao abst*imento de água no municipio de Nova Santa
8árbâra e atendendo ão TC/PAC 0736/2011.
Tipo: Menor prc9o, poÍ lole.
Recebimcnto dos envelopcs: Até 18/0?/2013 âs 13:30 homs.
AbemÉ dos envelopes: 18/07/2013 às 14:00 ho6.
Preço Máximor R$ 665.839,27 (scisceÍbs c sessenlâ e cinco mil,
oitocentos e trinl0 e novc rcais e vinte e scle sentavos).
lnfomações Complemmtares: poderào seÍ obtid6 em honirio de
expediente na PrcfeioÍa Municipol de Nova Sanb BáÍbata, silo à Rua
Wâlfredo Bittencouí de MoÍaes no 222, pelo fonei (oxx 43. 1266-
El00), ou por email: licitacao@nsb.pr.gov.br Sile M.nsb.pÍgovbÍ

Nova Santa BárbaÍa-PR. 25 de junho de 201 l.
EDUARDO MONTANHER DE SOUZA

Cnpj.: 17.61 1.62910001-70
Objeto: Aquisiçào dc Gêneros Alimcnricios Vindos Dtelamentc da
Agricultun Familiâr, Nos Temos do Anigo 18 da Lei 11.947/2009.
Valor: RS 77.59?,00 (Serentâ e Sere Mil e Quinhentos u Noventa e
Sete Reais).
AssinatuÉ: l0 de Abril 2013
Foro: Comarca dc Rebouças

^vtso 
DE PRoRROG^Ç^O DE LICTT^çÂO

A PÍefeituÍo Municipal de Rio Aal, Estado do Pamná, vem
por meio desre, PRORROGAR a dau de abenun do edital, Pregio
Presncial, SISTEMA DE RECISTRO DE PREÇOS, n'.:4t/2011, do
tipo menor píeço por lole,.cujo objeto é a AQUISIÇAO DE 4.000
TONELADAS DE CALCARIO DOLOMITICO ['ARA SER UTI-
LIZADO NO MI.JNICiPIO DE RIO AZUL, A.SER RETIRADO NA
MINA PELOS AGRICULTORES BENEFICIARIOS DO PROGRA.
MA. CqM RECURSqS DO MINISTERIO DA AGRICIJLTURÁ,
ATRAVÊS DO COI.IVENIO 759841/2011, ficando a data de aberura
paE o dia 12 de julho de 2013, às l3h e l0 min.

O Edihl e demais infomaçõcs cncontÍaÍ-se-ão disponivsis
aos intcressados na sede da PÍefeitum Municipal de Rio Aal, a Rua
Cuilheme Pqeim,482, em Rio Àzul - Pamná, no horário das 09:00
Às ll:10 e d6 ll:00 ás 17:00 homs, a panir do dia 28 de junho dc
2013.

Rio Aa,-PR, 24 dc junho de 2013.
LEOCLIDES DE CRACIA VIANNA NETO

l\'cgociro

PREFEITURA MI.JNICIPAL DE SAIJIO DO LONTRA

Âvrso DE LtctTÂÇÃo
PREGÃO PRESENCIAL N" 46/20I]

O MUNICiPIO DE SALTO DO LONTRÂ, ESTADO DO
PARANA, toma público que fará reâlizaÍ, d 16:00 hoÉs do dia I I de
julho dc 2013, nas dopendêncis da PÍcfeitufr MunicipôI, sita a (ua
Rio Grônde do Sul, 975 em Saltq do LontÍa, Prraná, Brasil, PREGAO
PRESENCIAL pâÉ AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE lN-
FORMATICA, SERVIÇOS DE TERCEIROS. Critério de Julgamen-
to: MenoÍ PÍeÇo poÍ Item. A Pasta Técnica, com o intsiro teoÍ do
Edilal c seus respectivos modelos, adcndos e anexos. podeÍá scÍ
cxaminada no endcreço acima indicado r panir do dia 26 de junho de
2013, no hoúrio comercial.

Infomaçõcs adicionais, dúvidas e pedidos de esclôÍecimonto
deverào ser dirigidos à Comissào de Licihçào no endereço acima
mencionado - Telefone (046), fax 1538-1 177

Salto do LonlnLlR,26 dc julho dc 2013.
MAURICIO BAU

Prcfcito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL
DO OESTE

^vlsos 
DE LtcITAÇÃo

TOMÀDÂ DE PREÇOS N" 2412013

O MUNICiPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE EStAdO dO

Pcranó, por seu Prufúilo Municipal. Senhor MOACIR FIAMONCINI,
e a Comissào Pcmanmte de Licihçào, nomeada pela Pomriâ de n'
9.160/2013 de 02l0lll20l3, no uso de suas atribuiçôes legais, faz
sabcÍ e TORNA PUBLICO aos interessodos, que enconlE-se abcío o
presente Edital de Liciraçào, na mod.lidôde TOMADA DE PREÇOS,
iipo MENOR PREÇO, CLOBAL, qus seú regido pela Lei Federâl de
n" E.666 de 2l dc junho de 1993 c suN posteriores alteBçõcs o
legislação conelato, pam a Íinalidadc cbaixo espccificada:

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS |f 24/2011 de
28/06/2013.

- I. DO OBJETO DA LICITAÇÀO: CONTRÂTAÇÀO DE OI
MEDICO (A) PARA ATENIDIMENTO NO PROGRÂMA SAUDE
DA FAMILIA (PSF). PARA UM PERIODO DE I2 (DOZE) MESES,
COM RECURSOS DO PROCRÁMA SAUDE DA FAMILIA E
PRÓPRIOS.

2. PREÇO MÁXIMO TOTAL: R$ 144.000,00 (Ccnto e Qu!-
Íenh e QuâlÍo Mil Reais).

3. DATA DE ABERTURA: No dia 17107/2011 às 14:10
horo.

4. LOCAL DA ABERTURA: Sôla de Reuniões da PÍefeiluro
Municipcl de Sanh lzâbel do Oeste, Eshdo do PaÉná, com a Co-
missào Pemancnte de Licitaçào. O Ediul c anexos podeÍào seÍ re-
timdos smNihmcnte e diretsmenlc com â Comissào Pcmancntc dc
Licitaçáã na Prefcitum Municipal, localizada à Ruâ Acácir, ll I7. crn
horário de expedients (7:30 às ll:30 hoEs e ll:00 às 17:00 hoÍas),
dc *gundo a scxb-feiÊ. lnfomaçõs sobrc o cdilal c onero:46 3542
ll60 e atmvés do email lanctc.fomrl@ gmâil.com.

TOMADÀ DE PREÇOS N'2ó/2013

O MUMCiPIO DE SANTA IZÀBEL DO OESTE EStAdO dO

Pcraná, por scu ncfeito Municrpal. ScnhoÍ MOACIR FlA|\4ONCINI,
c a Comissão Pemanente dc Licitaçào, nomeada pcla Ponaria do n'
9.360/2011 de 02t0llt20l3, no uso de sucs ahbuições legais, taz
saber e TORNA PUBLICO aos intercssdos, quc mconlm-sc 6beío o
prcscntc Edital dc Licirâçào, na modalidade TOMADA DE PREÇOS,
iipo MENOR PREço, CLOBAL, quc seni rcgido pela Lci Fedoral de
nó E.666 dc 2l dc junho dc I99J e suõ poslerioÍcs aheÉçõcs c
legislaçào corelato, pan a finalidadc abaixo cspccificada:

EDITAL DE ToMADA DE PREÇOS M X6t20l3 de
28t06/2013.

l. DO oBJETO DA -LICITAÇÃO: CQNTRATAÇÁO DE
EMPRESA PARÁ REALIZAÇOES DE PLANTOES MEDICOS DU-
RÂNTE Á SEMANA (DIURNO,E NOTURNO) E EM FINAIS DE
SEMANA, COM CARCA IIOMRIA DE I2 HORÂS, NO ATEN.
DIMENTO DA'CASA DE SAUDE'DO MUMCIPIO DE SANTA
IZABEL DO OESTE . PR, PARA U\4 PERIODO DE 12 (DOZE)
MESES, COM RECURSOS DA UMAO E PROPRIOS.

2. PREÇO MAXIMO TOTAL: R$ 420.000,00 (Quatroccntos
e Vinte Mil Reais).

3. DATA DE ABERTURA: No dia 17107/2013 às 15:30
horm.

4. LOCAL DA ABERTURA: Sala de Rcuniôes da Prefeitura
Municipãl de Santa lzabcl do Oste, Esbdo do Pamná, corn a Co-
missão Pemanmte de Licitâção. O Edibl e mexos podeÍào ssÍ re-
timdos gEtuitamente e direomcnte com a Comissào Pemancnle de
Licitôção na PÍefeirun Municipal, localizada à Rua Acácia, lJl7, em
hoÍário de expediente (7:10 às ll:30 hoEs e 13:00 às 17:00 hoÍ6),
ds sgünda a sexb-feiB. InfomaçõB sobre o edital e anexo: 46 3542
lJ60 e âimvés do mail janere.fomal@gmail.com.

TOM^DA DE PREÇOS N" 29l20r3

O MUNICiPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE ESEdO dO

PBÍaná, poÍ squ Prefeiro Municipâ|, Senhor MOACIR FIAMONCINI,
c a Comissão Pemanente dc Licitcçào, nomcada pcla Poncria de n"
9.360/2013 de 0?0lll20l3, no uso de suas arribuições legais, faz
saber c TORNA PUBLICO aos interessados, que encontE-sc ãbcno o
pÍcsenie Edital de Licitação, na lnodalidâdc ToMADA DE PREÇOS.
tipo MENOR PREÇO, CLOBAL, que seeí Íegido pcla Lei Fcdcral dc
n' 8.6ó6 de 2l de junho dc 1993 e suG posteriorus rllençôes c

legislâçào coíelala. pan a finalidade abâixo cspecificada:
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS I.l" 2912013 dc

2t/06120t1.
I DO OBJETO DA LICITACÀO: CONTRÂTACÀO DE

EMPRESA PARA REALIZAÇÔES DE i'LANTÔES MÉDICOS DU.
RÀNTE A SEMANA (DIURNO,E NOTURNO) E EM FINAIS DE
SEMANA, COM CÀRCA TIORARIA DE 12 HORAS, NO ATEN.
DIMENTO DA "CASA DE SAUDE" DO MTJNICIPIO DE SANTA
IZABEL DO OESTE - PR, PARA UM PERIODO DE 12 (DOZE)
MESES, COM RECURSOS DA IJNIAO E PROPRIOS.

2. PREÇO MAXIMo ToTAL: R$ 420.000,00 (Quarreentos
e Vinre Mil Reâis).

3. DATA DE ABERTURA: No dia l?/07/2011 às 16:30
horos.

4. LOCAL DA ABERTURA: Sala de Reuniões da Prefeiturâ
Municipcl dc Sank lzobcl do Oeste, EsEdo do Pamná, com a Co-
missilo Pemanente dc Liciraçào. o Edrul e anexos poderào ser rc-
tirâdos cm$itÂmcntc e diÍehmcnte com a Comissào Pemcnontc dc
Liciraçàã na Prefeitum Municipcl, lúalizrda à Rua Acácia, 1317. cm
hoÍário dc expediente (7:10 às ll:30 hoÉs c lJ:00 às 17:00 hoÍõ),
dc *gunda 0 sexu.feim. InfomaçóG sobrc o edilal c cnexo: 46 1542
I360 c através do ernail janete.fomil@gmril.com.

Santa Izabcl do Oestc-l'R. 28 de junho dc 2013.
MOACIR FIAMONCINI

Prcfcilo

PREFEITURA MUN'ICIPAL DE SÀO JOSÉ
DOS PINHAIS

SECRETARIA MIJNICIPAL DE RECURSOS
MATERIAIS E LICITAÇÔES

AVISQ DE LICITÀÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N' I22liOI3. SERMALI

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS pum fomecimcnto dc cargs dc
gosss medicinais, com equipâfrento em tegime de comodato ne-
icssârios ao Hospital c Matemidade Municipal Sào José dos Pinhais
e llospibl Atrilio Talamini.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 12,07/2013 às 09h00min.
INICIO DA DISPUTA: lr07l2011 às lohlomin.
INFowAÇÔEs CoMPLEMENTARES: o edital completo poderá
ser cxaminado e adquirido aravés do sitc ww.caixa.goubr Outras
infomações podcrào scr obtidcs na Divislo de Licitaçào da Prefeituro
Municrpal dc Sào José dos Pinhais, sito na Rue Passos Olivcim n'
ll0l - Centío, no hoúrio compÍccndido das oEhlomin às l2h00min
e dôs l3h00min às l7hl0min, ou pelo tclcfonc (41) 138l-6694

Sào José dos Pinhais-l'R, 27 dc Juaho dc 2011.
NELSON GONÇALVES

Sccrcúrio

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL
DO IGUAÇU

^vlso 
DE LtcrT^ÇÀo

PRECÃO PRESENCIAL N' IOO/20T3. PMSMI

PROCESSO N'165/2013
O Municipio de Sào Migüel do lguaçu - Pr, TORNA PU-

BLICO aos inter§odos que em confomidade com a Lci Fedeml no

8.6ó6/93 o 10.520/02 e suâs ahcmçõcs posteriorcs, que se snconlra
disponivcl paÍa retirada, o edital do Pregão Prcscncial, objetivando a

conrrtaçiio dc cmprcsa espcciolizada pam o fomecimento de equi-
pamcnlos fumcgadorcs, fomecimenlo dos maleriais c pam conslrução
do cerca tipo l, ídcquaçào c cascalhamenlo dc cslmda rual e tcÍ_

Dispensa de Liciução
PÍocesso N" 28/2013
ExtÍato de ContBto 5712011
Contmbnte: PÍef€ituÉ Municipal de Rio Azul.
Cnpj.:75.963.2561000 l -0 L
Favórecido: CoopeÍativa dos Agricultores Fâmiliâres de Rio Aal

Este documflro pode ser verificado no cndcrcço eletÍônico htF://w.in.gry'Uardiciô&]ml,
pelo codigo 0003201 3070100268

Docummto assinado digihlmcnlc confomc MP n! 2.200-2 de 24l0tt/2001, que instirui a

InfBeslrulura de Chavcs Públicas BnsilciÉ - ICILBÍasil.
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Ndâ Sânts Báràer8. 2í06/201 3.

Eduârdo Mmt.nh.í d. Sour! - PÍêgelro PoÍtrri. n' 056f201í

Âvrso DE LrcrrÀçÁo PREGÀo PiEsErlclAL x. (t7nfi3 - §RF
Obiclo: Locâção dê cquipãmonto psra pÍÊrtagüo dc wi9oa da hoíal máquiE.
Tlpo: MêÍ'roí proço, pôÍ ilom.
Recobimanto dos enwlopês: Atê l 5/07f201 3 às 13:30 hsas.
lnicb do prcgào: 15/071201 3 às 14:00 horas.
PcçoMáxim: R$ 1lí.000,00(csntoroucmilrcais).
lníoímâçÕ€s ComplâmenlaÍê§: podârâo 3êí obtidss em hsôÍio de ?xpcdientê na

PÍef,aituÍâ Munlcipal de Novâ Santa 8áóaíâ, sito à Rua WalÍtêdo Biltãn@ud ds Moraüs
no 222, pelo lono: (Ou 43. 3266-8'100). por Email: llcltscro(rn!b.pr.goubt ou pclo site
m.n!b,pr.gov.bí.

Novã Senlã Báôe6.251061201 3.
EdusÍdo Monl.nh.r dr Souz, - Pr.gooiÍo PoÍl.rlt n' 056120í1

AVISO DE LTCITAçÃO TO|íADA OE PREçO N. O02nOr3
Objâto: ContEtaÉo de emp.ssã espocializadâ paía oonstrução dc resêryatôrio êm

@n6sto amado de 800.000 l, resopalfio elavado capeldada 100.000 litG e

aoTCiPAC 0736/2011. Íipo: MênoÍ preço. porlote.
PUBI

Rrebirentodosênvêlopês:Até í8,/0712013às 13:30 hsas.
Ab€rtura dos ãryolopês: 18/07f2013 & t4:0o hoÍas.
Preço Máxiíp: RS 685.t1i19,27 (srEcantos e se3$niB e cin@ ril, oitocantos c lÍintâ e

we r.ais ! úntc i sáe cêntarcs). lníomÉês CmplementaÍês: podÜão ssrobtidas
em hdário d6 êxpodi€ntê na Pr6íciturà Munlclpâl d6 Noyâ Sântâ Báóara, rito â Ruâ
walírôdo Bltlên@url do Morass n'222, pêlo Íone: (oxr 43, 3266{'100). @ poí êmail:
llcibcr@nsb.pr.gov.brSite ffi.n3b,pr.gov.bÍ Nova Santa Bárbam, 25D612013.

Eduardo ÍúontanhaÍdc §ours -Pnrld.nt. d! Comlr3lodi Llcltsçlo
. PoÍtril. n'0t5r2012

PUBLICAçÃO TRIMESTRÂL OO ÉXÍRAÍO DAAÍA DE RÉGISTRO DE
PREçO N.. 00í2013 - PÍ{NSA REFERET{TE AO PREGÃO

PRESENCIÀL NO 1'INOII - PMNSB
OBJETO -Aquisição ds matoriais parâ mânutenFo des vias públicas pãvircntadâs

c,/ asÍallo. VAL IOAOE DAATÂ: I 463/201 3 á I 3i/03/2014.
FORNECEDOR: CASÂDOASFALTO DISTRIB. lND. E COM. 0EASFALTO LTDA
CNPJ sobono06.2l8.782,000'l-t6Rodryia BR 376, btas 647-A-3-1,

PUBI

lndustriel. Gleba PatÍimónio Mêrialvâ Mâriálvâ -Parãná
oo

PUBI

cantÍo
DO OBJETO E REGISTRÂDOS

da d.
ôL.l€ rardo ,2 r 3,
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RUA BAHIA 1300 TERREO VILA RECREIO - LONDRINA-PR - CEP: 86025-010
CNPJ: 13.719.26210001-52 - INSC: 90559919-41/ FONE: (43) 3336-1100

Emoil: finonceiro oqilizoequipomento@holmoil.com

ANEXO X

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Pregão Presencial N" 3712013 - SRP

A empresa AGILIZA COMERCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA - ME, com sede na

Rua Bahia, 1300, Vila Recreio Cep. 86025-010, Londrina-PR. CNPJ n." 13.719.26210001-52.,-

representada pe,lo Sr. RICARDO DE SOUZA ANDRADE, CREDENCIA o)^Sr..Íc,'«p
Trlr*nt?u,,,ii* üàilÍ'11& Representante Comercial, portador do R.G. n" 3,1\g tg'& CPF no.

C3C )C +\ldf iQpururepresentá-la perante o Município de Nova Santa Barbara em licitação na

modalidade Pregão Presencial SRP N' 3712013 - SRP, para eventual Aquisição de peças,

acessórios e ferramentas, para a manutenção dos veículos (leves, utilitarios, maquinas agrícolas

e máquinas pesadas) da frota Municipal, podendo formular lances, negociar preços e praticar

todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases

licitatórias.

Londrina, l3 de Julho de 2.013

oZl

AG ILIZA comÉRcro DE pEçAs E irÁeurNAs LrDA - ME

OTJINAS LTDA _ ME- 
fr s.z1 9.262/flo01 -S11

@COMERCIO DE PEÇAS E MÁ
RICARDO DE SOUZA ANDRADE
SOCiO ADMINISTRADOR AQILIZA C()*.-i j|i',:i' : I iE PEÇAS

P UnQUtnrl§ trTI)À.-ME

Rua Behta 1300
Vlla Rccrelo - CEP 86025-010

L LONDRINA - PR J
Obs: Documentos a serem apresentados junto com o Termo de Credenciamento:

a) Em caso de firma individual, o registro comercial;

b) Nos demais casos, o ato constitutivo. (estatuto ou contrato social em vigor);

RG: 6.231.793-0

CPF: 016.447.119-74

c)
2<la

c) Documento de ldentificação; a firma

ÊoíkQi.íll

,y

TúnúvtcN





05c

AGILIZA COMÉRCrO DE PEçAS E MÁQUTNAS LTDA - ME I

TERCETRA ALTERAçÃO E CONSOLTDAçÃO óE CONTRATO SOCTAL
cNPJ - L3.7 19.262 I OOOl-s2

RICARDO DE SOUZA ANDRADE, brasileiro, natural de Douradina - Estado do Paraná, nascido

em 05/0'l/1975, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, CPF 016.447 .119-74,
portador da cédula de ldentidade Civil RG 6.231.793-0, residente e domiciliado na Rua Belo
Horizonte, 2.120 - Centro - Na cidade de Cambe - Estado do Paraná - CEP 86.181-020; e
ANDERSON WLLIAN DE 0LIVEIRA DE FIGUEIRED0, brasileiro, solteiro, nascido en2110511992,
empresário, CPF 090.007.349-75, portador da cédula de ldentidade Civil RG 9.526.009-8 SSP/PR,
portador CNH/PR 05055963560 expedida pelo DETRAN/PR, residente e domiciliado na cidade de

Cambe - Paraná, na Rua Rio Madeira, 393 - Jardim Santo Amaro - CEP 86,185-290.

Componentes da sociedade que gira na Praça de Londrina - Estado do Paraná, na Rua Bahia, 1300

- Vila Recreio - CEP 86.025-010 - sob o nome empresarial de AGILIZA COMÉRC|o DE PEçAS E

MÁOUINAS LTDA - ME, com contrato social arquivado na MM Junta Comercial do Paraná, sob n. o

41207074945 em data de 2610512011, e ultima alteração mntratual registrada sob numero

201í3141í49 em data de 3'1/05/20'11, inscrita no CNPJ (MF) sob n. o 13.719.2640001-52, resolvem

modificar o primitivo conkato pelo presente instrumento de alteração e consolidação contralual:

CLAUSULA PRIMEIRA
0 Socio ANDERSON WILLIAN DE OLIVEIRA DE FIGUEIREDO, que possui 10.000 quotas, no

valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) cede e kansfere a totalidade de suas cotas a RICARDO DE

SOUZA ANDRADE, já qualificado no preâmbulo deste instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA

0 cedente ANDERSON WILLIAN DE OLIVEIRA DE FIGUEIREDO da ao adquirente RICARDO DE

SOUZA ANDRADE plena, geral, rasa e inevogável quitação da cessão de cotas ora efetuadas,

declarando esta conhecer a situação econômica e Íinanceira da sociedade, ficando sub+ogados nos

direitos e obrigações decorrentes deste inslrumento.

CLAUSULA TERCEIRA
Em decorrência da presente alteraçâo, o capital social que era de R$ 200.000,00 (Duzentos mil

reais) integralizados, permanece inalterado, ficando assim distribuído:

s0cr0 QUOTAS R$

RICARDO DE SOUZA ANDRADE 200.000 200.000,00

TOTAL 200.000 200.000,00

GLAUSULA QUARTA
A administração da sociedade cabêrá a RICARDO DE SOUZA ANDRADE, com os poderes e

atribuições de administrador, aulorizado o uso individual do nome empresarial, vedado, no entanlo,

em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos
quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização

do ouho sócio.

Parágrafo Púmeirc: Faculta-se ao administrador, atuando sempre isoladamente, constituir,
em nome da sociedade, procuradores para o pertodo determinado, devendo o instrumento de
mandato especificar os aÍos e operações a serem praticados.

AGI Éncro or peçrs e raÁeurHls LTDA - ME
uDÀDE - RUA LIt& t9 - PATqUE GU^i^BÀR^ - LOI{DR l{A - P lÁt{A - af 3356-2004
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AGILTZA COMÉRCrO DE PEçAS E MÁQUTNAS LTDA - ME 2

TERCETRA ALTERAçÃO E CONSOLTDAçÃO óE CONTRÂTO SOCTAL
cNPJ - 13.71 9.26210001-52

ParáqnÍo Seoundo: Poderão ser designados não sóciog obedecendo ao drsposÍo do
Artigo 1061 da Lei no 10,40612002, ou seja, a designação deles dependeru da unanimidade
dos sócioq enquanto o capital social não estiver integralizado, e dois terços, no minimo,
após a integralização.

CLAUSULA QUINTA
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração
da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os
efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime
falimentar, de prevaricaçã0, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,

contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações

de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA SEXTA
A atividade comercial da empresa que era Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e
equipamentos para uso agropecuário, partes e peças; Obras de terraplenagem; Serviços de
pÍeparação de terenos, passará a ser Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e
equipamentos para uso agropecuário, partes e peças; Obras de tenaplenagem; Serviços de
preparação de tenenos e Manutenção e reparação de máquinas agricolas e industriais, tratores e

implementos agrícolas e máquinas para terraplenagem.

CLAUSULA SETIMA
A sociedade dissolver-se-á caso não seja reconstituída a pluralidade dos sócios no prazo

estabelecido, confome disposto no inciso lV do Artigo 1033 do Código Civil Brasileiro.

CLAUSULA OITAVA

A vista da modificaçâo ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei n.0

10.40612002, os sócios RESoLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o conÍato social,

tornando assim sem efeito, a partir desta data as cláusulas e condições contidas no

primitivo que, adequado ás disposições da referida Lei n.o 10.40ô/2002 aplicáveis a este ti

societário, passa a ter a seguinte redação:

cousolrDAçÃo DE ooNTRATO SOCTAL
AGILIZA COMERCIO DE PEçAS E MAQUINAS LTDA - ME

CNPJ - I 3.7 19, 262/ OOO 7-s2

RICARDO DE SOUZA ANDRADE, brasileiro, natural de Douradina - Estado do Paraná, nasci

em 05/01/1975, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, CPF 0'16.447.1í9-74,
portador da cédula de ldentidade Civil RG 6.231.793-0, residente e domiciliado na Rua Belo

Horizonte, 2.120 - Centro - Na cidade de Cambe - Estado do Paraná - CEP 86.181-020.

1a A sociedade gira sob o nome empresarial de AGILIZA COMÉRC|o DE PEçAS E

MÁOUINAS LTDA . ME e gka na Rua Bahia, '1.300 - Vila Recreio - CEP 86.025-010 - com contrato

social arquivado na MM Junta Comercial do Paraná, sob n. o 412,07074945 em data de 2610512011,

inscrita no CNPJ (MF) sob n. 0 13.719.2ô20001-52.

AGILIZA DE PEçAs e uÁqurus LTDA - ME
- RUA l.IXÂ, 19 - 
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AGILIZA COMÉRCIO DE PEçAS E MÁQUTNAS LTDA - ME 3

TERCETRA ALTERAçÃO E CONSOLTDAçÃO DE CONTRATO SOCTAL
CNPJ - 13.7 L9.262 / OOOl-s2

f 0 obieto social da empresa é Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos
para uso agropecuário, partes e peças; Obras de tenaplenagem; Serviços de preparaçâo de
tenenos e Manutenção e reparação de máquinas agricolas e induskiais, tratores e implementos

agricolas e máquinas para terraplenagem.

3a 0 capital social é de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) divididos em 200.000 quotas de

valor nominal R$ 1,00 (hum real), integralizadas em moeda corrente do País, pelos sócios:

s0ct0 QUOTAS R$

RICARDO DE SOUZA ANDRADE 200.000 200.000,00

TOTAL 200.000 200.000,00

4a A sociedade iniciou suas atividades em 26 de Maio de 2011 e seu pÍazo de duração é

indeterminado.

5a As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o
consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito

de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a

alteração contratual pertinente.

6a A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem

solidariamente pela integralização do capital social.

7a A administração da sociedade caberá RICARDO DE SOUZA ANDRADE com os poderes e

atribuiçÕes de administrador, autorizado o uso individual do nome empresarial, vedado, no entanto,

em atividades eskanhas ao inteÍesse social ou assumiÍ obrigaçoes seja em favo[ de qualquer dos
quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autodzação

do outro sócio.

Paráqrafo Primeiro: Faculta-se aos administradores, atuando sempre isoladamen
constltuir, em nome da sociedade, procuradores para o período determinado, devendo
instumento de mandato §peciflcar os atos e operuções a serem praticados.

Parásnfo Sequndo: Poderão su dxignados não sócios, obedecendo ao disposÍo
do Arligo 1061 da Lei no. 10.406/2002, ou seja, a designação deles dependera da unanimidade
dos sócíos, enquanto o capital social não estiver integralizado, e dois terços, no mínimo,
após a integralização.

8a Ao término da cada exercÍcio social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão

contas .iustiÍicadas de sua adminisÍação, procedendo à elaboração do inventário, do balanço
patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas
quotas, os lucros ou perdas apuradas.

9" Nos quako meses seguintes ao têÍmino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as
contas e designarão administÍadores quando for o caso.

AGI DE PEçÂs E uÁqurnls ltoa - ue
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AGTLTZA COMÉRCrO DE PEçAS E MÁQUTNAS LTDA - ME 4

TERcETRA ALTERAçÃo e coNsoLroaçÃo DE coNTRATo socrAL
CNPJ - L3.7 L9.262 I OOO1-52

104 A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante

alteração contratual assinada por todos os socios.

la 0s socios poderã0, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore",

observadas as disposiçôes reg ulamentares pertinentes.

124 Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os

herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possivel ou inexistindo interesse destes ou dos

sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação

patrimonialda sociedade, à data da resoluçã0, verificada em balanço especialmente levantado.

Paráqrafo único - 0 mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade
se resolva em relação a seu sócio.

13a 0 Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a

administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se

encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos

públicos; ou por crime Íalimentar, de prevaricaçã0, peita ou suborno, concussã0, peculato, ou contra

a economia popular, contra o sistema Íinanceiro nacional, contra normas de defesa da concorrência,

contra as relaçÕes de consumo, fé pública, ou a propriedade,

140 A sociedade dissolver-se-á caso não seja reconstituída a pluralidade dos socios no prazo

estabelecido, conÍorme disposto no inciso lV do Artigo 1033 do Codigo Civil Brasileiro,

150 Fica eleito o foro de Londrina - Estado do Paraná para o exercício e o cumprimento dos

direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em três vias

na presença de duas testemunhas.

Londrina - Paraná, 03 de Dezembro de 2.012,

DE SOUZA ANDRADE

Elaborado por Cristian Alexandre Silva - CRC/PR 64025/0-5

Testemunhas:

RG 5.

ho Fiori

SSP/PR

WILLIAN DE OLIVEIRA DE FIGU

Fiori

RG4 SSP/PR

LTDA. ME
GUA!{AB/IRA - LO|DRIÍI - PARAT{A - a3 3356-2008
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RUA BAHIA 1300 TERREO VILA RECREIO - LONDRINA - PR - CEP: 86025-010
CNPJ: 13.719.26210001-52 - INSC: 90559919-41 / FONE: (43) 3336-1100

Emoil: finonceiro ooilizoequipomento@holmoil.com

ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Pregão Presencial N.o 3712013 - SRP

AGILIZA COMERCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA - ME, com sede na Rua Búia,
1300, Vila Recreio Cep. 86025-010, Londrina-PR, inscrita no CNPJ sob o no 13.71926210001-

52, licitante no certame acima destacado, promovido pela Prefeitura Municipal de Nova Santa

Biárbara, DECLARA, por meio de seu representante legal infra-assinado, R.G. N" 6.231.793-0,
que se encontra em situação regular perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, a

Seguridade Social (FGTS e INSS), bem como atende a todas as demais exigências de

habilitação constantes do edital próprio.

Londrina, 13 de Julho de 2.013.

COMERCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA _ ME
RICARDO DE SOUZA ANDRADE
SOCIO ADMINISTRADOR
RG: 6.231.793-0

CPF: 016.447.119-74

AG ILIZA comÉRcro DE pEçAs E MÁeurNAs LrDA - ME

lh:r19.26?/í:[o01 -lil

@



RUA BAHIA 1300 TERREO VILA RECREIO - LONDRINA - PR - CEP: 86025-010
CNPJ: 13.719.26210001-52 - INSC: 90ss9919-41 / FONE: (43) 3336-1100

Emoi!: finonceiro oqilizoequipomento@holmoil.com

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE

HABILITAÇÃO

PREGÁO PRESENCIAL N" 37I2OI3 _ SRP

Prezados Senhores:

AGILIZA COMERCIO DE PEÇAS E MAQUINAS LTDA - ME inscrita no CNPJ sob no

13.719.26210001-52, por intermédio de seu representante legal o Sr. Ricardo de Souza

Andrade portador da Carteira de Identidade no 6.231.793-0 e do CPF n" 016.447.119-74,

declara que "Atende Plenamente" aos requisitos de Habilitação, conforme exigido pelo inciso

VII, do artigo 4o da Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de2002.

Londrina, l3 de julho de 2.013

COMERCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA - ME

&RICARDO DE SOUZA ANDRADE
SOCIO ADMINISTRADOR
RG:6.231.793-0

CPF: 016.447.119-74

AGILIZA comÉRcro DE eEçAS E MÁeurNAs LrDA - ME

frg.T1g.z6?/ooo1 -s7,
AGILIZÂ Cür,:niiüii.t n0 PEçAS

p ueQurirÂs urDA.-ME
Rla Bahla. lS@

Vll8 Recríro. CEP 8602ml0

L LoNDRINA - PR J
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AG ILIZA comÉRcro DE pEçAS E MÁeutNAS LrDA - ME

RUA BAHIA 1300 TERREO VILA RECREIO - LONDRINA-PR - CEP: 86025-010
CIIPJ: 13.719.26210001-52 - INSC: 90559919-41 / FONE: (43) 3336-1100

Emoil: fino nceiro oqilizoeq uipo menlo@holmoil.c om

ANEXO VI

DECLARAÇÃO COMPROBATORIA DE ENQUADRAMENTO COMO
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PREGÃO PRESENCIAL N" 37I2OI3 _ SRP

Declaramos para efeitos do disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de Dezembro de

2006, que a empresa AGILIZA COMERCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA - ME inscrita

no CNPJ sob no 13.719.26210001-52, esta enquadrada na categoria de regime de EMPRESA

(Pequeno Porte ou Microempresa), bem como não está incluída nas hipóteses do §4o do art. 3o

da Lei Complementar no 123, de 14 de Dezembro de 2006

Londrina, 13 de Julho de 2.013

COMERCIO DE PEÇAS E MAQUINAS LTDA - ME
RICARDO DE SOUZA ANDRADE
SOCIO ADMINISTRADOR
RG:6.231.793-0

CPF: 016.447.119-74

1T3.719'262/000 1'57.
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ffi MNrTÉRIo Do DEsErüowrMENTo, NDúsTRIA E coMÉRCro EnERroR
DEpARTAmENTo hrACroNAr. DE RrúrsTRo Do comÉRcro

,UNTA COMERCTAI UO pmmÁ

05?

cennoÃo stMPLtFtcADA páqina: ooi, 00í
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nosta Junta Comercial e são vigentes
na data da sua expedição.

Prazo de Duração

lndeterminado

Sócios/Participação
Nome/CPF ou CNPJ

no Capital/Espócle de Sócio/Administradorfférmino do Mandato
Parücloacão no caoltal (R3! Eroécle de Sóclo Administrador

10.000,00 §OCIO AdmlnlsbadorANDERSON WILLIAN OLIVEIRA DE F]GUEIREDO

090.007.349-75

RICARDO DE SOUZA ANDRADE
016.4Á7.119-71

13/t326404

í90.000,00 socto

LONDRINA - PR, 04 de marco de 2013

SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

Administrador

Término do
Mandato

xxpqxxxxx

xxxxxxxxxx

tflrilililil ililt ililliltil iltil tilt I

@

Nom6 Empr$arial
AGILTZA COMERCIO DE PEôAS E ilIAQUINAS LTDA I,lE

Naturcza Jurídica: SOCTEDADE EMPRESÁR|A LIMITADA

Número de ldentificação do Reglstro de
Empresas . NIRE (Sede)

1120707494-5

CNPJ

't3.719.262t0001-52

Data de Arquivamento do
Ato Constitutivo

26105t2011

Data de lnício
de Atividade

26t05t2011

Endereço Completo (Logradouro, No e Complemênto, Bairro, Cldade, UF, CEP)
RUA BAHIA. í300. VII.A RECREIO, LONDRINA, PR, 86.025.0íO

Objeto Soclal
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAI,IENTOS PARÂ USO AGROPECIARIO, PARTES E E
PEÇAS; OBRÂS DE TERRAPLENAGEM; SERVIçOS DE PREPARAçÃO DE TERRENOS.

Capltal: R$ 200.000,00

(DUZENTOS MIL REAIS)

200.000,00Capital lntegralizado: RS
(DUZENTOS MrL REAIS)

Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte

(Lel no í2312006)

Microempresa

Situaçâo

REGISTRO ATIVOData: 28/09/2011 Número: 20117817139

Ato. ALTERAçÃO

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

coNsoLtDAçÃo oe coNrRero/ESTATUTo

Arqulvamento

Status
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

&



MOISES TERRÁPLENAGEM
Moises João Orlato Selem Terraplenagem

CNP/; L0 835.860/0001-07

ANEXO V

PREGÃO PRESENCTAL N' 37/2013-SRP

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAçÃO.

PREZADOS SENHORES:

Eu Moisés João Orlato Selem Terraplenagem - Me, inscrito no CNPJ no

10.835.860.0001"/07 por intermédio de seu representante legal o Sr Moisés João
Orlato Selem, portador da RG no 4.442.710-9 e do CPF no 271.771..768-45, declara
que "Atende Plenamente" aos requisitos de Habilitação, conÍorme exigido pelo
inciso VII, do artigo 4" da Lei Federal no10.520, de17 de ]ulho de2002.

Nova Santa Barbara 10 de Julho

MOISES LTDA -
Moisés João Orlato Selem (sócio-diretor)

CPFno 27 1. .7 7 1. .7 68 -45

Rua Pará no 1500, Centro, Londrina - PR fone: 43.3324-3177 CEP: 86020-400
e-mail - moisesterraplenagem@gmail.com
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MOISES TERRÁPLENAGEM
Moises João Orlato Selem Terraplenagem

CNP/; 10 83s.860/000L-07

ANEXO XI

Pregão Presencial Para Registro de Preços n" 37/2013- SRP

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL

A empresa Moises ]oão Orlato Selem Terraplenagem-ME, com sede na Rua

Pará no L500, Centro, no município de Londrina-PR, inscrita no CNPJ sob o n"

10.835.860/0001,-07, licitante no certame acima destacado, promovido pela

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bérbxa, DECLARA, por meio de seu

representante legal infra assinado, Sr. Moises |oão Orlato Selem, portador da

Carteira de Idenüdade no 4.M2.710-9 - PR e do CPF no 271.771..768-45, que se

encontra em situação regular perante as Fazendas Nacional, Estadual e

Municipal, a Seguridade Social (FGTS e INSS), bem como atende a todas as

demais exigências de habilitação constantes do edital próprio.

Nova Santa Barbara,l0 de fulho de 2013.

MOTSES IO
Moisés Joao

CPFno 271..771,.7 68-45

Rua Pará no 1500, centro, Londrina - PR fone: 43.33243073, CEP: 86020-400

e-mail - moisesterraplenagem@gmail.com
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MOISES TERRÁPLENÁGEM
Moises João Orlato Selem Terraplenagem

CNP/: L0 83s.860/000L-07

ANEXO X

Pregão Presencial N"372001&SRP
Termo de Credenciamento

A empresa Moises João Orlato Selem Terraplenagem ME, com sede à Av.

Higienópolis 1100 - sala L02, Centro no Município de Londrina - PR, inscrita no

CNPJ sob o no 10.835.860/000147, representada pelo Sr. Moises |oão Orlato

Selem, CREDENCIA a Sra. Heda Fróes Selem, brasileira, casada, advogada,

portadora da Carteira de Identidade n" 5.063.597-0 PR e do CPF n" 727.M3.409-

87, para representá-la perante o Município de Nova Santa Barbara em licitação

na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços n" 37/2073 SRP, para

eventual Locação de equipamento para prestação de serviços de horas de

máquina, podendo formular lances, negociar preços e praücar todos os atos

inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases

licitatórias

Nova Santa Barbara, L0

MOTSES JOAO -ME
Moisés João Orlato Selem (empresário)

CPFno 271..771..7ffi45

060

Rua Pará no 1500, centro, Londrina - PR fone: 43.33243177,CEP:86020-400

e-mail - moisesterraplenagem@gmail.com
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MOISES TERRÁPLENAGEM
Moises loão Orlato Selem Terraplenagem

CNP/; L0 83s.860/000L -07

ANEXO VI

PREGÃO PRESENCIAL No 3T207çSKP

DECLARAçÃO COMPROBATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de

dezembro de 2006, que a empresa Moises )oão Orlato Selem Terraplenagem -

ME, CNPJ n" 10.835.860/000147, esta enquadrada na categoria Microempresa,

bem como não esta inclúda nas hipóteses do §4' do art. 3" da Lei

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

Nova Santa Barbara,

MOTSES IOAO ORLATO AGEM-ME
Moisés João Orlato Selem (empresario)

CPFno 271..771.76845
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Rua Pará no 1500, centro, Londrina - PR fone: 43.332+3177 CEP:86020-400

e-mail - moisesterraplenagem@gmail.com
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MOISES TERRAPLENAGEM LTDA '1

coNTRATo socrAl poR TRANSFoRMAçÃo oe rmpResÁRlo.

160 Fica eleito o Íoro de Londrlna -Paranà para o exercicio e o cumprimento dos direitos e3brigaçôes
resultanles deste contrato - '--'

E por estarem assrm justos e contratados assrnam o presente instrumento em três vias Írà presenç-a

de duas testemunhas

Londrina - Parana.22 de Setembro de 2011

1
-..

tuáe
HEDA FROES SELEMJ0Ão SELEM

Elaborado por Crrstian Alexandre Silvai - RG 7.373.522-0 SSP/PR

SSPIPR

MOISES ÍÊRRAPLENAGEM LÍOÂ

Wagner Agostinho Fiori

RG 5.930.29+9 SSP/PR

@

&@



065
MOI9E5 ÍERRAPI.ENA6EM IÍDA - ME

9ÉOUNDAATÍERÂçÀ0 E C0N90UDAÇÂ0 DE C0NÍRAÍ0 50clAL

CNPJ (MF) - 10.â35.â6At0O01-07

*orç"íãÃffl,,,,uu ,í,-?- z'/rt7t ot ;
HED[ÊROEs SELEM

A sooedade podera a quatquer lempo âbÍrÍ cu lechar Íi|ai au oulra dependência. medrante

aÇao contralual assrnada poí lodos cs soclos

Cs socros poderáo. de comum acordo, írxaí uma Íetrrada rrensal a litulo de pÍo labole
rvadas as drsposçôes íegulaínentares pertinenles

Êal€cendc ou rnlerdilado quahuer socD a sooedade contnuaÍa suas alilldâdes com ôs

eríos sucessores e o incapaz Nào sendo possivel ou inexisljodo nleresse desle§ ou do(s)

)(s) íemanescênte(s) o valor de seus haveres sêrá apurado e liqudado mm bas€ nâ situaç3o

monrâl da sociedade, à data da €soluçáo veriÍicada em balânço espeoalmente levânlâdo

Parágraío único

!'JSÉ

se resolva em relaÉo a seu socro

Âdmrnrslradoí dêclara. 9ob as penas da ler. de que nàc eslá impeddo de exeÍceÍ a

lçào da socedade por ler especral ou em vrÍlude de mndenação crimrnal ou Oor se

3m §ob ôs eleúos dela e pena quê vsde, ainda que temporâriamenle, o acê§o a calgos

cu poÍ crimê lalimentar. de prevaÍcação, peitâ ou subú0, concussâ0, peculato, ou contra a

Dopular. conka o sislema frnanceiro nacional, contra normas de deíesa da mncorrênc,a,

relações de consumo, lé públca ou a pÍopnedade

câ elello o foÍo de LondÍina - Paraná pa(a c exeÍcicio e o cumpnmêfito dos diÍeitos e

s íesultanles desle conlralo

,r"
.í'
't* *$*,**,,,

v

O vERSO
AU;E NT ICAÇ c

,t

ü

bsliár, - Londrina I
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1

CLAUSULA PRIMEIRA

A alividade comercial da empresa que era obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

{CNAE 4213-8/00) obras de leÍÍaplenâgem (CNAE 43134/00) outras obras de acabâmento da

construçâo (CNAE 4330-4/99) ConstruÇão de rodovias e fenovias {CNAE 4211-1/01) Serviços de

engenhana (CNAE 7112-0/00) Serviços de preparação de terreno, cultivo e colheita (CNAE

0161-0/03) e lnstalaÇoes hidÍáulrcas. sanitárias e de gás {CNAE 8130-3/00), passará a ser

obras de urbanização - íuas, praças e calçadas (CNAE 4213-8i00) obras de terraplenagem

(CNAE 4313-4/00) outras obras de acabamento da constÍução (CNAE 4330-4/99) Conslrução

de rodovias e Íerrovias (CNAE 4211-í101) &rviços de preparaçtu de leneno, cullivo e colheita
(CNAE 0161-0/03) e lnstalaçôes hidráulicas, sanitárias e de gás (CNAE 8130-3/00).

CLAUSULÂ SEGUNDA

Em deconência da pÍesente alleÍação o capital social que era de RS 200 000.00 (Duzenlos mrl

rgars) é êlevado aô vâ|.\r dê PS á00 000,00 (Or.rstrooontor mil rcoi.), oendo o oumcnto.rú ydlul

de R§ 200.000 00 (Duzentos mil rears) integralizados no pÍesente ato em moeda corrente,

Ílcando assim distribuído entre os sócios

s0ct0 OUOTAS RS

MOISES JOAO ORLATO SELEM 340.000 340.000,00

HEDA FROES SELEM 60.000 60.000
TOTAL 400.000.00

CLAUSULA TERCEIRA
A administração da sociedade continuará com llilolsEs j0Ã0 ORLATo SELEM, com os
poderes e atnburçôes de adminiskador, autorizado o uso individuar do nome empresariar,
vedado, no entanlo. em alividades estranhas ao inleresse sociar ou assumir obrigaçôes seja em
íavor de qualquer dos quolistas ou de terceiros, bem como onerar ou arrenar bens rmóveis da
socredade sem aulor,zaçào do outro sóco

Paráofafo Prineko: Faculta-se do adninístradot, atuando sem4e isoladanento,
con_slitufi, 

.em.none da sociedade, üocuadorcs para o periodo determinado, devendo o
ins,/y/nento de nanddto especificdr os aÍos e opoÍaç6es a sen n pftrticedos.

(
\- , MOISES TERRAPLEÍ{AGEM LTDA - ME ,i//t'>7 Do(urr,!rc lL^!o.@ Er.r !rÍ4 rt. r..QU.GUuu.tr - u,

&

400.000

CI

MOISES TERRAPLENAGEM LTDA - ME

TERCETRA Àiiãúeo E coNsoLIDAçÃo or conrnnro socrAL
CNPJ (MF) - 10.335.860/0001-07

MOISES JOÀO ORLATO SELEM, brasileiro, casado sob regime de mmunhão parcial de bens'

nurrido u. 06/04/1970, empÍesáno, portador da cédula de ldentidade Civil RG sob no

4 442? 1o.g SSP/PR e CPF n.271,771 768-45. Íesidente e domiclliado na cidade de Londrina -
Estado do Paraná, Rua Para, 1512 - 180 andar - Centro - CEP 86 020-400; e HEDA FRoES

SÊLEM, brasileira, casada sob Íegime de comunhão parcial de bens, nasllda em 25/08/1971

urp,.râr'r, portadora da cedula ãe ldentrdade Civil RG sob n.o 5.063.597-0 SSP/PR e CPÊ

n:727 .4$.4b9-87. residente e domiciliada na cidade de LondÍina - Estado do Paraná, Rua

?aft 1512 - 180 andar - Centro - CEP 86.020-400 Componentes da sociedade que gira na Rua

Pará. 1500 - Sala 801 - Centro - CEP 86 020-400 - na cidade de Londnna - Eslado do Paraná

- sob o nome empresarial de MOISES TERRAPTENAGEM LTDA - i,lE. com contrato social

arquivado na i\,4l\4 Junta Comercial do Paraná, sob t a 412,072A709 em data de 2611012011

inscrila no CNPJ (MF) sob n. 0 10 835 860/0001-07 resolvem modiíicar o primitivo conlrato e

posteriores alteraÇôes pelo presente tnstrumento de alteração e consolidaçâo conlralual

,'-t .a
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Ministério do Desenvolvimento, Indústria e ComéÍcio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de do Comércio DE ,II\4LNTO NO VERSO

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de
empresário e requer à Junta Comercialdo panaNÁ:

OÉ ATIVIOAOE
EcoNÔMIcA

REQU E RI MENTO ]DE EM P RESÁEibt 0?l

,]:

(CNA€ Fiscel)
principal

7132-2/0L
Alividades secundáíias

43r-3-4l00
4930-2 / 0L
3811-4/00
4213-8 / 00
4222-1 /0t
42tr-7 / 0t

DEFERIDO.
PUBLIQUE.SE

@

&

NÜi,IERO DE IOENTIFICAçÃO OO REGISÍRO DE EMPRESA. NIRE OA SEDE

41107077985
NIRE OA FILIAL (preenoher somonto so alo reíerenle a íilleD

NoME Oo EMPRESÁR|O (mpteto scm rbíovi.lur.s)

ROBSON FERNANDES

BRASILEIRO
NACIONALIDADE ESTAOO CIVIL

CASADO

MX FN
sExo

COMUNHAO PARCIAL DE BENS

REGIME OE BÉNS (se casâdo)

I3T*,o 
BATTILANI FERNANDES

FILHO OE (pai)

JOÃO TERNANDES

NASCIOO EM (dala de nascimento)

t2/12/7975
IOENÍIOADE número

5964939
Órgáo emlssor

SES P

UF

PR
cPF (número)

1 9651690968
EMANCIPAOO POR (oma de emanc.ipaçáo - $mente no Bso d€ mênoo

92

NÚMERoOOMICILIAOO NA (LOGRAOOURO - rua, âv, etc.)

RUA DA REPUBLICA
cóDrGo Do MUNtolPro
(uso dtJuntâ com.íclal)

COMPLEMENTO BAIRRO / DISTRITO

.JARDIM ALVORADA 86191-090
CEP

PR
MuNrclPro

CAMBE

OME

cóorco oo AÍo

002
oEscRrÇÃo Do AÍo

ALTERAÇÃO [T,*Ll?fficóotco oo EvENTo

02L

ROBSON FERNANDES LOCAÇÃO DE MAOUINAS E EQUIPAMENTOS - ME

DO EVENTO OO EVENTO EVENTO

EI\4PRESARIAL

VENIDA ROBERTO CONCETÇÃO 2-A
LOGRAOOURO (rua, av, etc.)

brPR

BAIRRO / DISTRITO

UF

LOTES E CHA§ARA 85 2

CAMBE
CORREIO (E.MAIL}

COMPLÊMENTO

LOTE 34-A4

rfernandes1975Guol. c

VALOR DO CAPIÍAL. Rt

50.000, o0 CINQUENTA MIL REAIS
VALOR DO CAPIÍAL (poÍ cícne)

. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA'CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR

. OBRAS DE TERRAPLANAGEM

. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MU

. COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

. OBRÀS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

. CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E

CONSTRUÇÔES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
. CoNSTRUÇÃO DE RODOVTAS E FERROVTAS

oo oaJETo

ICI PAL

NIRE anteíioÍ
DE SEOE ou oE FILIAL DE oUTRA UF UF

t4 .L7L.807/0001-24
DE tNscRrçÃo No CNPJDÀTA OE OAS ATIVIDAOES

01/08 /20tL

dL
(ou pêlo

/
OA

DA ASSINATURA

06/03/20t3

Valdi

E.
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locaçâo de Máquinas e Terraplanagem

DECLARAçÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Pregão Presencial N' 37/2013 - SRP

ROBSON FERNANDES - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS _

ME, com sede no Município de CAMBE-PR, avenida Roberto Conceição
n"1072 A, inscrita no CNPJ sob o n" 14.171.80110001-24,licitante no certame
acima destacado, promovido pela Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara,
DECLARA, por meio de seu representante legal infra-assinado, R.G
N'5.964.939-6 , que se encontra em situação regular perante as Fazendas
Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social (FGTS e INSS), bem

como atende a todas as demais exigências de habilitação constantes do edital
proprio.

Cambé PR, 15 de julho de 201

íqfitgouoool-ill
ROBS()N TERNANDES LIIIAUAT} O}

wtÁoutruns E EoUIPAMENTn$; 'N'lt

Av. RoBERTo coNCE lÇAoJot 2" A

r IOTE 34-M'LOTES E CIIACARAS t
L "at 

*is'sso - cnuaÉ - Px 
-l

Robson Ferna . De Maq. Equip - ME

Robson Fernandes - Diretor

RG 5.964.939-6 -

@

&
Av. Roberto Conceição, 1072 - A - Lotes e Chácaras -86 L92-550 Cambé -Pr.

Fone - 043 3254 2OO2 | e-mail: lomaqpr@uol.com.br

ANEXO XI
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Locaçáo de Máquinas eTenaplanagem

ANEXO V

DECLARAçÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE

HABILITAçÃO

Prezados Senhores

ROBSON FERNANDES- LOCAÇÃO DE MAQUTNAS E EQUTPATVTENTOS -
ME, inscrito no CNPJ no 14.171.80110001-24 por intermédio de seu

representante legal o Sr. Robson Fernandes, portador da RG n" 5.964.939-6 e
do CPF n' 796.516.909-68, declara que "Atende Plenamente" aos requisitos
de Habilitação, conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo 4" da Lei Federal
n"10.520, de 17 de julho de 2002.

Cambé PR, 17 de junho de 2013

Ço,filgouoCICIr-24'l
ROBSO!! FEENAI{ilES LOCAÇAO DE

MAOUII{AS E EOUIPÂMEI.JTOS - ME

AV RoBE RTo coNcE çÃo, 1 o7?-A

r LOTE 34-A4 - LOTES E CI1ACARAS r

t- t.t*íez6so-ceugÊ- n )
@

rnand . De Maq. Equip - ME

Robson Fernandes - Diretor

RG 5.964.939-6 - 796.516.909-68

Av. Roberto Conceíção, 7072 - A - Lotes e Chácaras -86 192-550 Cambé -Pr
Fone - 043 3254 2002 | e-mail: lomaqpr@uol.com.br
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Locaçáo de Máquinas e Terraplanagem

ANEXO VI

DECLARAçÃO COMPROBATORTA DE ENQUADRAMENTO COMO
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial N' 37/2013 - SRP

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar n" 123, de 14 de
dezembro de 2006, que a Empresa ROBSON FERNANDES - LOCAÇÃO DE
IVAQUINAS E QUIPAMENTOS - ME, CNPJ 14.171.80110001-24 está
enquadrada na categoria microempresa, bem como não está incluída nas

hipoteses do § 40 do art. 3" da Lei Complementar n" 123, de 14 de dezembro
de 2006.

Cambe PR, 15 de julho de 2013

Çqfitgouooor-ia'l
ROBSON TEBNANDES 10i,,{í;i\r 'ii
ruÁoutruns E EoLllPÀvlEnlrír'' "r'

AV. ROBEFITO CONCE lÇAO, 1 071+:

r LOTE 3/,'Á4' LOTES E CHACARAS t
(- ceea61e2-5so-cAirBÉ -PR J

Ro Loc. De Maq. Equip - ME

Robson Fernandes - Diretor

RG s.964.939-5 -

@

ú
Av. Roberto Conceição, 7072-A- Lotes e Chácaras-86 192-550 Cambé -Pr

Fone - 043 3254 2OO2 | e-mail: lomaqpr@uol.com.br


