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sua confirmação definitiva condicionada à conferência dos dados relacionados na nota fiscal
dos materíais, relatórios ou outros documentos que se fizer necessário.

cLÁusuLA DÉcrMA TERcETRA - Do pAGAMENTo

Em até 30 (trinta) dias apos a entrega mediante apresentação da nota fiscal acompanhada
da Certidáo l{egativa de Débitos junto ao INSS e Certificado de Regularidade de Situação
junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos orgãos citados, a Prefeitura aguardará a

regularização por parte da contratada, iniciando-se novo ptazo para o pagamento. Sendo
que a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara fará o devido pagarnento mediante

depósito bancário. Deverá constar da nota fiscal o nome do banco, agência e o N' da conta
bancária receptora do deposito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação do
pagamento. O Município de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do montante a pagar os

valores correspondentes a multas, indenizações, encargos, tributos, etc., devidas pela

licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do Fregão Eletrônico n" 812014. Nenhum
pagarnento 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.

CtÁUSULA DÉCIMA QI.JARTA - DAS GONDIGÔES GERA!§ A SER,EM

ATENDIDAS
O Detentor da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências:
- Fornecer material de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta de preços;
- Os materiais cotados devem ser novos, de qualidade, náo sendo aceltos materiais

recondicionados, remanufaturados ou recarregados;
- Para os materiais cotados que tenha ptazo de validade, o prazo remanescente a partir da

data de entrega não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento) do prazo total da validade;
- Assumir inteira responsabilidade pela entrega que efetuar, de acordo corn as

especificaçôes constantes do presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta,

obedecendo ao Código de Defesa do Consumidor quanto às condiçÕes dos materiais

entregues;
- Efetuar a troca imediata do material entregue, objeto desta ata, que estiver fora das

especificações contidas na proposta, ou ern que se verificarem vícios, defeitos ou

incorreçÕes, sem qualquer ônus para a adquirente.
O Detentor da Ata ficará obrigado a:

Executar o objeto nas condições, no preço e nos prazos constantes desta ata;

l,lão contratar servidor peftencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução do objeto

contratado.
Não veicr.llar publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorização da

Adnrinistração da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Manterem durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação

exigidas na licitação.

cLÁusuLA DÉcrMA QUINTA - DAs §ANç0ES ADtuHNtsrRATlvAS
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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 l-ei Federal no 8.666/93 e alterações e no Decreto Municipal n' 041/2009, ao
critério da Administração.
Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do ceÉame, não mantiverem a
proposta, forem os 1.o colocados de cada item e não assinarem a Ata de Registro de Freços,
comportarem-se de modo ínidôneo, fizer declaraçáo falsa ou cometerem fraude fiscal,
poderão ser aplicadas, conforn're 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
Bárbana pelo infrator:

n lrnpedimento para registro na Ata, se concluÍda a fase licitatória;

' Cancelamento do registro na Ata;

" Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores;
o Multa de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, que será aplicada

nas hipoteses de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;

" Suspensão temporária do direlto de licitar ou de contratar com a Administração
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;
. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. A

aplicação das penalidades ocorrerá depois de defesa prévia do !ntercssado, no prazo
estabelecido na Lei de Licitações, a contar da intimação do ato.

Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso do atendimento, advir de caso
fortuito ou rnotivo 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;
o 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;
* ftlulta de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou em

atraso, até o máximo de 10o/o (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da

contratação, 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 oficialmente;

n Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à

Adrninistração 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 nnultas seráo descontadas dos pagamentos a serem efetuados à

detentora da Ata, podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança
judicialrnente.
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As penalidades seráo aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sejam estas
administrativas ou penais, previstas na Leí no 8.666/93 e alterações.
Considerar-se-á justificado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:
a) greves;

b) epiclemias;

c) cortes freqüentes de energia elétrica e água;
d) enchentes;
e) irnpedimento de suprir os serviços com materiais devido à interrupção das vias de acesso
às rnesrnas;

f) acréscimos de volumes ou modificaçôes substanciais nos materiais;
g) escassez, Íalta de materiais eiou mão-de-obra no mercado;
h) atrasos decorrentes de outros serviços e/ou instalação inerentes aos termos contratados
diretamente pelo Município.

GLAUSULA DECII'IA SEXTA. DO CONTRÁ O

Será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na forma do disposto no
parágrafo 40 do artlgo 62 da Lei no 8.666, de21 de.lunho de 1993, passando a substituí-los
os seguintes instrumentos:
a) este Edital com seus anexos;
b) as Propostas de Preços;
c) as l'lotas de Empenho e;

d) a Ata de Registro de Preços.
CLAUSULA DECrnflA SETTMA - DAS DTSPOSTÇOES FlNAlS

lntegram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico no 8/20í4 e as propostas das empresas
classificadas em ordem crescente respectivamente, no certame supra numerado. Os casos
omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes das Leis no

105?012002, Lei 8.666/1993 e demais legislações pertinentes. A homologação do resultado
desta licitação nâo impiicará direito à contratação. A beneficiária que ensejar o retardamento
da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
fornecimento e/ou contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou

cometer fraude fiscal, ganantido o direito 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 cleterminantes da punição ou

até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, no total ou em parte, o objeto constante do Anexo I deste Edital, em que se

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução or.r de materiais

empnegados' 
cLÁusuLA DÉcrMA orrAVA - Do FoRo

Fica eleito o foro da Comarca de Sáo Jerôriimo 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.

ldova Santa Bárbara, I

COT{TRATANTE CONTRATADA
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1. FrnmrLrrnçÃo uunÍorcn:
1.1. Sociedades Comerciais em Gerat: Gontrato sociale suas alteraçOes;)
1.2. $ociedades Anônimas: Ata da Assembléia Geral que aprovou o estatuto social em

vigor e a ata da Assembléia Geral que elegeu seus administradores, comprovadas por meio
de publicação legal.

Ohservações:
a) Na apresentação do estatuto ou contrato social em vigor e última alteração, se houver,
deverá constar além da denorninação social, a identificação do ramo de atlvidade da
elmprese, que deverá ser compatível corn o objeto licitaclo.

2. REGULARIDADE FISGAL:
2.1" Frova de regularidade:
a) Com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributss Federais e à -\
Dívida Ativa da União); r

b) Com a Fazenda Estadual (Certldão Negativa de Débitos Estaduais, expedida por órgão /
da §ecretaria cla Fazenda Estadual);
c) Com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos Ítfiunicipais, expedida por -\
órgáo da Secretaria da Fazenda Municipal); r

d) Com a Seguridade Social- Certidão Negativa de Débito - CND conn o lN§Sí r
e) Corn o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) - CertiÍicado de Regurlaridade r'
do FGTS-CRF. \
f) Prova de inscrição no Cadastro Nacionalda Pessoa Jurídica (CNPJ). /\
2.1.1. Quando se tratar de micro empresa ou de empresa de pequeno porte será aplicado o

que dispoe a l-ei Complementar Federal 12312406.

2.1.2. Caso o licitante queira se valer do regime diferenciado disposto na Lei Complementar
Federal de no 123t2006, deverá apresentar na sessão de licitação Gertidão Simpiificada da â
Jumta Connercial conforme a lnstrução l.lornnativa de no 103/2007 do Departarnento

Nacional de Registro do Comércio, além de firmar declaração conforme modelo a ser
fornecido pela Prefeitura, comprovando ser micro empresa ou empresa de pequeno ponte.

(modelo ANEXO 'l0l.--
2.2. A prova de regularidade deve ser integral, não se admitindo regularidades parciais ou

regularidade com apenas alguns tributos adrninistrados pelas administraçôes fazendárias

dos entes ou órgáos indicados.

3. Qr.,lAhrTO A REGT.JLARIDAOE FISCAL E TRABALh{ISTA (LEl í2.440/20{1}.
3.1. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - Prova de inexistência de debitos

inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa,

nos termos do Título Vll-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei

nq 5.452, de 1e de maio de 1943. (NR).

a'\

4. QIJA!{TO AO CUMPRIMENTO DO INGISO XXXIII DO ART. 7" DA CF

4.1. Declaração de inexistência de empnegado menor no quadro da eftIpresa
empregadora, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO 06.

,I

:067
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s. DECTARnçÃo DE tDoNEtDADE
5.1. Documento declarando que o licitante não foi declarado inidôneo para licitar ou
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com o poder público, ern qualquer cte suas esferas, conforme modelo do AI{EXO 04.

6. DECLARAçÃO DE FATOS TMPED|TIVOS
6.1. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, emitida À
pelo proponente, assinada pelo representante legal da empresa, conforme modelo no
ANEXO 05.

7. DECLARAçÃO DE NÃO PARENTESCO
7.1. Declaração de não parentesco, emitida pelo proponente, assinada pelo representante
legal da ernpresa, conforme modelo no ANEXO Vll.

7. Fara comprovação da qualificação técnica:

a) Comprovação de aptidão da proponente, rnediante apresentação de no mínirno dois
atestados fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, de
desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da presente
licitação.

b) Certidão negativa dos cartórios de registros de falências e concordatas, expedida
pelo cartório distribuidor do local da sede da proponente, há rnenos de 90 (noventa)
dias da data marcada para início da dlsputa de preços.

c) Fara os Pneus e L.ubrificantes cotados, apresentar homologação pelas ind{tstrias
automobilísticas nacionais. A não apresentação implicará na desclassificação do itern
caso seja cotado pelo licitante, independentemente de quaisquer outros fatos.

d) Estão antecipadamente aceitas as seguintes marcas de lubrificantes: Petrobras,
lpiranga, móbil e Texaco por serem de conhecimento público e do município e serem
homologadas pelas montadoras nacionais de veículos.

e) Os pneus deverá ser de linha de montagem e ser certificado pelo INMETRO; Os produtos
devem ser de 1a linha tendo como referência os seguintes fabricantes: PIRELLI,
GOODYEAR, FIRESTONE. A empresa que cotar pneus fora destas marcas deverá:

0 Connprovar mediante apresentação de documento que o produto ofertado tem certiflcado
do IhIMETRO;

g) Apresentar documento de uma das seguintes montadoras comprovando que utiliza o
produto (ofertado) em sua frota veicular: MERCEDES BENZ, CHEVROLET, FIAT, FORD,
SCANIA, VOLKSWAGEI{, CATERPILLAR, KOMATSU e MASSEY FERGUNSON.

Os documentos necessários à habilitação da proponente poderão ser por qualquer processo
de copia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou
publicação em órgão de imprensa oficial. Os documentos deverão estar em plena vigência,
ficando, porém, a critério da Cornissão solicitar as vias originais cle quaisquen dos
documentos, caso haja constatação de fatos supervenientes. A aceitação das certidões,
quando emitidas através da lnternet, ficam condicionadas à verificação de sua validade e
dispensam a autenticação.

t{ão será desclassificada a êmpresa (micro/pequeno porte) que apresentar
docul'nentação com a data de validade vencida, conforme estabelecido no Artigo 42 e
seguintes da Lei Cornplementar 12312006 de í5 de dezembro de 2006.
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Caso qualquer dos participantes (micro/pequena empresa ou profissional) apresente
Centidão or,r docuntento corn a data cle valirlade expirada, será concedido prazo de 02
(dois) dias, ceintaclos do nrornento em que o proponente for declaraclo vencedor do
cenfarne, pnornogávels por lgual período para que a situação se;!a regularizada, turdo
conforme l-ei Complementar í2312006 de l5lí U2006.

A mão regularização da docurnentação, no prazo previsto no & 10 da Le!
Gornplementan í23í2006 de 15 de dezen'lbro de 2006, in'rplicaná decadêncla do direito à
contratação senn prejuízo das sançÕes previstas no Artigo 8'l da Lei E666/93, de 2í cle
junho de íSS3, sendo facultado à admlnistração coÍlvocar os licitamtes remamescentes
na orrtrem de classificação, para assirratura do contrato, ou revogar â licitação.
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ANEXO ü4 * NEC NE IDOhIHIDÀNE

pneeÃo euernôruco t{o Btzolq

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento
licitatório, sob a modalidade de Pregão Eletrônico N.o 8/2014, instaurado por este município,
que não estamos irnpedidos de licitar ou contratar corn a Administração Fública, ern
qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

em-de de 

-.
( Assin atura do Represe ntante Leg al d a Ern presa Propone nte).

(apontado no contrato socra/ ou procuração com poderes específicos)

OBS.: 1) Está declaraçâo deverá ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente e carimbada corn o núrnero do ÇNPJ.
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AF.IEXO S§ - DE INEXISTENCIA DE FATOS IAfiPEDITIV§S

pnroÃo elernôruco No gtzol4

(llome da Ernpresa), CNIFJ/MF tüo (000), sediada (Endereço Cornpleto), declara, sotr as
penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no
presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)

OBS.: Está declaração deverá ser emritida em pape! tinnbrado da ernpresa proponente e
carirnbada corn o númeno do CNP.J.
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06 * üECAhI NE INHXI$TENCIA D EffiP MHNüRHS

pRecÃo elerRônrco No Btzo14

(Norne da Empresa), CNPJ/MF No, sediada, (Endereço Completo) Declaro que não
possuímos, em nosso Quadro de Fessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condição de aprendiz, a parlir de 14 (quatoze) anos, em observância à Lei
Federal no 9854, de 27.10.99, que altena a Lei no 8666/93.

(Local e Data)

(Norne e Núrnero da Carteira de ldentidade do Declarante)

OB§.: í) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da emprese
proponente e carimbada com o número do CNFJ.

2) Se â empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá
declarar essa condição.
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ANEXO 07 * PAREI{TH§COp

PREGÃO eUetnÔMCO No 8t2014

_(nome da ernpresa)
ono

_, inscrita no ClrlPJ sob
por intermédio de seu representante legal o (a) Sr

(a) podador (a) da Carteira de ldentidade no

e do CFF no DHCLARA, para efeito
de participação no processo licitatorio Pregão Eletrônico No 8/2014, da Prefeitura Municipal
de Nova Santa Bárbara, que não rnantém ern seu quadro societário ou emprega cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de

servidores, quer sejam de cargo em confiança ou estatutário, de direção e de
assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças,
Compras e Licitações do Município de Prefeitura Municipalde Nova Santa Bárbara.

(Locale Data)

(Nome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)

OES.: Está declanação cleverá sen ernltida em papel tinrbraclo da en'lpresa proponente e
carimbada coln o rrúmero do CNPJ.
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ANEXCI 08 . CARTA-PROPOSTA PARA FORNEGIMENTO

Ao Município de Nova Santa Bárbara
Prezados Senhores,

Ref.: PREGÃO eUefnÔrutCO No 8/2014 - Carta-Proposta de Fornecimento

Apresentarnos nossa proposta para fornecimento dos ltens abaixo discrirninados, conforme
Anexo 01, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

* Descrição detalhada do objeto oferecido, rnencionando quaisquer outras informaçôes que
se Íizerem necessárias.

tDEr.tTlFlcAÇÃo Do coNCoRRENTE:
RAZÃO SOCIAL:
cNrPJ e TNSCRTÇÃO eSrnOUAl

REPRESENTANTE E CARGO:
CART'EIRA DE IDENTIDADE E CPF:
ENDEREÇO e TELEFONE:
AGÊNCIA E NO DA CONTA BANCÁRIA
ENDEREÇO ELETRÔN|CO

2. COND!çOES GERAIS
2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a

presente licitação.

pREÇCI (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)
Deverá ser cotado, preço unitário e tstal, de acordo com o Anexo 01 do Edital

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.
PRCIPOSTA: R$ (For extenso)

2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno
fornecimento, tais como os encargos (obrigaçÕes sociais, impostos, taxas etc.), cotados
separados e incidentes sobre o fornecimento.

LOCAL E DATA
ASS!}{ATIJRA E CARIMBO DA PROPONENTE
(OE§"; REPRESE^TTANTE LEGAL DA EMPRESA)
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TERMo BH gnesÃo Ao srsrEMA üE pnrçgo eumnôn'rtco DA BCIr-sA EH
ucrrnçoes e lmuÕEs Do BRASIL E DE tNTEnrrnroreçÃo DE oprnaÇoes

Naturreza do Licitante (Pessoa física ou jurídica)
h,lorne: (Razão Social)

Endereço:

Complemento Bairro

Cidade UF
CEF} CNFJ/CPF:
lnscricão estadual: RG
Telefone cornercial Fax:
Celular: E-rnaii
Representante leqal
Careo 'felefone

Ramo de Atividade

1. Por rneio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua
adesão ao Regulamento do Sisten'ra Eletrônico de Pregões Eletrônicos da Bolsa de
Licitações e Leilões do Brasil, do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade
com as disposiçôes que seguem.
2. São responsabilidades do Licitante:
i. tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de
negocios dos quais venha a participar;
ii. observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos
editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;

observar a legislação peftinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e
nas demais normas e regulamentos expedidos pela Bolsa de Licitações e Leilões
do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento;
designan pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações,
conforme Anexo l; e
pagar a taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.

3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o
paganrento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo lV do Regulamento Sistema
Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.

4. O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações e Leilões a expedir boleto de cobrança bancária
referente às taxas de utilizaçáo ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo lV
do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e LeilÕes.

5. (cláusula facr.lltativa - pera caso de uso de corretoras) O Fornecedor/Comprador
outorga plenos poderes à sociedade corretora abaixo qualificada, nos termos dos artigos
653 e seguintes do Código Civil Brasileiro, para o fim específico c.le credenciá-lo e
representá-lo nos negócios de seu interesse realizados por meio do Sistema Eletrônico de
Licitações da Bolsa de Licitações e LeilÕes do Brasil, podendo a sociedade corretora, para
tanto:

i. declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital;
ii. apresentar lance de preço;
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iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii
ix.
x.

ESTADO DO PARANA

apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo pregoeiro;
solicitar informaçÕes via sistenra eletrônico,
interpor recursos contra atos do pregoeiro;
apresentar e retirar documentos;
solicitar e prestar declarações e esclarecimentos;
assinar documentos relativos às propostas;
ernitir e firmar o fechamento da operação; e
praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente
mandato, que não poderá ser substabelecido.

Corretora:
Endereço:

CNPJ

6. O presente Termo de Adesão é válido até , podendo ser rescindido ou
revogado, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicaçáo expressa, sem prejuízo
das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios
em andamento.

Local e data:

(assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)
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ESTADO DO PARANA

Amexs ao Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de LicitaçÕes
da tsolsa de LicitaçÕes e !-eilões do Brasil - (Licitante direto)

lndicação de Llsuário do Sistema

Razão Sociat do Licitante
CNPJ/CPF

0peradores
1 l'.,lome:

CPF FunÇão:
Telefone Celular:
Fax E-mail:

2 Nome:
CFF: FunÇão:
Telefone Celular:
[:ax: E-mail:

J [.lome:
CFF: FunÇão:
Telefone: Celular:
Fax: E-mail

O l-icitante reconhece que

i. a Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são
de uso exclusivo de seu titular, náo cabendo à Bolsa nenhuma responsabilidade por
eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido;

ii. o cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, mediante
solicitaçâo escrita de seu titular ou do l-icitante;

iii. perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser
comunicada imediatamente à Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso; e
o Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações
efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como
firrnes e verdadeiros; e
o não pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da
Bolsa, no Serviço de Proteção de Credito e no SERASA.

Local e data:

(assinaturas autorizadas com firrna reconhecida em cartorio)
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AI{EXO t0 - Modelo de declaraçáo de enquadramento em regime de tributação de
lUtricro ernpre a ou empresa de pequeno porte. (Na hipótese do licitante ser ME ou

HpP)

(Norne da en'rpnesa), CNPJ / MF no, sediada (endereço cornpleto) Declaro (arnos) para todos
os Íins de direito, especificanrente para participação de licitação na modalidade de Pregão,
que estou (amos) sob o regime de MEIEPP, para efeito do disposto na LC 12312006.

Local e data

,079

Nome e no da cédula de identidade do declarante
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ESTADO DO PARANA

A[,{EXO íÍ * Ficha Técnica Descrltiva do Obieto

58

lrlúmero do edital:

Orgão comprador:

Especificação

Marca

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital):

Preço inicial (em R$):

Declararnos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos
de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de
Microernpresa e Empresa de Pequeno Porte, confornre estabelece artigo 30 da
Lei Complementar 123, cle {4 de dezembro de 2006.
[Sornente na hipótese de o licitante sen Mlcroempresa ou Empnesa de Pequeno
Porte (MIEiEPP)l
Data:

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000
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Sistema Regisbo de Preços
A Compmhis de Seiliços de Urbmiação dc GuEpuva -

SURG, Àmv6 do eu direto sdminismtivo, toms público qre,
realizam a licimçào â seguiÍ: MODALIDADE: PRECAO PRESEN-
CIAL N! 009/2014. DATA: l3l02l20l4. HORARIO: 08h30m. OB-
JETO: Aquisiçào de tubos ds concÍeto p@ exeuçio dc geleri§
pluviais. TIPO DE LICITAÇAO: MENOR PREÇO. LOCAL E IN-
FORMÂÇOES: Sals de licitaçõ6 da SLJRC, lcaliada em su rcde
adminisfttivs, na Rus Afoso Botelho, n 63, boim Trianor, CEP:
85070-165, m çuaÉpuava rc Esdo do Pomá, fore (42) 1630 -
0500. AQUISIÇÁO DO EDITAL: amvés de cópia a *r aduirida no
Dcpâtummto de Licibções, mediante remlhimento de Ba no valoÍ
dê R$50,00 (cinqu6h rsis). ou gmtuiummtc, poÍ meio elcrônico,
smvés dc solicihçào via e-mail - jurldio@suÍg.com.btr Pam lods s
rcfeênciu de Empo seá obswado o horário de Bruilia @F).

frdeÍeço supn citado, ou atmvés do telefone (46) 3520-2103 e veb-
pâge M.fnnciscobelmo.prgovbr

Fiancrsco BeltrÀo, 29 dc jâheiro de 2014.

TOM^D^ DE PREÇOS N! 9/20r4/PMrB

RECURSOS: RECEITA VINCULADA À SAÚDE EC 29lOO
O Muicipio de F@ciw Bclúào, 6bdo do PEeÁ, ii$rito

no CNPJ/MF sb o n' 77.816.510/0001-66, @m §€dê à rua Ocbvimo
TeixeiE dos Santos, 1000, @ntÍo, loms público que fará realizr c
15:00 hons do dia 17 de fevercio dc 2014, n. sls de rflniões do
sdor de licitsçõ6 da PrcfeisE Muicipal, TOMÁDÂ DE PREÇOS,
pclo mmor prcço por itm, r preços firos e scm rcajNrc, de scordo
com a Lei Fedeml n" 8.6ó6193, de 2l de juúo de 1993 c sw
alEmções, pam conmEçáo de sdiço de mpeub @upacioMl e

rdagogo, pm viabiliar o funcionamento do CAPS AD c dc ci-
ruÍ8iões d€ntistas esp$ialiados f, periodontiâ, púm viâbilizü o
fuícioümento do CEO - Cento de Espoialidade Odontoló9i6,
t6do m visb qüe na Tom.d! de Prcços n'90/2013, dc 07n12013,
rcst8fu d6enos os ircns 03 e 04 do loÉ 0l e 0l e 02, do loE 02.
PBzo de execuçào: l2(do2e) meses. lnfomaçô6 complemnkG
sobE o edibl, podsão ser obtid4 m PrefeiruÉ Municipal de FEn-
cisco Belrâo, no mdooço supm ciudo, ou amvés do Elefone (4ó)
3520-2101 e webpage w.franciscobelmo.pngoubn

Frâncisro Behrào-PR, .10 Cc jânciÍo de :014.
EDUARDO AUGUSTO SCIREA

Prsfi'ito
Em Excrci.:io

PREFEITURA MUMCIPAL DE CUARÂPUAVA
COMPANH]A DE SERVIÇOS

DE URBANIZAÇÃO DE GUATIAPUAVA

A!'r§o DE LrCrT^çÂO
PREGÃO PRESENCIAL N? 9/2014

sede d! PrefeiruE Muicipal, sib à P.aça do Café, n'. 22 - C6m, na
cidâde de JandsiÂ do Sul, EsEdo do PaEú üendo . conmbÉo de
emp6r paE r ampli!çào do Cenm Municipal de Ed@Éo Infantil
Delfina Fomaciari Mnholi, confome planilha dê cwto, ctonogÉma
f,sico finmceirc, mmorial dmritivo e prcjc@ maxos.

vslor Máximo: RÍ 295.,1ó1,75 (duotG e Dov6b e circo
mil, qutro@tos
hvos).' 

Iofom.ções: telefone (41) 3432.3355, e-mil: licib@@jan-
driaddul,prgovbl

Edio e mexos @locsdos . disposiçào dos inteBsados no
odsÇo.cim. mmcionodo, rc horário dc 08h s llh. ds l3h I
l7h e no sit€ liciuçào@jmdaia doul.pr.8ov.br

Jantloia do Sul - PF.,29 de iunciro de 2014.
DEJAIR VALÊUO

I'refeito

PREFEITURA MTJMCIPAL DE MARIALVA

AVT§O DE LICITÂÇÁO
PROGÀO PR.ESENCIAL N? 7/2014

PROCESSO ADMINISTRÂTryO }.l! II/20I4
Aquisiçào de alimmú9ào tipo romitex e rcÊigennrcs desinados u
Sercurias e Deparu@ntos desu Prcfcioa pelo Mmor Preço Gle
bal. Obtcrçào do Edibl: PrefeiuE Muicipal de Müialw RE Senu
Efigênir, 680 Marialvr-PÍ. Recebimento das Prcp6hs: .té 14 de
fevereirc do 2014 às l4hlomin. Abetua d8 PÍoposbs: 14 de fe-
v@i.o dc 2014 às lshoomií. lnfomâçõ6: (44) 3232-83?0 (voz c
fax) ou ompru@epibldsuvafiu.com,bÍ

|lôri6lv8 - PR, l0 de janciro de 2014.
EDGÀR SILVE§TRE

Prcfcito

PREFEITURA MI.JNICIPAL
DE NOVA ESPERÂNÇA DO SUDOESTE

AVISO DE CIIÀMÀMENTO PÚBLICO NT I/20I4. PMNES

O MT'NICIPIO DE NOVÂ ESPERANÇA DO SUDOESTE,
Eshdo do PaEná, pesr juídia de dircito públiço irt@, iMito
no CNPJÀ{F rcb n" 95.5t9.2t9l0001-12, @m B€d. M Avaida lgus-
çu, 750, coro, oa cidade de Novl Espmtrçs do SúGtq Eshdo do
Pafuá, lom público que faú Eeliar,âté 8s 09h0omin do dia 0ó de
Março de 2014, CHAMAMENTO PUBLICO, púô frN dc cÍeden-
ciâmaro d€ fomerdrc de gêncrcs .limtrticiG d. AgÍiculm F..
miliar c do Emprcmdedor Fmiliú Runl pan slirenhçeo eolú,
destiMdo ao at{dimenb do hogEm Neioml d. Alimenhção Er-
@hr, mfomc a Lri Fed@l o'. I I .9472m9 c Rmluçào n'
26r2013/FNDE. lnfomções @mplemmffi obrc o Ediol podqào
rcÍ obtidls n8 sede d. Prefeim Mmicipal, sib a Aveíidr lguaçu,
750, coEo, Novs Esp@rç, do SudGb, Pesú, de rcgwda s
sxh-fciE, d8 oShmmin & llh3omin horo c d§ llh30Din às
17h30Ínin, ou infomaçôd p€lo Fone/Fax: (46) 354G11,14.

Nols E§Êruça do SuúÉ@PR,:9 &itrirc ds 2014.
JAIR STANGE

PrcÍeik)

PREFEITURA MUNJCIPAL
DE NOVA SANIA BARBARA

AY!§OS DE LICIT^ÇÃO
PRECÃO PRE§ENCI^L N! 4/2014

Aquisição de ceo de bolijào e gás de ozinha.
Tipo: MenoÍ prcço, poÍ im
Reebimenro do§ Env.lopes: Até à§ 09h30nin do dil ly0z20l4.
Inicio do PreBeo: Din ly0z20l4, às 10:00 hoE.
Prcço rúximo: R$ 15.651,00 (quim mil, cisntc e cinqmo e
m rcris).
lnfomaçõe Complcmentd6: poderâo scr obtids em hoúrio dc
expediene u Prcfeim Mmicipal de Nova Sanh BárbsÍ4 sib à Ru
W.lfredo Bircn@ü dc MoÉ6 o' 222, wlo fúei (41-326e8100),
por Email: liciMo@úb.pr.govbÍ ou p€lo site w.úb.pÍ.govbr

PRECÃO PRESENCTAL NI 5/2014

Aquisiçào dc 8ênercs alimoticios.
Tipo: MenoÍ prcço, por im.
Reebimenb do8 Envclopê: Âté às 12:00 hm do dia lyuznilq.
Inicio do PÊ8ào: Dir 13/022014, às 13:30 horu.
Prcço máximo: P.$ 336.76420 (Mots e riít8 € reir mil, sê-
E6t6 e sessB e qum reis c ünE cmbv6).
Infomações CoBplem@86: poderào st obridd cm horário dc
expedi€nE na Prcfeiifâ Muicipal do Nova Sanb BáÍbm, §ito à Rw
Walfteio Bi&n@d de MoEê n' 222, pelo fone: (43-326,e81m),
poÍ Emil: licitu&@6b.pÍ.govbr ou pclo sit m.eb.prgovbr

PRECÃO FRESENCIAL NI 6/2014

Aquisiçõo de
Tipo: Menor

higi@ p6sool e oms.

Rérebimento Até à§ 09hl0min do diÀ l4/0a2014.

lnfomâções Complem@hr6: podeÍeo sfi obtid6 em ho.ário de
erpcdimE m Prcfeim Múicipal de Nova Sanb BâôaÍs, sito à Ru
W8lftEdo Bim@uÉ de Mom6 oo 222, pelo fonei (43-3266-t100),
por Email: licitacao@mb.pigovb. ou pelo site w.nsbprgoubr

Nova Santa BáÍbm-PR, 29 dc janeiÍo 2014.

PRf,GÃO ELETRÔNÍCO N' U2OI4

Objeto: Aquisiçào d€ óleo lubrifrcmte, filtos, RnsE, câlrms de ar e
pDtrtorcs, pm muutençeo dos velculos da Íroh Dunicipal.
Tipo MercÍ preço, poÍ im.
RECEBIMENTO D^.S PROPOSTAST das 08:00 ho@ do dia
03/022014 à§ 07h59min. do dis 1V022014.
ABERTURA DAS PROPOSTÀS: d6 08:m horu âs 09h59min. do
dia IAOU2O\A.
IMcto DA sEssÁo DE DlspurA DE pREÇos: às 10:00 hoÍ6 do
dis l8l/022014, por rcio de Sistm de hegeo Ehrônico (licitrções)
da Bolsa dc Licibçõq e L.ilões do B6il, w.bll.org.br 'Aces
Ideotifiedo !o liú - licitaçôes'.
Prcço Máximo: Rt 316.768,00 (feeotos e d@Neis mil, setecmtos
c deaito rcais).
Infomçõ€s Complem@hB: podeÍào ser obtids m horârio de
erpedientc !a PrcfeituÉ Municipal de Now Sâíb BóÍbâm, sito à Rm
WalfiEdo Bircnauí de Mone n" 222, pelo fone: (43-326Gt100),
ou poÍ E-mril: licib@o@úb.prgoÍbÍ. Site w.mb.pr.govb(

Nola Srnh Bárhara-PR, J0 de JaneiÍo 2014.
EDUARDO MONIANHER DE SOUZÂ

Frctsucim

PREFEITI]RA MI]MCIPAL
DE OURO VERDE DO OESTE

AVISO DE LICITÀÇÃO
PREGÃO N'?T2OI4

PM6o no OOgnOl  - Modslidadc Pregão n' m7/2014 - Siíema
Pmcial - Tipo Moor hoço PoÍ It@. O Mmicipio dc OuÍo vsde
do Oes&, lom público que fará rcalizu, no Paço Municipal, pm a

âquisiçào dr .lim6t6, mtcÍi.k d. higim e limpeza, @m @tNs
ô PBVÂ-SCFV c prcpÍiG. IofoÍmaçõ6 Elcfone 45 - 3251 1315, R.
218 ou site: ww.oüovüdcd@ste,plgovbÍ,

OuÍo Verde do Oestê-!R, l0 de jânciÚ de 2014.
ALDÂCIR DOMINGOS PAVAN

freôi.o

PREFEITURA MI.'NICIPAL DE PÉROLA DOESTE

AVTSO DE LICíT,\ÇÃO
PRECÃO PRESÊNCIAL N? IzOI3

O MUMCiPIO DE PÉROLA D'OESTE EgAdO dO PMá,
poÍ seu hefeito Msicipal, Senhor ALCIR VALENTIN PIGOSO, e o
SeíhoÍ DÊl6io Defmb, PÍegeire, mme.do pela Poturir de no

0612014 dc 27lOU2Ol4, Ío uo de sw stribuições legsis, fu sabq e

TORNA PLJBLICO am inrrcsadc, qE en@ntra-& ab€üo o pÍe-
mE Edibl de Licihção, m modalidade PRIGAO PRESENCIAL,
tipo MENOR PREÇO POR ITEM, que seú rcgido p€l! Lei Fedúal
dc u' 10.520 de 17 de julho de 2002; DeÍeb Municiprl de n'
6512007 de 03lo1DOO1 e suh6idiariâmmte pela Lii Í' 8666 de 2l de
juho de 1993 e sw poskiorcsdt@çõ6 e legisl.çâo corelah,
pam a Íinelidade abaixo epecificada:

EDITAL DE PREGAO PRESENCTAL DE N'01/2014 de
29tolt20l4.

l. DO OBJETO DA LICITAÇÃO: Coímhçeo de cmprc-
s(s) do nmo penimtc pan a squisiçào d€ @ Tmto Agricola
Novo, rcf. ao @ntrâto de Repás n" 788484/2013 plw 1m7489-
87/2013 - MAPA, que celebm 6tre si a Uniào Fedeml, por in-
ffiédio do MinktaÍio da AgriculruÍa P@uária e Ablsbimcnto -
MAPÀ r.pÍMbdo peta Caira Ecooômica Fedeml c o muaicipio de
PéÍoh D'Ocse - PR (dmais Gpeifiaçõcs coNht6 no €dibl e
mexos).

2. PREÇO MAXMO TOTAL DO ITEM: RS 100.000,00
(cm mil rai§). Os valos hdiüduliadc do iteu estâo dis-

Tomo público o rcsulbdo do julgamfito do kweso Âd-
minismtivo n'14í2013 - hegào PNncial n'55/2013 rcfe@te à
Aquisiçào parelads de sbào em pó, com fundmento no Pel@
Juídico 322014 - PGM de 23101/2014, no disposto no inciso VI, do

a aí.43, dr Lei FedeEl o'8.666,/93, HOMOLOGO o prlBdimento
'liciBtório supÉcirado, incluindo o ato de ADJIJDICAÇAO & em-

press a scguiÍ: ATACADO MÀRINGA INDUSTPJA E COMERCIO
DE ALIMENTOS LTDA, com valor tolal de R§ 40.3ól,í

Cuampuva-PR, l0 de janeim de 1014.
FERNANDO DÀMIÂM

p/ Csnlissão

PREFEITURA MUMCIPAL DE IBIPORÃ

Avls_os DE IIoMoLoGÀçÀo
PREGÁO PRESENCIAL N' 55/20I3

Ibipo.à-PR, 24 de joneiro de 2014.

TOMADÀ DE PREÇOS U. 12lZ0t3

Tomo público o rcsulhdo do julg.mmto do Prcrs Àd-
minishtivo n" 143/2013 - Tomado de PÍeços tr" l2l2013 rcfcrcnE À

conmEÉo de empGr 6pecirli2lda pm implanEçào de rcadsnia
de tercein idade, calç3ds em paveÍ c qudE, @m imdamato rc
Pü6q Jurldico 035/2014 - PGM de 28nln0l4, no disposto no
inciso VI, do aÊ 43, da L.i Fedgal n" 8.666r'93, HOMOLOGO o
predifiento liciutório supncihdo, incluindo o ato de ADJIJDI-
bAÇÀo dâ emprcsa a *güir: c.R. tNActo coNsTRUçÔEs LT-
DA, com o vslor totÀl de R$ 57.302,38.

lhiporà-lR,:8 
'lc 

jínciÍu dc :014.
JOSE MARIA FERREIRÂ

l'Íefcito

PREFEITURA MI,JMCIPAL DE JANDA]A DO SIJL

Avr§o DE LtcrrÀçÃo
TOM^DA DE PREçOS N! 2/2G11

O Municipio de Jandâia do Sul, Esado do Pamná, toma
à âbetuÉ da licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS,

ho6.

Mmicipal de Pérch DO6E, Esdo do PaEná, om o Prcgeim c
Equipe de Apoio. O EdiEl e @16 pod€râo eÍ reliÉdG gntui-
mcoE c dilMoE @m o PÍcgGio ü PErbitm Muicip.l, lo-
eliada à Rw Pmideotc C6tà c §ilva, 290, em horário comrcial
(8:00 & I l:30 e d8 13:30 às 17:10 ho6), de sêgrÍdâ a srh fein,
ondc mbém s.ro prGlrds todd s infomçõê a mpcio do
@tumê licihtório.

Férola D'O6te-PR, 29 dc jeei o de 1014.
ALCIR VALENTIN PIC,oSO

prefeito

DELESIO DEFANTE

l. DAT^ DE ÁBERTURA: No dia 1702/2014 à! 0t:30

4. LOCAL DÂ ABERTIJRÂ: Sala de Rilniõ€s da PrcfeituE

Inicio do Pregào:
McnoÍ Preço e em rcgime de conÍatâçâo por EmpÍeirâda poÍ Prcço márinó:

fará às 14 hor6 do dia l7 de fwerciro de 2014, na e nove Mis eClobal,

Ese de]lmb pode er vsifr6do m eÍrdqeço elebôni@ htQ//w.in.Epv.UrEúi&&1nttl,
pelo código 0003201401 3l 00323

às 10:00 hoÍõ.
c dois mil, cinquenb

D@mmto 6sinado digiblmote confome MP n? 2.2m-2 de 24n8n001, que istitui â
Infi-aestrutura de Chavs Públicõ Bmsileim - ICP-Brcil.

M
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Di;tio sp6;14!.. Paranrii.

Avrso DE LrcrrAÇÂo
PREcÂo PRFSENaT^I. N. 6/10rd
Obicto: Aquisiçlo dc mtcÍilir dc lihpa& higid. pcssd c oútmr.
Trpo: MenoÍ pÍeço, por item.
RÊcebimeolo dos Envelope: Até fu 09h30min do dia 14/02/2014.
lnicio do Pregão: Die l4l0r2014, às 10:00 hore
Preço máxim: R§ 142.059í5 (c6to c qur@a. c doi! mil, ciíqüeatr c lovc rcds e
qurrcntr c cir.o cotiv$).
IaftmfÁIftÁeIn|ae0üS$l podeÍão sr oblids em horário de expediente nâ Prefeitura
Muicipal de Novs Seta Bárbr4 sito à Ru Walfredo Bií6@m de Morcs no 222, pelo fone:
(43-3266-8100), poÍ Email: liÊdÀ;À]ÍA8$.:r"gíà:br ou pelo sitc sru*iuhlárúuál
Nova Smta Btubüa" 29101/2014.

Pregoeiro
Portüia n' 056,20 I I

AVISO_DE LTCTTAÇÁO
PRNGAÔ PRNSFNCIÀI, NN 7/2014
Objcto: t crçio dr brinqEdo3 q[G $rlo úsdo3 ae Cupuhr d. Vrcis.çlo conlr.
Poliomblitc.
Tipo: Menor pteço global.
Recebimento ôs Envelop€s: Âúé t! l3h3oEitr do ü8 11 fita2ol4.
lnicio do PÍegãor Dir l7l02n014, i! 14:00 hore
Preçô máximo: Rt 2.240,00 (doi! nil, duaíaos c qurrcútr uis).
&Ís(gâfI6.CoodcsG8lÊEt podorão sÍ obtids em horário de expedientc na hefeitura
Mmrcrpd de Nova Suta Bàôsq sito à Ru Walfrcdo Bittq@uÍ de MoÍ@ n' 222, pelo fone:
(43-1266-8100), poÍ Emil: üsr!r,aq(A&:ihÀÃJÂ&.hrou pelo sire tlg46ll1p1g5o[
Nova Súh Btubea, 29101/2014.

Eduardo Montanher de soua
PÍogoeiro
Ponõis no 056/20 I I

R$ 4i}X,00.7185ít01,t

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO n." 6,/20I4

Objeto: Aqüsrção de óleo lubrificmte, filtros, pneu, câmaas de ü e protetores,

pam mmutenção dos veículos da frota mmicipal.
Tipo Mmor prego, por item.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08:00 horas do dia 03/02/2014 às

07h59rnin. do dia l8/022014.
ABERTURADAS PROPOSTAS: da08:00horuàs09h59min. dodia 18/02/2014.

rNicto DASESSÂO DE DISPUTADE PREÇOS: c l0:00horudodia l8/022014,
por meio de Sisterna de kegão Eletrônico (licitades) da Bols de Licitaçôes e

Leilôes do Brasil, ww.bll.org.br "Aesso Identificado no link - licitações".
Preço Máximo: R$ 3ló.768,00 (tÍemtos e deusseismil, setecentos e deaitoreais).
lnfomações Complementües: poderão rcr obtidas em horário de expediente na
Prefeitua Mmicipal de Nova Smta Brírbm, sito à Ru Walfredo Bittencoun de

Momes n'222, pelo fone: (43-326ó-8100), ou por E-mil: licitacao@rsb.pr.gov.
br Site www.nsb.prgov.br

Novr Santa Bárbrru' 30/01/2014.
Eduardo Montanher dc Soue

Pregoeiro
Portrria no 0562011

R$ 11'1,00 - 7467,2014

t rVoucr. Snnúc fficrsn

SÚMUI,À nN NMTSSÃO NT T ICF-NCA INSTALACÃO
O Mmicipio de Nova Smta Rosa tÕm público que recebeu do IAP- Licenca de

lnstâlaçào pm Empreendimento denominado Parque do Lago Muicipal, com

validade ate 14 /01 12016, a sr instalado no Lotemento Dona Olinda, sede do
Mmicípio de Nova Smta Rosa, estado do Pmá.

R§ 24,00 - 7383'20{4

súMUt.Â D['. pEÍ]Ino nn t.tc['NcÂ PRú.vtÂ
O Município de Nova Santa Rosa, tom públio que requereu ao IAP, Licença
Prévia pm de Emprrendimento imobilirírio, modalidade lote mento smial
localiado disrito sede municipio de Santâ Ros, Pr.

Rl 24,00 - 739í'201{

ü Fn[ruÍual

AVISO pE LtclrAcÃo
Pregão PÍêsêítclâl no 01220í4

Procodlmento Licitatório no 018r2Úí4
O Município de Palmital-PR, Estado do Paraná com fundamênto na Lêi
Federal no 1 0.520, de 17 de julho de 2002, aplicendo-se subsidiariamente,
no que couberem, as disPosiçôes da Lei Federal no 8.666, de 21 dê junho

de 1993, com alteraçóes posterioÍes, o demais normas rêgulamenlâres
aplicáveis à especie, comunice que realizaÉ licitaÉo conformê a5

seg uintes especiÍicaçõês:

6a Ídra | 3tflanlx.l4 - Edição no 9137 25

oBJETO: AAUTSçÃO OE GÊNEROS ALIIÃÉNTÍCIOS PARA A
ELABORAçAO DA MER.ENDA ESCOLAR PARA A REDE MUÍ{ICIPAL
DE ET{SINO DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR, DURAI{TE O ANO
DÉ 2011.
DATA DE ABERTURA: 14 de Fevereiro de 2014 às 09:00 horas
CRITÉR|O DE JULGAMENTO: Menor Preço Global por Lote.
VALOR GLOBAL (INCLUINDO OS 05 (CINCO) LOTES): Rl 62s.35í,50
(Sêiscontos o Vinta e Três Mil, Trczontos e Cinquenta e Um Reals e
Clnquânta Centavos).
INFORMAçÓES: O Edital e enexos êstáo disponíveis no site tly/&
EÂlgitai,ll,§súilÍ, também podendo ser reürados na sede da PÍeÍeitura
Municipal dê Palmitral, sito à Rue Moisés Lupion no 1c01 - Centro, êm
Palmitâl - Paraná, Fone: (42) 3657-1222, dé sêgunde à s6xtâ-feira, no
horário de expediente.

Palmitel-PR, 29 de Janeiro de 2014.
DARCI JOSÉ ZOLANDEK

Prêfeito Múnicipal

R$ 168,00 - 7408/20í{

ffi triêru

PREFEITURA MUNICIPALDE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

TOMADA DE PftlrÇOS N'ô03/20t4
PROCE§SO N" 0632014

TIPIO: MENOR PREÇO GLOBÀL

O Mruricípio de Piên, Estado do Prmâ alravés Comissão Pemaente de
Licitaçào, designada pelo Dsreto n" 0012014, toma público que faá rcalia
à 14:00 horas do die 19 de fevereim de 2014, na sede da kefeituÍa Municipal,
situada na Rua Ammnas, 373 - CentÍo, PiênlPR, fone (4 I ) 3632- I I 36, licilação
na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO - EMPREITADA
POR PREÇO CLOBAL, para execução de obm de pavimentagão da Rm Goiânia,
Avencal, PiênP& com 220m de comprimento. O valor máximo total é RS
261.336,82 (dEntos c sessmta e m mil, tÍeantos e tinta e seis rsais e oitentâ e

dois centavos), com p|M de execução de 90 (noventa) dias conidos.
O edital mmpleto podeÉ s adqürido na Secretaria de Adminisu"ação de 0l a 19 de
feversirc de 2014. As mpres intmsdas m panioipu da licitâção devm enrã
em contato com o Deptrtmento de LicitaÉss e Compru, até o terc€iro dia antsior
à abertura das proposlas, pm €dtrtÍo.

Piên/PR, 29 de jueiro de 2014.

CRISTIANO QUADROS
Presidente dâ Comissão Pemmente de Licitâção

R$ 192,00 - 712{'2014

PREFEITURA MUNICIPALDE PIÊN E§TADO DO PARANÁ

TOMADA DE PREÇOS N'002/2014
PROCE§SO N'062/2014

TIPO; MENOR PREÇO GLOBAL

O Municipio de Piên, Estado do Praná, atrav€s Comissõo Pemmente de

Licitação, designada pelo Dereto n" 0012014, toma Público que fmí rcalia
às l4:fi) hores do dia I8 de fevercirc de 2014, na sede da Prefeitw Muicipal,
situada na Rua Amuonas, 373 - Centro, PiêÍ/PR, fone (41 ) 3632-l 136, licitação
na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO - EMPREITADA
POR PREçO GLOBAL, para execução da sguinto obm: Comtrução de qudra
poliesportiva em concreto (550m'), com alambrado metálico, estrutura em

concreto mado e cobertura m estrutum meálica e chapas galvmizadc (866m'
de área cobena e 938,80m'de árca total). O valor máximo total é R$ 310.302,29,
(úezentos e dez mil, trezentos e dois reais e vinte e nove centavos), com pÍuo de

execuçâo de 180 (@nto e oitenta) dias coridos.
O cdital ompleto poderá u adqürido na Semtma de Aúninistração dc 0 I a I 8 de

fevereiro de 20 I 4. As mpreus interessdas em puticipa da lioitagão d€yem entril
qn contato com o DepaÍtmato de LicitâçÔs e Compru, até o tereiÍo dia mttrior
à âbeÍturâ das propostâs, pm adctro.

Piên/PR,29 de jmeiro de 2014.

CRISTIANO QUADROS
Presidente da Comissâo Pemmente de Licitação

Ír$ 192,00 . 74221014

PREF'EITURA MTIÀIICIPAL DE PIÊN ESTAI}O DO PARANÁ

TOIYTADA DE PRIÇOS N'001/2í'14
PROCE§SO N" oi6l/1014

TIFO: MENOR PREÇO GLOBAL

O Municipio de Piên, Estado do Parmá, através Comissão Pemmente de

Licitagão, designada pelo Decreto n" 0012014, toma público que fmí realia
às l4:00 horas do dir l7 dc feverciro de 2014, na sede da Prefeinra Mmicipal,
situda na Ru Amazonm, 373 - Centro, Piên/P& fone (41) 3632-1136, licitaçào
na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO - EMPREITADA
POR PREÇO GLOBAL, pm execução de obm de ampliação e refoma da Escola

Municipal Prcfcito Laercio, em Poço Frio, Piên/PR, com 120,32m: de mpliação
térrea €m âlvenilia. O valor máximo total é R§ l5 1.452,26 (cento e cinquenta e w

aoHarcrr. lrü!rr rrr a Sirrr<ot
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2'AVXSO DE §I.'SFEN ÃO DO PREGAO ELETRCIN!ÇO r{: &I?0,!4

A PREFEITIIRA M[,N!C!PAL DE NOVA SAI{TA EARBARA, Estado do
Faraná, através do Pregoeiro, designado pela Portaria n0 056i2011, torna público, para 0
conhecimento dos interessados, que devido aos problemas técnicos ocorridos no sistema, à seção
está SIJSFEN§A. Retornaremos às 09:00 horas, do dia 19/02/2014 (quarta-feira), para darmos
continuidade a seção de disputa,

Nova Santa Bárbara, 18 de fevereiro de2014.

Eduardo
&

Montãnher de Souza

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, ffi 43. 3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mail - ltgüegAg{@nsb.pf.-W. bI - Site - www. nsb&t "ggtt-bl

Fregoeiro

Portaria n" 056/2011
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AVISO OE SUSPENSAO PO FREGÃO ELETROI\X!ÇO N'SÍA014

A PREFEITI|RA Mtll{lClPAt DE NOVA §ANTA BAREARA, Estado do

Faraná, atnavés do Pregoeiro, designado pela Fortaria no 056i201'1, torna público, para 0

conhecimento dos interessados, que devido aos problemas técnicos ocorridos no sistema, a seção

está $IJSFEhI§A. Retornaremos às 13:00 horas, deste dia (1810212AM) para darmos continuidade a

seção de disputa.

Nova Santa Bárbara, 18 de fevereiro de 2014

&
Eduardo Montanher de Souza

Fregoeiro

Portaria n" 056/201'1

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-rnail - @ - Site - Un ng.n§b.gt§gy..bf
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MARCOS PAULO REZENDE & CIA LTDA
CNPJ : 12.799.7991000í -07
AV. WALTER GUIMARAES DA COSTA, N:12í CEP: 86.250-000
NOVA SANTA BARBARA.PR

CARTA.PROPOSTA PARA FORN ECIM ENTO

Ao município de Nova Santa Bárbara
Prezados Senhores,

Ref: PREGÃO elefnÔrulCO N' 8/2014 - Carta-Proposta de Fornecimento

Apresentamos nossa proposta para fomecimento dos itens abaixo discriminados,
conforme Anexo 01, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

Proposta de PreÇo
Número do edital: 008/2014

ão com Prefeitura Mun de Nova Santa Bárbara

Lote D Marca/Modelo Vlr. Un VI. Total
001 Aditivo Radiador R uímica I 40 168 00
005 Câmara de Ar 2.75-18 BR1 01 23 50 235 00
006 Câmara de Ar 700x16 Qbom 30 442
009 Câmara de Ar 9090/18 BR101 24 50 245 00
013 Filtro Bomba lnjetora Tecfil 11,20 112,OO

Bosch Tz MB
015 Filtro de Ar Corsa Classic

1 .0 ano 2O11 e 2413
Tecfil 18,90 226,80

11732
016 Filtro de Ar Ducato Furgão

/2005 Motor 2800 TDS
Wega 95,50 382,00

o17 Filtro de Ar Ducato Minibus
I 2004 Motor 2.8 TBD

Wega 98,30 393,20

018 Filtro de Ar Gol 1991/Motor
AP 1.6 - Gasolina/Gol

Tecfil 19,00 76,00

1 998 129.620.1
019 Filtro de Ar Gol Special Ml/ Tecfil 19,50 78,00

2001 551 .1 29.620
020 Filtro de Ar Kombi 1.4

Total Flex2OOB
Tecfil 38,00 380,00

171296201
023 Filtro de Ar bus lveco Tecfil 11ô,80 700,80

City Class 2009 Utilizando
cA1022L

424 Filtro de Ar nibus M.Benz Tecfil 64,00 256,00
2009 10812 374094-7004
Utilizando CA283A

425 Filtro de Ar nibus M.Benz Bosch 90 11 70

a
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2009 LO812 Elemento
Utilizando CA3291SY

o27 Filtro de Ar Pá
Carregadeira Komatsu
w4200-5

Tecfil 99,75 99,75

o28 Filtro de Ar Pá
Carregadeira W20E Motor
Mercedez Benz 366/A

Bosch 85,50 342,OO

a29 Filtro de Ar Parati 1.6 Ml e
1.6 Flex (377129.620)

Tecfil 16,80 67
120

o32 Filtro de Ar Toyota 87
Mercedes Benz 608

Tecfil 43,40 130,20

033 Filtro de Combustível
Caminhão Ford Cargo
1317-2010 BG5í9155/AA

Tecfil 349,20

434 Filtro de Combustível
Caminhão Ford Cargo
1317-2010
BG7X9NO74IAA,

Tecfil 58 00 232,00

036 Fittro de Combustível
Ducato Minibus motor
28OO TBD

Bosch 43,50 174,O4

o37 Filtro de Combustível
Ducato Furgão 2005 Motor
28OO TDS

Bosch 34,90 139,60

038 Filtro de Combustível Ford
124On998 x10 MWM 6
Cilindros

Tecfil 73 90 443,40

039 Filtro de Combustível
lveco City Class 2009 e
2411 Q992300) H215k

Tecfil 69,90 699,00

040 Filtro de Combustível
lveco City Class 2009 e
2011 (2992662\ H160WR

Tecfil 99,90 999,00

041 Filtro de Combustível
Kombi 1.4 Total Flex 2008
6Q0216511C

Tecfil 19,90 238,80

o42 Filtro de Combustível
Kombi 2001 - 1.6 gasolina
Ísníção (217129620-1)

Tecfil 19,90 99,50

o44 Filtro de Combustível
Ônibus Mercedes Benz
2009 L0812
(Ae7e477 001 5KZ)

Tecfil 119,50 597,50

045 Filtro de Combustívet
Ônibus \A/ú 15-190 ano
2c11 (g3s4',tvA127)
Utilizando P10503

Tecfil 79,90 239,70

046 Filtro de Combustível Tecfil 59.90 299,50

97,30
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RenaulUmáster
ambulância 09/1O «7A12
08613) FCD0816/2

050 Filtro de Combustível
Trator MF 27O|MF275|MF
285/MF290

Mann 16,90 101,44

051 Filtro de Combustível Uno
Mille 1.0 Fler/ 2006

Tecfil 23,50 94,00

o52 Filtro Hidráulico Ford
12OOAi1998x10MWM 6
Cilindros

Tecfil 78,00 234,4O

053 Filtro Lubrificante
Caminhão Ford Cargo
1317 2010 BG5)U6731tAA

Tecfil 109,40 437,60

o54 Fíttro Lubríficante Corsa
Classic 1.0 ano 2011
(e3156310)

TecfiÍ 207,60

057 Filtro Lubrificante Ducato
Minibus 2OO4 Motor 2800
TBD Utilizando PH4847A
PSL156

Tecfil 57,50 230,00

058 FiÍtro Lubríficante Fioríno
1998 1.5 MPt

Tecfil 16,70 83,50

059 Filtro Lubrificante Ford
12OOO11998x10 MWM 6
Cilindros

Tecfil 31,60 189,60

060 Fittro Lubrificante Kombi
1.4 Total Flex 2008
(030115561T)

Tecfil 13,20 158,40

061 Filtro Lubrificante
Mercedes Benz 3ô6 3ôôA

Mahle 21,50 172,OO

062 Filtro Lubrificante
Mercedes Benz352

Mahle 24,54 147,00

464 Filtro Lubrificante Motor
MWM 6 Cilindros /
Caminhão Dodge

Tecfil 42,4O 210,00

065 Filtro Lubrificante Ônibus
lveco City Class 2009 e
2011 (2995655)

Tecfil 59,70 597,00

066 Fíttro LubrÍficante Ôníbus
lveco City Class 2009
10812 Utilizando PEL-
2AO3 GH5261

Tecfil 45,00 225,OO

067 Filtro Lubrificante Ônibus
Volkswagens 15-190

Mahle 81,00 405,00

068 Filtro Lubrificante Parati
1998/99 1.6 CL Mt

Tecfil 90,00

070 Filtro Lubrificante Toyota
Mercedes Benz 608

Mahle 20,90 83,60

17,30

15,00
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072
073

074

080
111

112

114

116

118

Fluido ATF Hidráulico lncol Lub 10,00 3.000 00
1.458,00

1.499,40

2.O25 00
1.997,20

7.920,OO

1.795,00

545,00

3.965,00

Fluido Freio Dot 3. Frasco
500m1

Bosch 12,15

Graxa para Rolamento
(multiuso) balde com 20kg

Gulf 249,90

Oleo SAE 8Ow90 Eaton 40,50
SAE 10W Balde c/20 litros
Para sistema de freio e
diferencial e transmissão
veiculo pesado

Lubrax

SAE 15W40 Sintético
(motores FLEX e GNV)

Gulf 26,40

SAE40 Balde com 20litros
Para motores Díesel

lpiranga 179,50

SAE 80W API GL4 Para
Cambio e Diferencial

Lubrax 10,90

SJ SAE 25W50 Caixa com
24 unidades Motores
Gasolina/álcool e GNV

Tutela 305,00

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital):
60 (sessenta) Dias
Valor Total da Proposta (em R$): 36.835,55

1. tDENTTFTCAÇÃO
RAZÃO SOCIAL: MARCOS PAULO REZENDE E CIA LTDA
CN PJ : 12.7 99.79910001 -07
I NSCRIÇÃO ESTADUAL: 905.41 609-06

REPRESENTANTE: MARCOS PAULO REZENDE
CARGO: PROPRIETARIO
CARTEIRA IDENTIDADE: 5.696.475-4
CPF:782.048.449-72
ENDEREÇO: AV. WALTER GUIMARÂES DA COSTA, 121
TELEFONE: (43) 3266 1141
AGÊNCA: 6101 C/C: 551.438-0 BRADESCO
EN D ER EÇO ELETRÔN ICO: apsantabarbara@ hotmail. com

2. COND!çOES GERATS
2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatorio que

rege a presente licitação.

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)
Deverá ser cotado, preço unitário e total, de acordo com o Anexo 01 do
Edital.

A proposta teÉ validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura
do pregáo.
PROPOSTA: R$ 36.835,55 (TRINTA E SEIS MlL, OITOCENTOS E
TRTNTA E C|NCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS).

199,72
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2.2. O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao

pleno fornecimento, tais como encargos (obrigaçoes sociais, impostos,
taxas etc), cotados separados e incidentes sobre o forneeimento.

-.. ti%,r-

Nova Santa Bárbara, 20 de Fevereiro de 2014
ÂUTO PEÇAS à{,*,t';TÁ BÂ,Rgnl.

MARCO6 PAULO Ptü-.,;:i]ü & CTALTDA

CüFJ: Í2.79ü.79t0ü1{7 lfiidl: §{}5Á160$06

Rua futonio Fenelra, 287 - Cenko
CEP: 86.250{00 - t',lwa sarta Bórbara - pR

Fone/Fax: (13) i266- I l4 1

PAULO REZENDE E CIA LTDA
MARCOS PAULO REZENDE

cPF.782.448.449-72

1
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MARCOS PAULO REZENDE & CIA LTDA
CNPJ: í 2.799.799/0001 -07
AV. WALTER GUILIARAES DA COSTA, N:í2í CEP: 86.250-000
NOVA SANTA BARBARA-PR

A JOSE FERREIRA MENDONç4, inscrita no CNPJ sob No

14.965.4341000í-30, situada na AV. INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 343 -

CENTRO - NOVA SANTA BÁRBARA - PR, DECLARA PATA OS dEVidOS fiNS

que a empresa MARCOS PAULO REZENDE & CIA LTDA, inscrita no CNPJ

sob no í2.799.799/0001-07, estabelecida na AV. WALTER GUIMARAES DA

COSTA, N:121 GEP: 86.250-000 - CENTRO - NOVA SANTA BÁRBARA .

PR, Íorneceu para esta empresa, óleo lubrificantê, filtros, pneus, câmeras

de ar e outras peças para automóveis, entregues de forma satisfatória, em

perfeitas condições e no prazo estipulado.

Atestamos que tais fornecimentos foram executados

satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, Íatos

que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigaçôês

assumidas.

Nova Santa Barbara - PR, 19 de Fevereiro de2014

MENDONçA

CPF: 769.264.009-20

MARCOS PAULO RUENDE E CIA LTDA
MARCOS PAULO REZENDE

CPF:782.O48.449-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



't" 093

MARCOS PAULO REZENDE & CIA LTDA
CNPJ: í2.799.799/0001 -07
AV. WALTER GUIMARAES DA COSTA, N:í21 CEP: 86.250-000
NOVA SANTA BARBARA-PR

A ANTONIO FRANCISCO RUY & CIA LTDA, inscrita no CNPJ

sob No 05.306.008/000í-02, situada na RUA JosÉ MENDES DE MORAES,

144 CENTRO - NOVA SANTA BÁRBARA - PR, DECLARA para os devidos

fins que a empresa MARCOS PAULO REZENDE & CIA LTDA, inscrita no

CNPJ sob n" í2.799.799/0001-07, estabelecida na AV. WALTER GUIMARAES

DA COSTA, N:121 CEP: 86.250{00 - CENTRO - NOVA SANTA BÁRBARA

- PR, forneceu para esta empresa, óleo lubrificantê, Íiltros, pneus, câmeras

de ar e outras peças para automóveis, entregues de forma satisfatória, em

perfeitas condiçÕes e no prazo estipulado.

Atestamos gue tais íornecimentos foram executados

satisfatoriamente, náo existindo em nossos registros, até a presente data, fatos

que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações

assumidas.

Nova Santa Barbara - PR, 19 de Fevereiro de 2014

91

COS PAULO REZENDE E CIA LTDA
MARCOS PAULO REZENDE

CPF: 782.048.449-72

a2

LTDARANCISCO RU
TONIO FRANC

Y

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
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MARCOS PAULO REZENDE & CIA LTDA
CNPJ: í 2.799.799/000í -07
AV. WALTER GUITTIARAES DA COSTA, í21, CENTRO
NOVA SANTA BARBARA, CEP: 86250-0ü)

DECLARAçÃO DE PLENO ATENDIMENTO
AOS REQUTSITOS DE HABTLTTAçÃO

A PREFEITURA DE NOVA SANTA BARBARA
PREGÃO PRESENCIAL N' 08/2014

MARCOS PAULO REZENDE & CIA LTDA, inscrito no CNPJ no

12.799.799/000í-07 por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a)
MARCOS PAULO REZENDE, portador da RG no 5.696.475J e do CPF no.

782.O48.M9-72, declara que "Atende Plenamente" aos requisitos de
Habilitação, conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo 40 da Lei Federal no

10.52O, de 17 de julho de2OO2.

NOVA SANTA BARBARA, 17 DE FEVEREIRO DE 2Oí4

COS PAULO RFZENDE & CIA LTDA
MARCOS PAULO REZENDE
SOCIO - ADMINISTRADOR

RG: 5.696.475-4
CPF: 782.048.49-72
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MARCOS PAULO REZENDE & CIA LTDA
CNPJ: í 2.799.799/000í -07
AV. WALTER GUIMARAES DA COSTA, N:í21 CEP: 86.250-000
NOVA SANTA BARBARA-PR

A Prefeitura de Nova Santa Bárbara
Pregão Presencial No 8/20í4 - SRP

MARCOS PAULO REZENDE & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o no
12.799.79910001-07 por intermédio de seu representante legal Sr: Marcos
Paulo Rezende portador da Carteira de ldentidade no 5.696.4754 e do CPF no

782.048.449-72, DECLARA, para efeito de participação no processo licitatório
Pregão Eletrônim No 8/2014, da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara,
que não mantém em seu quadro societário ou emprega
cônjuges,companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau de servidores, quer sejam de cargo em confiança ou
estatutário, de direção e de assessoramento, de membros ou servidores
vinculados ao Departamento de Finanças, Compras e Licitações do Município
de Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Nova Santa Barbara - PR, 17 de Fevereiro de 2014

MARCOS PAULO REZENDE & CIA LTDA
Marcos Paulo Rezende

Administrador
RG: 5.696.475-4

CPF:782.048.449-72

DECLARAçÃO DE NÃO PARENTESCO
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MARCOS PAULO REZENDE & CIA LTDA
CNPJ: I 2.799.799/0001 -07
AV. WALTER GUIiTARAES DA COSTA, N'í2í CEP: 86.250-000
NOVA SANTA BARBARA - PR

DECLARAÇÃO DE tNEXTSTÊNC|A DE FATOS tMpEDtTtVOS

A Prefeitura de Nova Santa Bárbara
Pregão Presencial No 8/20í4 - SRP

Nova Santa Barbara - PR, 17 de Fevereiro de2O14

COS PAULO RUENDE & CIA LTDA
Marcos Paulo Rezende

Administrador
RG:5.696.4754

CPF:782.O48.449-72

MARCOS PAULO REZENDE & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o no

12.799.7991000í-07, sediada na AV. WALTER GUIMARAES DA COSTA, n"
121 - Nova Santa Bárbara, declara, sob as penas da Lei, que até a presente
data inêxistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
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MARCOS PAULO REZENDE & CIA LTDA
GNPJ: 1 2.799.799/0001 -07
AV. WALTER GUIMARAES DA COSTA, N:í2Í CEP: 86.250-000
NOVA SANTA BARBARA.PR

DECLARAçAO DE TDONETDADE

A Prefeitura de Nova Santa Bárbara
Pregão Presencial No 8/20í4 - SRP

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do
procedimento licitatório, sob a modalidade de Pregão Eletrônico N.o 8/2014,
instaurado por este município,que não estamos impedidos de licitar ou
contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente

Nova Santa Barbara - PR, 17 de Fevereiro de2014

PAULO REZENDE & CIA LTDA
Marcos Paulo Rezende

Administrador
RG: 5.696.475-4

ÇPF:782.048 449-72





MARCOS PAULO REZENDE & CIA LTDA
CNPJ: 12.799.799/0001-07
AV. WALTER GUIMARAES DA COSTA, N:í21 CEP: 86.250-000
NOVA SANTA BARBARA-PR

DECLARAÇAO DE tNEX|STENC|A DE EMpREGADOS MENORES

A Prefeitura de Nova Santa Bárbara
Pregão Presencial No 8/20í4 - SRP

MARCOS PAULO REZENDE & CIA LTDA, inscrito no CNPJ sob o N"
12.799.79910001-07, sêdiada na AV. WALTER GUIMARAES DA COSTA, n"
121 - CEP 86.250-000 - CENTRO, NOVA SANTA BÁRBARA, Declara que
náo possui, em seu Quadro de Pessoal, empregados menores de 1B (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ê em qualquer trabalho,
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a parlir de 14
(quatorze) anos, em observância à Lei Federal no 9854, de 27.10.99, que altera
a Lei no 866ô/93.

COS PAULO RUENDE & CIA LTDA
Marcos Paulo Rezende

Administrador
RG:5.696.4754

CPF:782 048.449-72

., 098

Nova Santa Barbara - PR, 17 de Fevereiro de2014




