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PORTARIA N° 2496/2014 

SÚMULA: Designa Pregoeiro e a Comissão de Apoio 
para a realização de licitações, na 
modalidade de Pregão promovidas pelo 
Município de Cruzeiro do Iguaçu - Estado 
do Paraná. 

  

LUIZ ALBER1 KASTENER PONTES, PREFEITO 
MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 

legais. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Designar os funcionários abaixo referidos para, sob a 
Presidência do Primeiro, integrarem pelo prazo de um (01) ano a contar da publicação deste ato, a 
Comissão de Apoio para a Realização de Licitações, na Modalidade Pregão, desta Prefeitura: 

- 	GELCENOIR LEIRIAS DA SILVA - Pregoeii:p 
- MARIA DE LOURDES H. VIEIRA Comissão de Apoio 

- ENIRSON F. MACAGNÀN — Comissão de Apoio 

- 	LUCIANE PAVNOSKI — Comissão de Apoio 
- TATIANE A. DO PRADO — Comissão de Apoio 

Art. 2° - Os trabalhos serão gratuitos e considerados relevantes 

ao Município. 

Art. 3° - Revogadas as disposições em contrário e, em especial 

a Portaria n° 2264/2014 de 06/01/2014, a presente Portaria entrará em vigor nesta data. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu - 
Estado do Paraná, ao primeiro dia do mês de setembro do 
ano de dois mil e quatorze. 

Registre-se 

EltarN ACAGNAN 
. DA ADMINISTRAÇÃO 
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Memorando n.° 001/2015— Secretaria de Transportes 

Cruzeiro do Iguaçu, 26 de janeiro de 2015. 

Senhor Secretário Municipal de Planejamento e Finanças, 

Depto. de Compras: 

Como é do conhecimento de Vossa Senhoria esta Secretaria necessita de fazer a Contração de 

empresa do ramo de transportes de carga, que dispunha de caminhão caçamba basculante para 

prestar serviços a esta municipalidade. 

Atenciosamente, 

S'a 
Adilson Zaffari 
Secretário de Transportes 
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Da: Divisão de Licitação 
A: Contabilidade 

Senhor Diretor. 

Solicito para informar sobre disponibilidade financeira para Contração de empresa do ramo de 
transportes de carga, que dispunha de caminhão caçamba basculante para prestar serviços a 

esta municipalidade. 

Cruzeiro do Iguaçu, 26 de janeiro de 2015. 

(32_0  P.,,,ochg 
Divisão de licitação 

Do: Diretor de Contabilidade 
Ao: Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito, 

Existe disponibilidade orçamentária na seguinte dotação: 

06.00 — Departamento de Transportes; 
06.01 — Departamento de Transportes - DT; 
26.782.00072-022 — Manutenção das Atividades do Transporte; 
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica; 

Em:7» /  i /2015 

ul u.c/Vi`L. 	ZNPECY-(: 
Contabilidade 

Autorizo, cumpridas as formalidades 
legais. EnC,917711/2170 a ssessoila 

./i indica 

EI77 .  • O 2015 
agerier  

ATI---"'11, 	 o .1 lunicagil em 

Exercício 
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Razão Social: 

CNPJ N°: 

Endereço: 

E-mail: 

Telefone: 

Pessoa para contato: 

Cidade: 

Obtivemos, através do acesso a página www.cruzeirodoiguacu.Pr.gov.br, nesta data, 

cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

de 	de 	 

Assinatura 

Senhor Licitante, 

Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu e essa 
empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do Edital e remeter a 
Divisão de Licitações por meio do fone (46) 3572-8018 / fax (46) 3572-8001 ou email: 

licitacaocruzeiroOhotmail.com   

A não remessa do recibo exime a Secretaria da Administração e a Divisão de 

Licitações de informar retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de 

quaisquer informações adicionais. 

Cruzeir .do-Iguaçu - PR, 30 de janeiro de 2015. 

a Silva 

EDITAL 
	

1 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR. 

0000:: 

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N°004/2015 

Processo n°004/2015 

O MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, através de seu Pregoeiro 
designado pela Portaria n° 2496/2015 de 01/09/2015, torna público que às 14:00 horas do dia 

19 de fevereiro de 2015, na sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, 
situada na Av. 13 de maio, 906 - centro, será realizado certame licitatório, na modalidade de 
Pregão do tipo "menor preço" por Lote, cujo objeto Contração de empresa do ramo de 
transportes de carga, que dispunha de caminhão caçamba basculante para prestar serviços a 
esta municipalidade, conforme consta no Anexo I, parte integrante do Edital. 

1 	DA ABERTURA 
1.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida por Pregoeiro 
designado, a ser realizada no dia 19/02/2015 às 14:00 horas, na Sala de Reuniões da 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu - Pr. no endereço acima mencionado, de acordo 

com a legislação explicita no preâmbulo deste Edital. 
1.20 Pregoeiro receberá os envelopes lacrados contendo as propostas, procederá à sua 
imediata abertura, verificando a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos 
no instrumento convocatório. Encerrada as etapas competitivas e ordenadas às ofertas, o 
pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante 
que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento as condições fixadas no 

edital. 
1.3 Os envelopes deverão ser protocolados junto ao Setor de tributação até às 13:55 
horas do dia 19/02/2014.  

DO OBJETO 
Contração de empresa do ramo de transportes de carga, que dispunha de caminhão caçamba 
basculante para prestar serviços a esta municipalidade. 

VALOR MÁXIMO TOTAL até R$: 74.100,00 (setenta e quatro mil e cem reais). 

O Edital e seus anexos podem ser retirados na sede da Prefeitura, nos dias úteis das 08:30 às 
11:30 e das 13:30 às 17:00 horas, ou através da webpage: 
htto://www.cruzeirodoiouacu.proov.br/ e demais informações através do telefone (0xx46) 3572-
8018, fax (0xx46) 3572-8001 e email: licitacaocruzeiroahotmailcom. 

2 	LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
O prestador de serviços deverá acompanhar a Patrulha do Consórcio Pró-Caxias, nos 
seguintes municípios: Boa Esperança do Iguaçu, Boa Vista da Aparecida, Capitão Leônidas 
Marques, Cruzeiro do Iguaçu, Nova Prata do Iguaçu, Quedas do Iguaçu, Salto do Lontra, São 
Jorge do Oeste e Três Barras do Paraná, além de outros serviços junto a Secretaria 
Municipais de Transportes, quando necessário, conforme solicitação/requisição, no prazo 

estabelecido neste edital. 

3 	DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
4.1 Poderão participar da presente licitação, empresas que estejam regularmente estabelecidas 
no Pais, cujo ramo e finalidade de atuação sejam pertinentes ao objeto licitado por este Edital e 
que satisfaçam integralmente às exigências nele estabelecidas. 
4.2 Não será admitida a participação de interessados que se encontrem sob as seg 	es 
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condições: 
a) Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para participarem de licitação, 
imposta pela Administração Pública, no âmbito Estadual ou por qualquer órgão da 
Administração Pública, motivada pelas hipóteses previstas no art. 7° da Lei n° 10.520 de 17 de 
junho de 2002 e no art. 87, III da Lei n°8.666/93, de 21 de junho de 1993. 
b) Que tenham sido declarados inidôneos por qualquer órgão da Administração Pública, 
direta ou indireta, nas hipóteses do art. 87, IV da Lei n°8.666/93, de 21 de junho de 1993. 
c) Que estejam em dissolução, liquidação, concordata, processo de falência ou recuperação 
judicial, nos termos da nova Lei de Falências (Lei n° 11.101/05, art. 52, II); 
d) Não poderão participar, direta ou indiretamente, licitantes que mantenham sociedade ou 
participação com servidor (es) ou dirigente(s) que esteja(m) ligado(s) a qualquer um dos órgãos 
envolvidos no processo em análise. Considera-se participação indireta e existência de qualquer 
vinculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista. 
e) Estejam em situação irregular perante a Fazenda Pública, em qualquer esfera da 
Administração, perante o Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS e FGTS. 
f) A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos do Edital e da sua habilitação 
sujeitará o licitante ás sanções previstas no item 23 deste Edital. 

4 	DA RETIRADA DO EDITAL 
5.1 Os interessados em participar da presente licitação poderão obter o Edital e seus anexos 
nas dependências da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, junto a Divisão de Licitações, 
ou ainda, através da webpage: http://www.cruzeirodoiquacu.prqov.br/ e demais informações 
através do telefone (0xx46) 3572-8018, fax (0xx46) 3572-8001 e email: 
licitacaocruzeiro(Qhotmail.com. 

5 	DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
6.1 Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente ato convocatório. 
6.2 Os pedidos de esclarecimentos, dúvidas ou informações, deverão ser encaminhados por 
escrito, devendo ser protocolados junto a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, deverá 
constar no documento endereço residencial e/ ou comercial, número de telefone e fax, para 
onde devem ser enviados os esclarecimentos solicitados, sendo vedada o envio da 
impugnação via fax e/ou e-mail. 
6.3 Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que não apontar as 
falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que 
anteceder à data de realização do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto 
vicio não suspenderá o curso do certame. 
6.4 A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não a impedirá de participar do processo 
licitatório. 

7 A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 
7.1 Cada licitante deverá apresentar ao Pregoeiro um conjunto de documentos composto por 
três elementos: 
a) Declaração do cumprimento dos requisitos de habilitação; 
b) Envelope contendo a Proposta de Preços; 
c) Envelope contendo os Documentos de Habilitação. 

7.2 	A declaração referida na alínea "a" do item anterior, a ser apresentada em separado, 
deverá atestar que a licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme 
previsto no artigo 4°, inciso VII, da Lei n° 10.520, de 17/07/2002. Para esse fim, poderá a 
licitante utilizar-se do modelo constante do Anexo V. 
7.3 O envelope contendo a Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope fechado e 
identificado com o nome e CNPJ da licitante, o número e o objeto da licitação e o 'tulo do 
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Envelope n° 1 — PROPOSTA DE PREÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR 
PREGÃO PRESENCIAL N°004/2015 
LICITANTE: 
CNPJ: 
A/C: 	COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

7.4 O envelope contendo os Documentos de Habilitação deverá ser entregue em envelope 
fechado e identificado com o nome e CNPJ da licitante, o número e o objeto da licitação e o 
titulo do conteúdo, na forma abaixo. 

Envelope n° 2 — DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR 
PREGÃO PRESENCIAL N°004/2015 
LICITANTE: 
CNPJ: 
A/C: 	COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

7.5 Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser 
apresentados observando-se um dos seguintes requisitos: a) por cópia com o original; b) por 
cópia com autenticação procedida por tabelião, pelo Pregoeiro ou por servidor público da 
Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu; c) pela agregação da publicação original em órgão 
da imprensa oficial onde tenham sido publicados. 
7.6 Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os 
documentos referentes à proposta de preço e à habilitação e seus anexos, deverão ser 
apresentados no idioma oficial do Brasil. 
7.7 O CNPJ indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação deverá ser do 
mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente vai fornecer o objeto da presente 
licitação. 
7.8 Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes 
ou cópias em fax-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos 
ou catálogos, apenas como forma de ilustração das propostas de preço. 

8 DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE N° 1) 
8.1 O envelope "Proposta de Preço" deverá conter a proposta de preço da licitante, que deverá 
atender aos seguintes requisitos: 
a) Ser apresentada em uma via, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de 
uso corrente, através do formulário próprio constante do arquivo eletrônico que segue 
juntamente com este Edital, devendo suas folhas ser rubricadas e a última assinada por quem 
de direito, sem ressalvas, emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas; 
b) Apresentar o preço unitário por item e total, em algarismos arábicos, com somente duas 
casas após a vírgula; 
c) Os preços propostos serão completos, computando todos os custos necessários para o 
atendimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, 
prestação de assistência técnica, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir 
sobre o objeto licitado, constante da proposta; 
d) Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 30 (trinta) dias correntes, 
a contar da data de apresentação da proposta, sendo que se não houver indicação de prazo 
será considerado como tal o prazo de 90 (noventa) dias correntes; 
e) Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do 
estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, endereço 
completo, telefone, fax-símile e endereço eletrônico (e-mail), Representante Legal, CPF, RG; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR. 
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conteúdo, na forma abaixo. 
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f) A proposta financeira deverá ser preenchida em conformidade com as condições constantes 
deste edital, e de acordo com o modelo de proposta eletrônica; 
g) A proposta financeira deverá ser apresentada em papel A-4 (se possível com timbre da 
empresa), datada e assinada pelo licitante, e em meio eletrônico (CD ou Pen-drive). 
h) A Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, através da 
Divisão de Licitações disponibilizará Edital, anexos, Proposta de Preços e informações 
necessárias conforme descrito no item 5.1 deste Edital. 
i) A descrição a cada item cotado da presente licitação, com a indicação da marca do produto 
cotado, sendo este de primeira qualidade e, em conformidade com as especificações do 
conteúdo da proposta; 

8.2 Os preços propostos por escrito serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer 
outro pretexto. 
8.3 A Proposta de Preço será considerada completa abrangendo todos os custos necessários 
para a perfeita prestação dos serviços e fornecimento dos itens. 
8.4 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do ato convocatório. 
8.5 Ficam as empresas vencedoras cientes de que em todos os itens deverão constar 
identificação do fornecedor que possibilite a sua substituição, quando isso se fizer necessário. 
8.6 A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer 
alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital. 
8.7 Por se tratar de licitação do tipo "menor preço por Lote" será necessário que as empresas 
licitantes apresentem propostas para todos os itens do respectivo interesse. 
8.8 Não será permitida a cotação de quantidades inferiores àquelas compreendidas no Anexo I, 
sob pena de desclassificação da proposta no lote em que for detectada essa inconformidade. 
8.9 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica 
submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da 
estrita observância das normas contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste Edital. 

9 DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 2) 
O envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter: 
a) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, conforme 
modelo constante em Anexo a este Edital, assinado por quem de direito; 
b) Declaração.de  que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre ou menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, 
a partir de quatorze anos, conforme modelo constante em Anexo a este Edital, assinada por 
quem de direito; 

As licitantes cadastradas ou não em outros órgãos públicos, além de atender ao item 7.1, 
deverão apresentar mais seguintes documentos: 
I) Quanto à Habilitação Jurídica: 
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado da 
documentação de eleição dos seus administradores; 
II) Quanto à Regularidade Fiscal, trabalhista e econômico financeiro. 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; (deverá conter o 
endereço eletrônico no rodapé da página); 
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (certidão negativa quanto à dívida ativa 
- PGFN e certidão negativa de débitos de tributos e contribuições federais - SRF); (deverá 

conter o endereço eletrônico no rodapé da página ;  

v-- 
 c) Prova de regularidade relativa à-Sg-gtridade Soci55  (INSS) e ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situaçao regular no cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por lei; (deverá conter o endereço eletrônico nó rodapé da página); 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do 
licitante; (deverá conter o endereço eletrônico no rodapé da página); 

EDITAL 5 

00008 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR 



00009 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR. 

e) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual CICAD, (ou conforme modelo 
padrão de cada Estado). Caso a empresa não esteja Cadastrada no Estado deverá apresentar 
prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal (ALVARÁ), relativo ao domicilio ou 
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual 

(deverá conter o endereço eletrônico no rodapé da página); 

f) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, apresentados na 
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição  

por balancetes ou balanços provisórios. (autenticado); 
Quando a empresa licitante for constituída por prazo inferior a 01 (um) ano, o balanço anual 
será substituído por balanço parcial (provisório ou balancetes) e demonstrações contábeis 
relativas ao período de seu funcionamento. (autenticado); 
g) Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e Execução Patrimonial expedida 

pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, expedida a menos de 90 (noventa) dias 

da data da abertura da licitação; 
h)Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida a menos de 90 (noventa) 

dias da data da abertura da licitação; (deverá conter o endereço eletrônico no rodapé da 

página); 
j) Cópia do Certificado de Registro e Licenciamento do Veiculo utilizado, com seguro 
obrigatório quitado para o exercício atual; em nome da empresa (autenticado); 

III) Para a prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional e referente a todos os tributos 
federais e à Divida Ativa da União, poderá ser mediante a expedição da certidão unificada nos 
termos da Portaria MF n°358, de 5 de setembro de 2015. 
Caso seja apresentada certidão emitida anterior a vigência da Portaria MF n° 358, de 5 de setembro de 
2015, ou seja, 03 de novembro de 2.014, o licitante deverá apresentar certidão valida inerente aos 
débitos previdenciários (INSS e FGTS) e a certidão de regularidade perante a Fazenda Federal, 
consoante item 9, II, b e c do edital. 
IV)As microempresas e empresas de pequeno porte que desejarem usufruir do tratamento diferenciado 
e favorecido, previsto da Lei Complementar n° 123, de 14/dezembro/2006 e Lei Municipal n° 669/2009, 
deverão apresentar, obrigatoriamente, DECLARAÇÃO assinada por representante legal 
manifestando essa condição, conforme modelo anexo, acompanhado de ato constitutivo devidamente 
arquivado na Junta Comercial ou Registro Civil de Pessoa Jurídica, ou documento expedido pela Receita 
Federal, onde conste que o licitante é microempresa ou empresa de pequeno porte (Certidão 
Simplificada). A não apresentação implicará no decaimento do direito de reclamar, posteriormente, esse 
tratamento diferenciado e favorecido para o certame. 

10 DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
10.1 Antes do início da sessão, os representantes das interessadas em participar do 
certame, deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, devidamente 
munidos de documentos que os credenciem a participar desta licitação, inclusive com poderes 

para formulação de ofertas e lances verbais. 
10.2 Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir 
no procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, 

por sua representada. 
10.3 Por credenciamento, entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos: 

a) Documento oficial de identidade e CPF; 

b) Documento comprobatório da representação. 

c) As microempresas e empresas de pequeno porte que desejarem usufruir do 
tratamento diferenciado e favorecido, previsto da Lei Complementar n° 123, de 
14/dezembro/2006 e Lei Municipal n° 669/2009, deverão apresentar, obrigatoriamente, 
DECLARAÇÃO assinada por representante legal manifestando essa condição, conforme 

modelo anexo, acompanhado de ato constitutivo devidamente arquivado na Junta Comercial ou 
Registro Civil de Pessoa Jurídica, ou documento expedido pela Receita Federal, onde conste 
que o licitante é microempresa ou empresa de pequeno porte (Certidão Simplificada). A não 

apresentação implicará no decaimento do direito de reclamar, posteriormente, esse tratamento 
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diferenciado e favorecido para o certame. 
10.4 No caso de representação por procuração, o mandato deverá ser passado, 
preferencialmente, por instrumento público. Sendo particular, o instrumento de procuração 
deverá conter a assinatura de seu outorgante reconhecida em cartório e ser acompanhado de 
cópia do ato de investidura do outorgante com poderes para tal. Em ambos os casos, o 
mandato deverá conter expressamente outorga de poderes para, na forma da lei, formular 
ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da 

licitante. 
10.5 No caso de representação por sócio ou diretor da empresa, deverão ser apresentados 
documentos que comprovem a capacidade de representação (contrato social, estatutos, ata de 
eleição do dirigente ou documentos equivalentes), nos quais estejam expressos seus poderes 
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
10.6 Os documentos relativos ao credenciamento deverão ser apresentados ao Pregoeiro 
antes do inicio da sessão. Havendo cópias, estas deverão estar autenticadas por tabelião, pelo 
Pregoeiro ou por servidor publico, à vista dos originais. 
10.7 A não-apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de 
credenciamento impedirá a intervenção da licitante no certame, especialmente quanto á oferta 
de lances e à interposição de recursos, limitando-se a sua participação à proposta escrita. 
10.8 O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado. 
10.9 Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma 

empresa licitante. 

11 DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
11.1 No dia, hora e local designado no preâmbulo deste Edital, na presença dos 
representantes das licitantes e das demais pessoas que queiram assistir ao ato, o Pregoeiro 
receberá a Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação e, em envelopes 
distintos, devidamente fechados, a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação, 
registrando em ata a presença dos participantes. 
11.2 Após, recebidos os documentos pelo Pregoeiro e dado inicio à abertura dos envelopes, 
não mais serão admitidas novas licitantes no certame. 
11.3 Serão abertos inicialmente os envelopes contendo as Propostas de Preços, que serão 
conferidas quanto à sua conformidade e, em seguida, rubricadas pelo Pregoeiro e pela equipe 

de apoio. 
11.4 Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

12 DO JULGAMENTO 
12.1 O julgamento da licitação será realizado em apenas uma fase, sendo dividido em duas 
etapas somente para fins de ordenamento dos trabalhos e obedecerá ao critério do tipo menor 

preço por Lote. 
12.2 A primeira etapa, denominada Classificação de Preços, compreenderá a ordenação 

das propostas das licitantes, classificação das propostas por valor. As propostas classificadas 
poderão formular lances verbais seguindo a sua ordem de classificação, recebimento dos 
lances verbais, classificação final das propostas e exame da aceitabilidade da proposta da 
primeira classificada quanto ao objeto e valor. 
12.3 A segunda etapa, denominada Habilitação, Declaração da Licitante Vencedora e 

Adjudicação, compreenderá a verificação e análise dos documentos apresentados no 
envelope "Documentos de Habilitação" da licitante classificada em primeiro lugar, relativamente 
ao atendimento das exigências constantes do presente Edital, bem como a verificação, por 
meio de consulta "on-line", se necessário. A etapa se conclui com a declaração da licitante 
vencedora e a adjudicação do objeto em disputa. 

13 DA ETAPA DE CLASSIFICAÇÃO DE PREÇOS 
13.1 Serão abertos os envelopes "Proposta de Preço" de todas as licitantes. 
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13.2 0 Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram 
propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos 

valores ofertados. 
13.3 O Pregoeiro fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de todas 

as licitantes. 
13.4 O Pregoeiro classificará a licitante da proposta de menor preço e aquelas licitantes que 
tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até dez por cento, 
relativamente à de menor preço, para que seus autores participem dos lances verbais. No 
cálculo do limite previsto neste item, o valor da proposta válida de menor preço, serão 
desprezados os algarismos a partir da terceira casa decimal. 
13.5 Quando não houver, pelo menos, três propostas escritas de preços nas condições 
definidas no item anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo 03 
(três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços 

oferecidos nas propostas escritas. 
13.6 Em seguida, será dado inicio à etapa de apresentação de lances verbais pelos 
representantes das licitantes classificadas, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em 
valores distintos e decrescentes, com variação mínima sobre o valor total do Lote no valor 

de R$:100,00 (cem reais). 
13.7 O Pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadas para os lances 
verbais, a apresentar, individualmente, seus lances, a partir da proposta escrita classificada 
com o maior preço, prosseguindo seqüencialmente, em ordem decrescente de valor. 
13.8 Casos não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e 
ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço. 
13.9 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará 
exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando sua última 
proposta registrada para classificação, no final da etapa competitiva. 
13.10 Caso não se realize nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 
13.11 Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o Pregoeiro 
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo 

motivadamente a respeito. 
13.12 Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a 
sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 
proposta que atenda ao Edital. 
13.13 Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se realizem 
lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na própria sessão do Pregão. 
13.14 Nas situações previstas nos itens 13.11 e 13.12 o Pregoeiro poderá negociar 
diretamente com o representante credenciado para que seja obtido preço melhor. 
13.15 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente 
às penalidades constantes do item 23.1, deste Edital. 
13.16 Será desclassificada a proposta que contiver preço ou entrega dos itens condicionada a 
prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos neste Pregão, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 
13.17 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na 
proposta especifica, prevalecerão as da proposta. 

14 DA ETAPA DE HABILITAÇÃO, DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA E 

ADJUDICAÇÃO. 
14.1 Cumpridos os procedimentos previstos na Etapa de Classificação de Preços, e sendo 
aceitável a proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro anunciará a abertura do 
envelope referente aos "Documentos de Habilitação" desta licitante. 
14.2 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a 
habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste 

Edital, serão inabilitadas. 
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14.3 Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no • Edital, a licitante será 
declarada vencedora e, não havendo interposição de recurso, o Pregoeiro, então, adjudicar- 
lhe-á o objeto do certame. 
14.4 Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o 
Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo á 
habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela 
adjudicado o objeto do certame pelo Pregoeiro, caso não haja a interposição de recurso. 
14.5 Da sessão do Pregão será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes 
credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de 
classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os eventuais recursos 
interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e 
pelos representantes credenciados das licitantes presentes à sessão. 
14.6 Os envelopes contendo a proposta de preços e documentos de habilitação serão 
mantidos em poder da Administração pelos prazos legais de arquivamento em autos 
devidamente instruídos. 
14.7 Ao final da etapa competitiva de cada Item ou ao final da sessão, na hipótese de 
inexistência de recursos, poderá ser feita pelo Pregoeiro a adjudicação do objeto da licitação à 
licitante declarada vencedora do certame. Após encerrada a reunião, o processo, devidamente 
instruido, será encaminhado a autoridade competente, para homologação e contratação. 

15 DOS RECURSOS 
15.1 Após declarada a licitante vencedora do certame, qualquer licitante poderá se 
manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese 
das suas razões, podendo juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais 
licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 
dos autos. 
15.2 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer importará na 
preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro à licitante 
vencedora. 
15.3 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
15.4 Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados na Divisão de Licitação da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu - Paraná. 
15.5 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
autoridade competente homologará a adjudicação e determinará a contratação com a 
adjudicatária. 
15.6 Dos atos da Administração, após a Adjudicação, decorrentes da aplicação da Lei n° 
8.666/93, caberá: 
1) 	Recurso, dirigido à autoridade competente, por intermédio do Pregoeiro, interposto no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, a ser protocolado no endereço 
referido no preâmbulo deste Edital, nos casos de: 
a) Anulação ou revogação da licitação; 
b) Rescisão do Contrato, a que se refere o inciso I do artigo 79

0  da Lei n° 8.666/93; 

c) Aplicação das penas de advertência ou multa. 
II) 	Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada 
com o objeto da licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico; 
15.7 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato 
recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse 
mesmo prazo, encaminhá-lo devidamente informado àquela autoridade. Neste caso, a decisão 
deverá ser proferida dentro de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob 
pena de responsabilidade (§ 4° do artigo 109 da Lei n°8.666/93). 
15.8 Os recursos, impugnações e contra-razões interpostos fora dos prazos não serão 
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16 DO TERMO ESPECIFICO DE CONTRATO E DA GARANTIA 
16.1 Será firmado contrato com o licitante vencedor que terá suas cláusulas e condições 
reguladas pela lei n° 8.666/93 e 10.520 de 17/07/2002, rescindindo-se automaticamente após o 
prazo estipulado ou podendo ser alterado em suas cláusulas através de Termo Aditivo, com 
prazo de vigência de contrato é de até 31/12/2015, prorrogável por igual período por 
interesse das partes, conforme previsto art. 57 e seguintes da lei 8.666/93. 
16.2 Se a licitante vencedora não apresentar situação regular, no ato da contratação, ou 
recusar-se injustificadamente em firmar o instrumento de contrato ou em aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, conforme for o caso, será convocada outra licitante para celebrar o 
contrato, observada a ordem de classificação nas mesmas condições da primeira colocada e 
demais dispositivos deste edital, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
16.3 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem no fornecimento do objeto da presente licitação, até 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor do contrato. 

17 DO PREÇO 
17.1 	O critério de classificação será o de "menor preço por Lote", ofertado pela licitante 

declarada vencedora do certame. 
O valor total máximo corresponde a até R$: 74.100,00 (setenta e quatro mil e cem reais). 
O pagamento dar-se-á 30 dias após a entrega e emissão da Nota Fiscal. 

18 DO REAJUSTAMENTO 
18.1 Somente será revisto os preços a critério da Administração, caso ocorra fato 
devidamente motivado e justificado que inviabilizem a execução do contrato. 

19 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
19.1 A despesa decorrente da contratação do objeto desta licitação correrá no exercício de 

2015 através das seguintes dotações: 
06.00 - Departamento de Transportes; 
06.01 - Departamento de Transportes - DT; 
26.782.00072-022 - Manutenção das Atividades do Transporte; 
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica; 

20 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DO PAGAMENTO 
20.1 Local de entrega deverá ser neste Município de Cruzeiro do Iguaçu, com prazo máximo 

de entrega de até em até 15 dias úteis após solicitação, durante o período de vigência do 
contrato A vigência do contrato será até 31/12/2015. 

20.2 O fornecimento do objeto da licitação se dará conforme o disposto no artigo 73°, inciso II 

e seus parágrafos, da Lei n° 8.666/93. 
20.3 A simples assinatura de servidor de fatura ou conhecimento de entrega implica apenas 

recebimento provisório. 
20.4 O recebimento definitivo dos itens contratados se dará apenas após a verificação da 
conformidade com a especificação, bem como verificação da qualidade conforme mencionado 

em edital. 
- O pagamento dar-se-á em 30 dias após a entrega e emissão da Nota Fiscal. 

20.5 	A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o 
número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação, na proposta de 
preço, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJ's, mesmo aqueles de 
filiais ou da matriz, acompanhada das Certidões FGTS e INSS. 

21 	DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
21.1 	São obrigações da Contratante: 
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a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar nas notas 
fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação; 
b) Efetuar a transição dos pagamentos à Contratada; 
c) Aplicar à Contratada as sanções regulamentares e contratuais, quando for o caso; 

d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela Contratada. 

21.2 São obrigações da Contratada: 
a) O fornecimento do objeto da presente licitação dentro do prazo; 

b) Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e para fiscais que incidam ou venham a 
incidir, direta e indiretamente, sobre o fornecimento, bem como eventual custo de manutenção 

dos veiculos; 
c) Fornecer conforme solicitado, sendo que é de responsabilidade da empresa 
contratada o custo de deslocamento (ida e volta), quando solicitado/requisitado o fornecimento, 

durante a vigência do contrato. 
d) Atender prontamente quaisquer exigências do representante da Contratante, 

inerentes ao objeto da contratação; 
e) Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação. 

f) Dispor de caminhão, incluindo combustível, lubrificantes, condutor e estadia do 
mesmo, para executar os serviços, conforme anexo 1.  

22 DO PRAZO DE ENTREGA, VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO 
O prazo para inicio de prestação dos serviços será até 01 (um) dia após formalização do 
pedido, durante a vigência do contrato. A vigência do contrato será até 31/12/2015, podendo 
ser renovado por iguais períodos, por interesse das partes, conforme art. 57 da lei 8.666/93. 
22.1 A fiscalização será exercida no interesse da Administração municipal e não exclui nem 
reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer 
irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-resPonsabilidade do Poder Público ou de 

seus agentes e prepostos. 
22.2 Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do contrato deverão ser 
prontamente atendidas pela Contratada. 

23 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
23.1 Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de 
execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a 
CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa: 

I) 	Advertência; 
II) 	Multas, por meio de Documento de Arrecadação Municipal, a ser preenchido de 
acordo com instruções fornecidas pela CONTRATANTE): 
a) De 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso no prazo 
contratual de entrega, ou no prazo de substituição do item defeituoso, limitado a 10% do 
mesmo valor, por ocorrência; 
b) De 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer 
cláusula ou condição do contrato, não especificada na alinea "a" acima, e aplicada em dobro 

na sua reincidência; 
c) De 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de recusa injustificada 
da licitante adjudicatária em firmar o termo de contrato ou em aceitar ou em retirar o 
instrumento equivalente a dito termo, conforme o caso, no prazo e condições estabelecidas; 

d) De 10% (dez por cento) do valor total do contrato pela recusa em corrigir qualquer 
erro, defeito, vicio do item rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correção não se 
efetivar nos 05 (cinco) dias que se seguirem à data da comunicação formal da rejeição ou 

defeito. 
III) 	Impedimento de licitar e contratar com o município, pelo prazo de até dois anos, a 
licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar documentação falsa, 
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ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar 
na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a sanção, sem prejuízo das multas previstas neste 

Edital e das demais cominações legais. 
e) 	No processo de aplicação de penalidades, é assegurado o direito ao contraditório e à 

ampla defesa. 
Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do 

pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da 
Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito na dívida ativa do 

município, e cobrado na forma da Lei. 

g) 	
As sanções previstas nos incisos I e III do item 23.1 poderão ser aplicadas juntamente 

com as multas do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no 
respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

24 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
24.1 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre as interessadas, atendidos o interesse público e o da 
Administração, sem o comprometimento da segurança da contratação. 
24.2 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
24.3 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação 
de documentação referente ao presente Edital. 
24.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se 
o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente 
normal, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 
24.5 A autoridade competente poderá revogar a presente licitação em face de razões de 
interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício, ou por 
provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 
24.6 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do 
Pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar 

a formulação das propostas. 
24.7 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, serão 
competentes o Foro do município de Dois Vizinhos -Pr. 
24.8 Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará 
esta transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e horário anteriormente 

estabelecidos. 
24.9 Este Edital e seus anexos estarão disponíveis, para consulta, na Divisão de Licitações 
do município de Cruzeiro do Iguaçu -Pr., nos horários de 08:30 às 11:30 e de 13:30 às 17:00 
horas. A cópia integral poderá ser adquirida, nesse mesmo local, ou obtida pela internet, 
através da webpage: http://www.cruzeirodoiguacu.Pr.gov.br/ e demais informações através do 
telefone/fax (0xx46) 3572-1181 e email: licitacaocruzeiro@hotmail.com.  Mediante cadastro 

prévio. 
24.10 Demais informações ou esclarecimentos relativos ao presente Edital serão objeto de 
consulta, por escrito, ao Pregoeiro, no endereço indicado no preâmbulo deste edital, até 01 
(um) dia anterior à data da abertura da licitação, e serão respondidas, igualmente por escrito, a 
ser encaminhado a todos os interessados que registrarem a obtenção do Edital. 
24.11 Os casos imprevisíveis serão resolvidos pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e autoridade 

competente e setor jurídico do município. 
24.12 Fazem parte integrante deste Edital: 
Anexo I — Formulário com descrição do item com preço máximo, (proposta eletrônica); 

Anexo II — Termo de Referência; 
Anexo III — Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo para Licitar; 

EDITAL 
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Anexo IV — Declaração de Não-Utilização de Trabalho de Menor; 
Anexo V — Declaração de Cumprimento Requisitos de Habilitação (apresentada fora dos 

Envelopes n°. 01 e 02); 
Anexo VI - Declaração de custos de prestação dos serviços; 
Anexo VII - Minuta de contrato; 
Anexo VIII - Modelo de Declaração de enquadramento como Microempresa ou EPP. 

(apresentada fora dos Envelopes n°. 01 e 02); 
Anexo IX - Modelo de Procuração para Credenciamento; (apresentada fora dos Envelopes n°. 

01 e 02); 
Anexo X - Orientações para geração/redação da proposta de preços em CD-room/pendrive; 

25 . CONTROLE DE QUALIDADE 
25.1 Antes da efetivação do contrato a Contratante se reserva no direito de depois de 
conhecido o resultado da licitação, proceder à análise das características dos serviços cotados. 

Cruzeiro do Iguaçu, 30 de janeiro de 2015 
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PREGÃO PRESENCIAL N°004/2015. 

PROCESSO N°004/2015 

ANEXO I 

I.' o _J 

Descrição 

:0 c 
D 

(1) 
2 
O 

Valor Unit. 
Max. (R$) 

Valor Total Max. 
(R$) 

01 Contratação 	de 	empresa 	especializada 	para 	prestar 

serviços com 01 	(um) caminhão caçamba basculante, 
com potência minima 150 CV, em regime de quilômetros 
rodados, para acompanhar a Patrulha do Consórcio Pró- 
Caxias, 	nos seguintes municípios: 	Boa 	Esperança do 

Iguaçu, 	Boa 	Vista 	da 	Aparecida, 	Capitão 	Leônidas 

Marques, 	Cruzeiro do Iguaçu, 	Nova Prata do Iguaçu, 
Quedas do Iguaçu, Salto do Lontra, São Jorge do Oeste e 
Três Barras do Paraná, 	além de outros serviços junto a 
Secretaria Municipais de Transportes, quando necessário. 
Dispor de caminhão, incluindo combustível, lubrificantes, 
condutor habilitado e estadia do mesmo, transporte para 
executar os serviços nos locais, conforme consta acima 
descrito. 

km 

26
.0

0
0

 

R$ 2,85 

, 

R$ 74.100,00 

TOTAL R$ 74.100,00 

--- 
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PREGÃO PRESENCIAL N°004/2015.  

PROCESSO N° 004/2015 

ANEXO II 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1- Introdução e base legal 

A elaboração deste Termo de Referência obedece ao estabelecido nos incisos I e II do 
artigo 8° e no inciso II, do artigo 21, do Decreto Federal n° 3.555, de 08 de agosto de 2000, 
publicado no DOU de 09/08/2000. 

2- Necessidades e objetivos 

Objeto Contração de empresa do ramo de transportes de carga, que dispunha de 
caminhão caçamba basculante para prestar serviços a esta municipalidade. 

3- Especificação do objeto. 

Objeto Contração de empresa do ramo de transportes de carga, que dispunha de 
caminhão caçamba basculante para prestar serviços a esta municipalidade, conforme consta 
no anexo i, parte integrante do edital. 

4 - Custos com impostos, taxas, fretes e demais despesas. 
O ônus relacionado com os impostos, taxas e demais despesas serão de inteira 

responsabilidade da(s) proponentes vencedora(s). 

5 - Prazo para a prestação dos serviços/fornecimento 
O prazo para inicio de prestação dos serviços será até 01 (um) dia após formalização do 

pedido, durante a vigência do contrato. 

6 - Vigência contratual: 

A vigência do contrato será de até 31/12/2015 

nota: Os preços de referência representam a média de preços praticados por fornecedores, de 
acordo com pesquisa realizada. 

Cruzeiro do iro de 2015 
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Pregão Presencial n° 004/2015. 

00019 

Processo n° 004/2015. 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR 

	  inscrita no CNPJ sob n° 	  sediada na 
	 bairro 	 , na 

cidade de 	 , estado 	 
declara, sob as penas da Lei, que não está impedida de participar de licitação em qualquer 
Órgão ou Entidade da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal. 

Declara inclusive que está, obrigada a informar à Contratante os fatos supervenientes 
impeditivos de sua habilitação, quando de sua ocorrência, conforme determina o artigo 32° da 
Lei Federal n° 8.666/93. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

	  de 	 de 	 

Licitante: 
Rep. Legal 
RG n°: 
Cargo: 
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Pregão Presencial n° 004/2015 

Processo n° 004/2015 

00020 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO 

Declaro, sob as penas da Lei, e para fins de participação no Processo Licitatório na 

modalidade Pregão Presencial n° 004/2015, junto ao Município de Cruzeiro do Iguaçu, que a 

•Empresa 	  inscrita no CNPJ: 	  

não possui em seu quadro permanente, profissionais menores de 18 (dezoito) anos 

desempenhando quaisquer trabalhos, salvo se contratados sob condição de aprendizes, a 

partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do Inciso XXXIII do art.7° da constituição federal de 

1988 (Lei n° 9854/99). 

Por ser verdade, firmo a presente - 

de 	 de 

Nome do licitante: 

Número de inscrição no RG: 
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(Papel Timbrado da Empresa) 

Pregão Presencial n°004/2015 

Processo n°004/2015 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

inscrita no CNPJ sob n° 

	  sediada na Rua 	  n° 	 Bairro  

na cidade de 	 estado 

	 , declara, para fins de participação no Pregão Presencial N° 

004/2015, e sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação previstos 

em seu edital, conforme previsto no artigo 4°, inciso VII, da Lei n° 10.520, de 17 de novembro 

de 2002. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

	 de 	 de 	 

Licitante: 
Rep. Legal 
RG: 
Cargo: 
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(Papel Timbrado da Empresa) 

ANEXO V I 

DECLARAÇÃO 

A empresa 	  por seu representante legal ao 

fim assinado, DECLARA sob as penas da lei, para fins de participação da licitação levada a 

efeito pelo Edital n°004/2015, que as despesas referentes à fornecimento dos itens do Anexo I, 

caso seja necessário, correrão à sua conta. 

de 	 de 

Identificação do representante legal 
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CONTRATO N° 	/2015 

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CRUZEIRO DO IGUAÇU/PR E A EMPRESA 	 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU/PR, pessoa jurídica de 
direito público, inscrita no CNPJ:95.589.230/0001-44, com sede à Avenida 13 de maio - 906, 

	

representada neste ato pelo Prefeito Municipal     portador do 

RG• 	 — CPF. 	  doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa 
	  inscrita no CNPJ sob o n° 	  doravante 
denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu sócio gerente 
	  portador do RG• 	 — OPE 	  ajustam entre si o 
presente contrato, a ser regido pela Lei n° 8.666/93, demais disposições legais cabíveis, pelos 
termos do Pregão Presencial n° 00412015 e pelas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do objeto: Objeto Contração de empresa do ramo de transportes de 
carga, que dispunha de caminhão caçamba basculante para prestar serviços a esta 
municipalidade, conforme consta no anexo I, parte integrante do edital. 

CLÁUSULA SEGUNDA- Alem das condições contidas no edital compete a CONTRATADA: 
a) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, tributários e previdenciários que possam 
incidir sobre a contratação; 
b) Cumprir com as obrigações contidas no item 21.2 do Pregão Presencial n° 004/2015. 

CLÁUSULA TERCEIRA - O valor do presente contrato é de até RI 	 ( 	  

mensais, perfazendo o valor total de até R$- 	 ( 	  

§ 1°. — O pagamento dar-se-á em 30 dias após a entrega e emissão da Nota Fiscal. 

§ 2°. — O pagamento da despesa do presente contrato correrá pela seguinte dotação 
orçamentária: 
06.00 — Departamento de Transportes; 
06.01 — Departamento de Transportes - DT; 
26.782.00072-022 — Manutenção das Atividades do Transporte; 
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica; 

CLÁUSULA QUARTA — Ao CONTRATADO assiste o direito de ver mantido o equilíbrio 
econômico-financeiro deste contrato. 

CLÁUSULA QUINTA O não cumprimento ou cumprimento irregular das obrigações constantes 
no Edital e no presente contrato poderão ser aplicadas a CONTRATADA quaisquer das 
penalidades arroladas nos artigos 86 e 87 da Lei n.° 8.666/93. 

PARÁGRAFO ÚNICO. A pena de multa incidirá da seguinte forma: 
I - 0,5% (meio por cento) do valor total do contrato, por dia de atraso, no caso de atraso 
injustificado na execução do contrato; 
II - 10% (dez por cento) do valor total do contrato, no caso de sua inexecução parcial; 
III - 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, no caso de sua inexecução total. 
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CLÁUSULA SEXTA - Os casos de rescisão contratual, previstos pela Lei n.° 8.666/93, serão 
formalmente motivados nos autos do respectivo processo. 

CLÁUSULA SÉTIMA - As alterações do presente contrato, do seu objeto ou de suas condições, 
serão feitas de comum acordo entre as partes, mediante termo aditivo e na conformidade da 
Lei vigente. 

CLÁUSULA OITAVA - A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração constantes no 
art. 77 e seguintes da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

CLAUSULA NONA- A CONTRATADA signatária fica expressamente vinculada aos termos da 
proposta da licitante vencedora. 

CLAUSULA DÉCIMA - O presente contrato é complementado e integrado pelas regras 
constantes no edital do Pregão Presencial n° 004/2015. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Faz parte integrante, o edital do Pregão Presencial n° 
004/2015 e a proposta de preços conforme estabelece a Lei Federal n° 8.666/93 e suas 
alterações e demais documentos da licitação que sejam pertinentes, aplicando-se-lhe todos os 
seus dispositivos naquilo que não contrariar as presentes disposições. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA- A CONTRATADA deverá manter, enquanto vigorar o 
contrato e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no Pregão Presencial n° 004/2015. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, 
regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-
lhes, supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito 
privado, na forma do artigo 54, da Lei n° 8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do 
mesmo diploma legal. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o foro da Comarca de Dois Vizinhos, Paraná, para 
dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente contrato. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 
(duas) vias de igual teor, os representantes das partes, na presença de duas testemunhas. 

Cruzeiro do Iguaçu/PR, 	 de 	  de 2015 

Contratante 

Testemunhas: 

1 - 2 - 

Contratado 

  

CPF/MF n° 	 CPF/MF n° 
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ANEXO VIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO 
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA FRUIÇÃO DOS 

BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR N°123/2006 (*) 

À Comissão de Licitações 

A 	empresa 	 inscrita 	no 	CNPJ 	n° 

	 estabelecida na 	através de seu contador 	 CRC 

n° 	 DECLARA, para os fins do disposto na Lei Complementar n°. 

123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta Empresa, 

na presente data, enquadra-se como: 

( 	) - MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 

14/12/2006; 

( ) - EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3° da Lei Complementar n° 

123, de 14/12/2006. 

( ) - COOPERATIVA, conforme disposto nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de 
dezembro de 2006 e art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007. 

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4° do 
artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. 

CARIMBO E ASSINATURA DO CONTADOR 

constando o Número de CRC 

(*) NOTA: DOCUMENTO OPCIONAL (caso a empresa se enquadre como Microempresa, 
empresa de pequeno porte ou cooperativa) - APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES 01 E 

02, NO INICIO DA SESSÃO 
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(Papel Timbrado da Empresa) 

ANEXO IX 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

 

     

(em papel timbrado com razão social, CNPJ, endereço completo, endereço eletrônico, telefone, 
fax, nome e assinatura do representante legal) 

Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede 
(endereço completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob n.° 	e Inscrição Estadual sob 

n.° 	, representada neste ato !por Seu(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s) 

Sr(a) 	 , portador(a) da Cédula de Identidade RG n.° 	 e CpF 

n.° 	  nomeia(m) e constitui(em) seu bastante Procurador o(a) 

Sr(a) 	 , portador(a) da Cédula de Identidade RG n.° 	 e CPF 

n.° 	  a quem confere(imos) amplos poderes para representar a (Razão 
Social da Empresa) perante 	  (indicação do órgão licitante), no que se referir ao 

presente PREGÃO PRESENCIAL n°. 004/2015, com poderes para tomar qualquer decisão 

durante todas as fases do PREGÃO, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A 
PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes PROPOSTA DE 
PREÇOS (N° 01) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (N° 02) em nome da Outorgante, 
formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de 
formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço, desistir 
expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se 
imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da 
sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo 
PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da 

Outorgante. 

A presente Procuração é válida até o dia 

Local e data. 
Assinatura Responsável legal 

NOTA APRESENTAR FORA DO ENVELOPE, NO INÍCIO DA SESSÃO 
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ORIENTAÇÕES PARA GERAÇÃO/REDAÇÃO  
DA PROPOSTA DE PREÇOS EM CD-ROOM/PENDRIVE 

1) Salve o arquivo esProposta.exe em urina pasta na sua máquina; 

2) Salve o arquivo que contém o nome de sua empresa e extensão esl na mesma pasta 

de preferência; 

3) Na pasta em que você salvou o arquivo espProposta.exe de um duplo dique para 

executar o mesmo, então se abrira uma janela chamada emissão de proposta; 

4) Clique então na guia onde contêm os ... (três pontinhos) para localizar o arquivo que 
você salvou que contêm o nome da sua empresa e a extensão esl; 

5) Então aparecerá preenchido a entidade, o número da licitação, exercício, modalidade e 

os lotes; 

6) Selecione o lote e na seqüência dique na aba produtos/serviços, onde aparecerá os 

produtos que estão sendo cotados; 

7) Para obtenção de um detalhamento completo produto de um duplo dique sobre o 

produto; 

8) Preencha a marca e o preço unitário; 

9) Clique em dados do fornecedor verifique e atualize as informações; 

10) Clique em representante e preencha os dados solicitados; 

11) Feche as duas janelas que foram abertas e retorne até a aba que contém os itens e 
você preencheu corri a marca e o valor; 

12) Clique em gravar proposta; 

13) Imprima a proposta e verifique se está correto a marca e o valor cotado; 

14) Carimbe e assine a proposta impressa para enviar; 

15) Copie o arquivo que contém o nome de sua empresa e extensão esl da pasta onde 

você salvou para um CD ou pendrive e também envie junto no mesmo envelope com a 

proposta impressa. 
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1510-1. 

Mit) 

CRUZEIRO Do 	Imo 

8 

PARECER JURÍDICO no. 04/2015 - Lic. Pregão Presencial 

Do: Assessor Jurídico 

Ao: Sr. Prefeito Municipal do Município de Cruzeiro do Iguaçu. 

Ao: Sr. Secretario de Administração do Município de Cruzeiro do Iguaçu. 

Ao: Sr. Presidente da Comissão de Licitações do Município de Cruzeiro do 
Iguaçu. 

Ao: Sr. Pregoeiro do Município de Cruzeiro do Iguaçu. 

Assunto: Licitação modalidade Pregão Presencial n. 
04/2015. 

Objeto: Contratação de empresa do ramo de transporte de 
carga, que dispunha de caminhão caçamba basculante 
para prestar serviços a esta municipalidade. 

Valor Máximo Total: R$: 74.100,00 (setenta e quatro mil e 
cem reais). 

Nos foi, enviado pelo Sr. Presidente da Comissão de 
Licitação/Pregoeiro do Executivo Municipal 'para análise e posterior emissão de 
parecer quanto o Edital retro-referido, relativo ao procedimento licitatório, na 
modalidade Pregão Presencial n. 04/2015, o qual segundo 'nosso entendimento 
foi redigido dentro .das normas consignadas na Lei 10.520/2002 e 
subsidiariamente pelas especificações da Lei 8.666/93 e suas posteriores 
alterações, visto que presentes as cláusulas essenciais, sem quaisquer 
condições que possam tipificar preferências ou discriminações. 

A modalidade escolhida para o presente procedimento 
licitatório se adequa ao objeto a ser licitado, estando correta, em razão do 
objeto, com base na lei 10.520/2002 e decreto 3.555/2000, modalidade inclusive 

que trás grandes vantagens a Administração Municipal, proporcionando 
economia financeira na busca do melhor preço. 
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CRUZEIRODo lGuAçu 

Cumpre dizer ainda que o aviso contendo o resumo do 
Edital deve ser 'publicado observando a antecedência mínima de 08 (oito) dias 
úteis, nos termos do inciso V do artigo 4° da lei 10.520/2002 e artigo 11 do 
decreto 3.555/00. 

Informa ainda que o departamento contábil, certificou que 
há dotação orçamentária suficiente para contratação do objeto do respectivo 
editai. 

Diabte o exposto, e, em razão da consulta realizada, 
entende-se que no presente caso o procedimento licitatório e respectivo edital 
está atendendo ao disposto na Legislação vigente, devendo ter seu normal 
prosseguimento, observando-se os prazos para publicação e nos quais órgãos 
os mesmos devem ser publicados nos termos do artigo 4°, I da lei 10.520/2002, 
artigo 11 do decreto 3.555/00 e artigo 21 da Lei 8.666/93. 

Este é nosso entendimento jurídico. 

É o parecer que submeto a apreciação superior. 

Cruzeiro q Iguaçu, 03 de feverero de 2.015. 

ÁvierYueller 
OAB/PR 32.886 
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de fevereiro de 2015. 

A SILVA 

Cruz 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR. 

AVISO N°01 

PREGÃO PRESENCIAL N°004/2015 

00030  

A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu/PR. torna público que fará realizar no 
local e data abaixo, licitação na modalidade de Pregão Presencial, de acordo com as 
condições particulares do Edital, da Lei n.° 8.666/93, suas alterações e demais normas em 
vigor que regem a matéria. 

OBJETO: contração de empresa do ramo de transportes de carga, que dispunha de 
caminhão caçamba basculante para prestar serviços a esta municipalidade, conforme 
consta no anexo I, parte integrante do edital. 

DATA E HORA DE ABERTURA: 19/02/2015 às 14:00 (quatorze horas) 

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Lote. 

ENTREGA DE EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos podem ser retirados 
na sede da Prefeitura, nos dias úteis das 08:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:00 horas, ou 
através da webpage: http://www.cruzeirodoiquacu.pr.gov.br/ e demais informações 
através do telefone (0xx46) 3572-8018, fax (0xx46) 3572-8001 e email: 
licitacaocruzeiroahotmail.com. 



Registrar processo Iicitatório 
	Informações Gerais 

Município :CRUZEIRO DO IGUAÇU 
. 	. 

Entidade Executora , MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU 

	 or campos Ano,No-e-Modalidade-devem ser -iguais aos-informados (à informar) no SIM-AM 

Ano' 2015 

Modalidade* {Pregão 

Ne lieitação/dispensaenexigibilidadet  1 4 

Número edital/processo r.1 1  
• . • 

Descrição do Objeto* [Contração de empresa do ramo de transportes de carga, que dispunha de 

caminhão caçamba basculante para prestar serviços a esta municipalidade 

'21  Forma de Avalição [—Menor Preço  

Dotação Orçamentária,-  0600126782000720223390390000 

Pi eço máximo/Referência de Preço í7410000 

RS' 

Data de Lançamento do Edital 03/02/2015 

Data da Abertura das Propostas 19/02/2015 

Coo( irroat 

04/02/2015 	
Mural de Licitações Municipais 

00031 

laçç R P AqAMÀ o 
Voltar 

CPF: 24172022987 (Logout)  

http://servicos.tce.pr.gov.briTCEPR/Municipal/AML/RegistrarProcessoCompra.asPx 
	 1/1 
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CRUZEIRO DO IGUAÇU 

PREFEITURA 

EXTRATO DE CONTRATO N°006/2015 

ESPÉCIE CONTRATO DE FORNECIMENTO 

PARTES MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU 

O E C UNIFORMES LTDA ME 

OBJETO-  Aquisição se inakeriaiS para montagem de aberturas/esquadrias em aluinino branco linha suprema. 

VALOR TOTAL: RS 11.791.72 (onze mil selecenlos  e noventa e um reais e selenta e dois centavos) 

PRAZO Alé 31/1.2/2015 

DOTAÇÃO 3339090.0000-Malerial de Consumo 

AVISO N°01 
PREGÃO PRESENCIAL N°004/2015 

A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu/PR. torna público que fará realizar no local e 
data abaixo, licitação na modalidade de Pregão Presencial, de acordo com as condições 
particulares do Edital, da Lei n.° 8.666/93, suas alterações e demais normas em vigor que 
regem a matéria. 
OBJETO: contração de empresa do ramo de transportes de carga, que dispunha de 
caminhão caçamba basculante para prestar serviços a esta municipalidade, conforme 
consta no anexo I. parte integrante do edital. 

'TA E HORA DE ABERTURA: 19/02/2015 ás 14:00 (quatorze horas). 
,TÉRIOS DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Lote. 

ENTREGA DE EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos podem ser retirados 
na sede da Prefeitura, nos dias úteis das 08:30 ás 11:30 e das 13:30 ás 17:00 horas. 
ou através da webpage: http://~.cruzeirodoiguacu.pr.gov.bd e demais informações 
através do telefone (0xx46) 3572-8018, fax (0xx46) 3572-8001 e email: licitacaocruzeiro@  

hotmaitcom. 
Cruzeiro do Iguaçu/PR. em 03 de fevereiro de 2015. 
GELCENOIR LEIRIAS DA SILVA 
PREGOEIRO 

AVISO N° 01 
PREGÃO PRESENCIAL N°005/2015 

A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu/PR. torna público que fará realizar no local e 
data abaixo, licitação na modalidade de Pregão Presencial, de acordo com as condições 
particulares do Edital, da Lei né 8.666/93, suas alterações e demais normas em vigor que 
regem a matéria. 
OBJETO: aquisição de géneros alimenticios para merenda escolar, conforme consta no 
anexo I. pane integrante do edital. 
DATA E HORA DE ABERTURA: 19/02/2015 ás 09:00 (nove horas). 
CRITÉRIOS DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Lote. 
ENTREGA DE EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos podem ser retirados 
na sede da Prefeitura, nos dias úteis das 08:30 às 1130 e das 13:30 ás 17:00 horas, 
ou através da webpage: http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br/ e demais informações 
através do telefone (0xx46) 3572-8018, fax (0xx46) 3572-8001 e emelt: licitacaocruzeiro@ 
hotmail.carn. 
Cruzeiro do Iguaçu/PR, em 02 de fevereiro de 2015. 

-)ENOIR LEIRIAS DA SILVA 
jOEIRO 

DOIS VIZINHOS 

PREFEITURA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N.° 005/2015 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE HORAS 
MÁQUINAS A FIM DE ATENDER A LEI MUNICIPAL 1959/2014, A QUAL CONCEDEU 
INCENTIVO A EMPRESA INSUAGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA-EXCLUSIVO 
PARA MICRO E PEQUENA EMPRESA.. 
Credenciamento e Recebimento dos Envelopes: Dia: 19 de fevereiro de 2015-Hora: até 
as16h0Omin-Horário de Brasília. 
Inicio da Sessão Pública: Dia: 19 de fevereiro de 2015-Hora: as 16h1Omin-Horario de 
Brasilia. 
O edital estará â disposição dos interessados no Departamento de Administração, na 
sede da Prefeitura Municipal e no site vvww.doisvizinhos.pr.gov.br  serviços/licitações. 
Informações complementares através do fone: (46) 3536 8848 ou (46) 3536 8830. 
Dois Vizinhos, 02 de fevereirode 2015. 
Raul Camilo Isotton 
Prefeito  

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
ALIMENTAÇÃO (MARMITAS) PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, 
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENA EMPRESA. 
Credenciamento e Recebimento dos Envelopes: Dia: 19 de fevereiro de 2015-Hora: até 
ás13h3Omin-Horário de Brasilia. 
Inicio da Sessão Pública. Dia: 19 de fevereiro de 2015-Hora: às 13h4Omin-Horário de 
Brasília. 
O edital estará à disposição dos interessados no Departamento de Administração, na 
sede da Prefeitura Municipal e no site www.doisvizinhos.pr.gov.br  serviços/licilações. 
Informações complementares através do fone. (46) 3536 8848 ou (46) 3536 8830, 
Dois Vizinhos, 02 de fevereiro de 2015. 
Raul Camilo Isotton 
Prefeito 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2015 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO AAQUISIÇÀO DE UM VEÍCULO 
TIPO CAMINHÃO (CAVALO MECÂNICO). 
Credenciamento e Recebimento dos Envelopes: Dia: 19 de fevereiro de 2015-Hora: até 
às15h0Omin-Horário de Brasília. 
Inicio da Sessão Pública. Dia: 19 de fevereiro de 2015-Hora: às 15h1Omin-Horáno de 
Brasilia 
O edital estará á disposição dos interessados no Departamento de Administração, na 
sede da Prefeitura Municipal e no site www.doisvizinhos.prgovbr serviços/licitações. 
Informações complementares através do fone: (46) 3536 8848 ou (46) 3536 8830. 
Dois Vizinhos, 02 de fevereirode 2015. 
Raul Camilo Isolton 
Prefeito 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N.° 008/2015 

Objeto: AQUISIÇÃO DE CALCÁRIO NATURAL, INSUMOS E MATERIAIS PARA SEREM 
UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. MEIO AMBIENTE 
E RECURSOS HIDRICOS, CONFORME CONVÊNIO 085/2014 DA SECRETARIA DE 
ESTADO DAAGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO- SEAB E O MUNICi PIO DE DOIS 
VIZINHOS-EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENA EMPRESA. 
Credenciamento e Recebimento dos Envelopes: Dia: 20 de fevereiro de 2015-Hora: até 
às13h3Omin-Horário de Brasília. 
Inicio da Sessão Pública: Dia: 20 de fevereiro de 2015-Hora: às 13h4Omin-Horário de 
Brasília. 
O edital estará à disposição dos interessados no Departamento de Administração, na 
sede da Prefeitura Municipal e no site www.doisvizinhos.pr.gov.br  serviços/licitações. 
Informações complementares através do fone: (46) 3536 8848 ou (46) 3536 8830. 
Dois Vizinhos, 03 de fevereiro de 2015. 
Raul Camilo Isolton Prefeito 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N.° 009/2015 

Objeto: AQUISIÇÃO DE CALCÁRIO NATURAL PARA SER UTILIZADO PELA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS 
HIDRICOS, CONFORME CONVÊNIO 043/2014 DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO - SEAB E O MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS-
EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENA EMPRESA. 
Credenciamento e Recebimento dos Envelopes: Dia: 20 de fevereiro de 2015-Hora: até 
ás15h0Omin-Horário de Brasilia. 
Inicio da Sessão Publica: Dia: 20 de fevereiro de 2015-Hora: as 15h1Omin-Horário de 
Brasilia, 
O edital estará â disposição dos interessados no Departamento de Administração, na 
sede da Prefeitura Municipal e no site www.doisvizinhospr.gov.br  serviços/licitações. 
Informações complementares através do fone: (46) 3536 8848 ou (46) 3536 8830. 
Dois Vizinhos, 03 de fevereirode 2015. 
Raul Camilo Isolton 
Prefeito 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N°212/2014. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSOS E PALESTRAS 
PARA CAPACITAÇÃO DAS MÃES SOCIAIS DA CASA LAR CAMINHO SEGURO DE DOIS 
VIZINHOS, COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDS - CONTA 44316-6-EXCLUSIVO 
PARA MICRO E PEQUENA EMPRESA. 
Eu, Raul Camilo Isolton. na  qualidade de Prefeito do município de Dois Vizinhos, Estado 
do Paraná, considerando o parecer do Senhor Pregoeiro constante da ata do Pregão 
Presencial n°212/2014 e parecer emitido pela Procuradora Jurídica, HOMOLOGO referido 
procedimento licitatório em favor da licitante vencedora: MARCELO JOSUE ROEHRS-
ME, CNPJ n°17,453,147/0001-30, como valor de IRS 3,549,00 (três mil, quinhentos e 
quarenta nove reais), pois atende todas as formalidades legais ao resultado ser oportuno 
e conveniente aos interesses da Administração. 
Dois Vizinhos, 02 de fevereiro de 2014. - Raul Camilo Isotton 
Prefeito 

.1 Dl@tm$ inp Olaria Oficial Assinado Eletronicamente com Condindo 
Bi.;," Padrão len-Brasil. AAMSOP - ASSOMO° dos Municiplos 

do Sudoeste do Paraná da garantia da autenticidade deSle 
docamenla, desde que visualizado através do silo. 

Pene COIISIII ar a autenticidade do 	 .93M: 
caelmbe de tempo, int arme o 

codig sio lado no sitia. 	 068629139 

http://amsep.clioems.com.br  
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10A .10RNALI)E BELTRÃO 01Midal-TOND, 4.2.2015- N° 5:568 
• 00033 

Atos Oficiais 
Prefeitura Mu.  nicipal de Marmeleiro . 	.. 

PORTARIA Nd 4.122, DE 02 DE FEVEREiR0 DE 2015. 	. 
. 	Destoa sonadons para o Sedo do Sanada suplatorai de Uatalho. 

O %tilo do Municlob do Monteiro. Estado do Paraná. rouco do suas aoRS-
O5on bato do con'ormdade esmo Sapato no are 135. da Lei rn SOSS, do 23 do 
solentro eie 7003,o 

Conaidaanfo a neceadado do 0n:opa:OS benesse arco =Nanado na ras 
• escudado de atoncamttro do Iodas as domada da Pitandcila.Geral.. 

RESOLVE: 
Ari 1' Palau' a dendoros FERNANDA TRINDADE. Proa:Mons Juriffica. Ma-

Vinda 1097.8; e EDERSON ROBERTO DAMA COSTA, Proosodoe »Idoso. Mstekii-
la 12564. paro eurnoancreo do Yornacia sudonionlat do Moho dolo (dualvan 
sesnanals. &vige 06 (IS) rneses 

• Art 7' ala portada crea oro Pop na data do sua pubkatera. 
' 	Gaipo* do Pectena do Masnddro. Esbati, do Pampa. aos doe dias do mts do 
isictob do aro do deis 80 quiri°. 

LUIZ FERNANDO BANDEIRA 
Protelo de Manto 

• PORTARIA N' ,1124, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2015 
' 	O Proloto 60 Municiou 6t alwireltiro. Estado do Pugne. ro uso do suas arS. 
obOs keit. molda no algo n' 135 da Lei Murado.' r? 2.095 do 23 do somara cio 
2013. considerando o Protocolo n• 52.38/ do 20/0112015. 

o condenando o laudo de Media do Irabalhe. moino, 
PRORROGAR 

A* V OO. A roda* da capa balda no otimibtivo do 50%icinceada cotem) 
do Jornada do uma° Mala Lema cia Salva Goma; ~go sob o ir 554.1, 
do &sio do SerrodoMeronddra, boto ao Dopartarror4o de [doando e Caibre, 
polo sovo de mas 03 Nós) meses a casai de 0340/2015, eoffietsa mediada Pdea 
Podas rd-4.07e do 240/0014. 

M rd 02-A ennerne Penara casa em Viga na data doada publ.:Elo. 
REGISTRE-SE, PIOR. OUE.SE  E CUMPRAÇE: 
Geando do Refilo de Ramela:te, Feto Co Poen& aos Uso elas do nia da 

levoretro do ano do dás mil °quinze. 
LUIZ FERNANDO BANO-EMA 

IÇoiono do lammekko 

l'refenura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu 
AVISO IP 01 

PREGÃO PRESENCIAL N't010015 
A Prelokura Monedoal do Outro cb ÇapaR. Uma pado, ma Iara roga, as 

iss o data olaixo, Mo* Ti al~doX do Pendo Prestodal do acordo mo as 
~Xe* palkubros to Edial,do tal n! 8.656/93, doa idliap)os e domais ramas 
maio 4100m9CM a ~Sb. 	- 

OBJETO: 	'tição de pasmoso do ranÁdo oanspolcs do Usa, flue Tapinha de 
carnblio caçamba ~tonto paro enata soikes isola rrolopaldado, deificam 
questa no anoto !JEN ~arte do cchlal. 	 ., 

DATA E HORA OS AREWURA, 18107/7015 is 14,00(qualone horas): 
CRNERIOS PE JÚLGAME 000: Mon, Preço Pata, 
ENTREGA DE EDITAL E INFORMAÇÕES: O 0644 o dos amos pada as 

rodradeo no iodo da Prdoeura, nos dia AM!, das OSSO Is ROO o das 1330 as 
14)03 Moa. ou abade da *tinindo- DOPMenewaventotoçuem write: o domis 
Honro** através do Isidoro (0.a463 3577.0018,1n 061.46) 3504001 o comi. 
kkatancatemro@bormi.com. 	 . 

Copeiro do 10 auMR. ao 03 do latino do POIS 
- 	- 	- 	GELCENOR LERIAS DA SILVA 	 . 

a 	 PREGOERO- 	 ' 

	

.. 	. 
. 	 AVISO N' 01 	' 

- • 	PREGÃO PRESENCRL N' 005/2015  
A Peekdáta Alunicipol de Vozeio do Inued.UPRIcensisMco que lad mine no 

kcal o data abobo. lolo na Modalidade do Innaflo %melai, do ~No men as 
unododos ~aos eb EcRol..dal.Ol IL' 0.66193, soas ollomoks e Oras nOrnlas 
oro Voa que morno mder1o. 
~O' equlskSO do Onocice amolda pai a ma ond a moda, cotim° otos 

tino renal pado allogronlo do ceitil . 	, 
DATA e HORA DE ABERTURA: 19W/2015as 09-00 0540 horas) 	, 
CRITÉRIOS DE JULGAMENTO Menor Preço Pe. Tolo. 
ENTREGA DE EDITAL E INTDRMAÇOES: O HM e soo arares Mem ao 

retidos na todo da Prata, ios das CrRis das 0530 és 10:380 das 1130 Is 
17130 heras, ao ovavas da wobpsE:bilplimmeaunirodoiguatusesreelie o domals 
Iteram:a anate cie Idem° (04%46) 1504010. la (04.461 45/24031 e MSS 
Idlactratutiolinotrotoorn. 

Crua olro do quoçoIPR. Dm 02 oo buam do 2015. 
GELCENOR LERIAS DA SOVA 

• . 	' 	PREGOEIRO 
rota 

•-*CifRe IN1 or-ii en sisa 
N....__ 	-=.--.... „..,.............- 

. 	. 
somai or, arevn‘M,Mn 

a .dated•O• nél• 0•••••1 eido A Ind.1, moio+. d. •••• - 
••••Idemo, • ...m.or. pov. • doai ris do rulaolt, •• ou A d. vint 
• 'doo, mo., 	ioda Ia) molmounn do Imolo:Ha • 
Froiledo. Amicildn. S.Cill {1.41•111111. ReprehnIn. i• nireCI• 

ie. 	 Ima 	Polono, 

1. 

L._............,...-. ___ 

eu 	am 	 . ..Mo 
reeonlodd•• noa • Mon Idéio Oen. Owolinloi, • der mien*, •• 
did  doso  do  Inoolo• do roei ai, ed., ho Golo leni 004015* 
.4.1". 	04 0.rd• d• 51~ o dos 1 Mon...Np . caiem" 
manto I. Hee roto ramos i• II I. !dna do do .Soa So.o..111., 

Onde modo to. io dm •• ...Mu. ••••••••• 	. 

0 - d 'mia 	 da . • P.dotkdd. andoottmeiht• Ib. ad•Idaole. 
nertlei•fl•do 

II Andu,. • 	1.111do. , 	b. 	. 	1.0..os em td••••I•1 	• 	• 
Premo.. dr tod 	noto* n.o, idas ne o denowook 

d ~d.o o ondod •1•10 	• de 1.•••0_ porá • ••• to. 0•0•1 

dl Mono. lir. I. de horror do Arurion. 

. ,...,\ .i .l . 	- •-• 

• 

ma 	,-,...,_ ...-.........,-..,-....-...-/ 

. 

FIORESE. 

Gani 

L 

PARTES: 

OBJETO: 
MINISTRAITVO 

PRAZO: 
VALOR 

.Foneisoilleáltlo,011147 

,45SOltp/02EGIOt)p É8005 DErf.,c3JNo 	k
enan

o á5535  

	

Francisco Betão -PR 	
• 

. 	. 
' 

	

	E(TRATO DE CWIRATO MOI/7015 	, . 	. 
CONCURSO NEMO M03112013 

Associação Regknal do Saúde do Sufoesba o GUSTAVO HENRIOM 

0 Empregado e tonaste:10 pana nababo oo 12120 doASSISTENTE AI> 
- ARSS, sob a wienteçbo do Ernetoaador. atando da Adniriataçáo 

da ARSS, 
indo em 02002170150 Votada Indolonriezda 

MENSAL: RS 1.045,19 lum Nd o 0-040/1  o O107  Nes o 674iNix 031' 

&ALIDADE: Ccouno Púbico n• 0010013 	.. 	
, 

do "caveto do 2015. ' 	, 

ALBERTO ARJ' 
• . 	. 	„'ProsIdeote/ARSS .4  

Prefeitura Municipal de E-neas Marques 
EXTRATO DO CONTRATO 
ADITIVO if 02 
CONTRATO 970014 O 1735 
Parles. VERLANI P.S.ONOFRE -ME LTDA e MÚNICIPX) DE Elin-ASMARCUES, 
ORM, AQUISIÇÃO DE RATEIRA', DE EXPEDIENTE PARA A PREFFJTURA Mlb 

NICIPAL DE ENEAS MARDUES, 
Ws: R17 125,07 .1 sob ri camb e vinto e cito reá o ide (entrem). 
Passara.% será feno confirme apaiicações Idoso° MSS, 
DIMAÇÂO 31 /1 24015 
DATA DA ASStNATÚRA, 22/01/2015 
FORCr. COtsatlea 60 FranebadleltrtoRR 
ENEAS 55.001005, 03 fevereiro da 2015 

PEDR0121010 MAZON • 
Prefeito Minkaptd em Es "ORO 

-... 	 _ 	,fit ,,m, In ~mosco uni 
- 	

• 	rasam.... 

O mann es rorioao de 1.1.1~0. ninada atonia. ~bolo of 0700014. ob 03 
d. araruta e. role ar, om. as LM remos 0600463. bookçamamoammtr. b60 
polco matada da ~sal 

MOCOIGODE: DOPE/4M DE ucfrocAo èr cowols. 
OBJETO Molli011 dill 01•4000 orovado, da aapioaas• tort, ai ~end..a 
pr5 tal fan 	ao &end. pata .4 comam 'do 23 CNP OfàfD 2010 pio 

~o enommeadoseemeritie. 
• - LIUOVA Dá MIRICLICIVRA !MOLDA OGEORLOA DE 

FINO' 	O - COOOAF1 
701 	RS 374.550,00 Onrents• • *Séria • postre rnd noneenlya • 
na 	 % 

bramo d• 1015 

•TÊ1 ,... 	Otil.11°Cardeade il• Gebo*, \ 

O Pociaido OeérOol d• Oannilr~ all PM*. ~PO do nom., ona, dento tb 
Noa& cem las• no L•I iodo.' a MIO • 1•00fadOote~tr, ene pOOdo nnio de 
Torre dem •• Cana 
~G/ ~etc d• f ord~ tino • fp a 4 ~em • 0•444 montou. 1,  
DAM FiNcumfros LUA 
~CIE ~Ora nanem -beato Paço MIMOS" 
corro, emaço manem ',mo, ~ostros aam mon, o odora 4.0.. 
Mica do ro.~ 0i• Omito leis 	• 
ADUNO. C. ~buem* ta pwroplee Per rei DO (mwet)~,.~»... • X.,  OMS 3015 
Fendem ei».?,3a 400.140e.2301 

0.0 5•0•10.••••3 0 inldp•I do Admi~  
O LOcrutèrle ~g. el• dodnolnlarara •I• Preann ~TOO 0. P13,~ 0~0. uma Pd Pnnl, ema boa,, ui non abetos . adana. ~me. ••••00 
MS. ernota d• Tone NOM vo dordrad 
PARTES: lkurkiple d. Frnate seu . PR •. ..~ ts •OdOLIN•dEtAllEPP. 
E076007Oot110 0e4S7/2013- Geada til Poça Ti OW0311. 
OSIOTO Casteck• d• mia do doba n•-n•coodo d• demo.. 41. MS, rObka d• 

ACT10.13 proa da pinça, ia 0104000 	une.a. um  as Ponasio oro, 
aia até s. o; do do o. 2011. 
~duo 0.00a. NI da J•owb d• 201 to. 

8•0:1111Oda.e.emos Ihridose da /ilmatImula. 

	

AVI ODE LIMA 	• PARA REGISTRO DE PREÇOS 
PREGÃO ELETRONCO N4 01032015 -SRP 	- 

• 
A Piadrn murideal de Francisco latia-AR, Sia ene Itessessados que 
fará nadar no do 24. cio leasadm de 	. à 	0060 non, • abertura  do 
Mando n• morlaildxie Pregue setre,Nua, meter veio Po LOTE. Notem Pee 
objeta o REGISTRO DE PREÇOS de dia ruga NWe ra sin~V•kb  
do Muna:1000e Francisco Betlia. Fe/machie/A livmS131 e g:arriado. 	' 
RECURSOS FINANCEIROS: Remoas do DEBETRAN e Fato Alui. 

Rima!~ das proposta:, polo da 0600 bom da de 04 de 'crerei° d• 
POIS . Abertura do propostas: e torti de. 011•31 Moo do db 24 da tenteie, 
de 2015. Ratotenenia das lanas: .• partir dal 0903 lorn do Ma 24 de 
levem., do 2015. 

, 
E-dlol ma ittgat $ dlrooslaao dos liRroasados to Dilato de LittaçOna, na 
RIS 	001~0 	Toado 	dos 	Santa ' 1000 	• 	no 	44 
amo foncirooloadagsaexedd - ilabolles, ou atreves do da da IRO 
=Sim id. bdonnagen esmolar/meares asa das oleara (40)0520. 
2107 e 1510-2103. 

. 	, 
., Pranche* Baleio, DI de il3VeCilt, e-2015. 

.... 
" 	 • 

P 

AVISO DE LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
, 	PREGO PRESENGAI, am coersel5 -SR! 

A Profton Mainelpid de Fremimo Dito-to-PR Mo oca Interesase• cio 
Má matar no doto do tombo do 2015. in 14:00 Socos, o cearas da 
adia% ta ~atado PREGÃO PRESENCIAL, d1,000 POÇO Pai LOTE, 0.10  
men Pa miem e REPISIBP_PUBC(7122 do Fomentam de pookna de 
aa. doold0d0 ~o o 'lia-decoro oro' inmakça', ro ama a rd 094* 
de rateoutroOrado do seno senaárb do Iloadold.Forneolmorgolonctoki 

• 
Doto para entope dóC1111101i0. 0 CION ~boa procoa e toamos lodo 
freweIna do 2014 As 1•000 hCntl. 	 . 

loas da 0001300*0 da dial ta onde do Prega0 do de ~Ra do 
adenbiaoção ao papa da PIClid," .berkieed . Uno°, toda ta abao 
Doariam Ideara dee Saltei o' 0000. toiro, rodei, de 61111~ 00111.0 

Semi na Fogo, á dispedleat dos ireanssedcs na misto de ticanbes, lo 
moem ondemeo o ie do 7,233,/ra45seloOal doada • ToiMedo• 
COMPFCMITISO 00 tOGOrta, anexo ta acta/ homeçãos oarnplomaraaros 
n".1/46e.k....“ (4033020-2507 e 35242103. 

Francisco Bailo, 02 	~de Sn WS. 

E . PERSUI 

• 
, 

Prefeitura Municipal de Salto-do Lontra 
LEI 71411812015 	. 	. 

Sonda Atra Anexo dto programas do PP& Atoo *modo %armai Oa L.DO 
o abro Católo Supkanenta per EID:SSO do aneeadaçâo do Faio Mofada to orça 
MOR) Goal do Matplo. na Seaelata Murepol do Salde e &manente/ Fiada 
Munlpipal da Saúdo. no Vaks clo RS 1.111.73050 O dà OUVIS 

A Cantora bladd0 de Vendem, agonio o to. WORM/1E16% Fieis atm 
nicipal do Sala do LotaEsto:o do Final, a tuado tuas subi*. Ioga o nos 
Itera da Lel OmyktiMuriciped. Mit a SciNinie: 

LEI 	• 	 . 	. 

M. N.% adorada o rob do Program da Lane 092/2013 clo PRA (Piro %da- 
nai) do pabdo 20144017 cordame scoa, 	' 

. 	
Proptema 	Et 	 aio Ri 

Custo EifinodorZiortoto 	
V

grama 	, 03/72.952,00 
cot! 	DESENCUREA DE SAUDE 	1.111.713,50 

, 	TOTAL 00 PROGRAMA 	9.491.69040 
Art.1•41:a etnia o valo da Aedo da Ido' 050/2013 da .00 65 de Ornardes 

On~ro) do exercido 2014 codorna scpue: 
Ação 	areeikapo 	 Voa R.5 - • 

Calo Esfolado da Apo 	. 	 65377722 
1.037 	CONSTR. AMPL. MELHORIAS UNIDADE SE DE SAODE1.111:733.50 

TOTAL DA AÇÃO 	 1.765010,72 
. 	Ara Jialea abarba no Oçamoto Gorai do lholelplo do Sala tio bata, Estado do 
Penni, wn OldenoStibronlar pee Excesso doAmxidapbo de ponto Virstlada no 

vote do R$ 1:111.733.53 (Um me* calo o taro enl abata e Mota o cio Torls 
eirollente ~Ince), no ;MIM ddloolo ceçarreellria 

C°  Er 	
Valo RI 

Ord S MUN.SAÚDE E SANERMENIM 
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
103011017 	DESEPNO 112P0 RE SAÚDE 
1.007 CONSTR. AMPL. MELHORIAS UNIDADE SE DE SAÚDE 
44.90.51.02-337.1131 Censo-kelt& Retomo Oda Ocin PÉS. 1.111.73050 
AS 4'. Pia • atonia do voante ~o Suplementai ema tarado ce roas 

nado Emposso do Amxadaele do fona idnoshdo da ("odeio assim omoplata. 
. 	Tordo 	 Vila Ra 

2431.99 99.110416432.6c. SanoantoloAbosbadmertáo Água 1,111,73050 
ArL SsEsta Lei entala omito no data do RJ, WW0•1100, reoo9adas ridaP> 

atdes ao tontránn. 
GRUM° do Relollo Mincial do Silo dotada um 03 do Fooreim do 2015. 

/ 
mei/ 

DECRETO N016/7015 
Súmula:Also Credito Espadai pra atanada vala do provim; do (PPA),•MiNi 

ta o valor da pego no IDO o ~and pa Sacai* ~tiro do ameba 'mon& 
do Farda Vendada, LOA do Ituriclpio do Salio do Lota. PR. Decrolada ~Ripa 
de Edu:20°0dt" e Espores, Depenarem de Eclutado Fundamenta VIJIDi de 
RI 127215.5500~as pra/éden:loa 

MAÚRICIOSAll. Refeito ~Nal do SARO tb Unta. Eirado do Panes., na uso 
do soas alrbielot bast doidamente anotado peia Lel r! 0007015: 

DECRETA 
/4. 1iFlea /Ronde o lat. de %arara da Lel 000010013  do PPA (Plano %ia 

nuidl do Modo 701412017 contorne soam: 
Proponaff Dna 	Espoara* 	 Via RI 

Cot Esguiado raio Preproms 	3,60506 
024- NO 1,009 	MANÚT, ENSINO FUNDAMENTAI 1.537.70 
024. 121 1.011 	MAK El!~ FUNDAMENTAL 36937,35 
074.122 1.011 	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 	10097.66 
024.003 3.032 	MANIA ENSINO FUNDAMENTAL 	110,44 
024-107 2.015 	MANUT.INSINO FUNDAMENTAL 69.497.03 
024.165 2.037 	1~1. ENSINO FUNDAMENTAL 5775.35 

TOTAL DO PROGRAMA 	 131721545 
Ad. 2ifle• atoada o valor da Aedo do Ido' 052/2014 do 20 eia rrob do 2014 

IDO Rel do DkettimOngnientarka) do enectio 2014 ceolornesogue: 
Ação ESP2e4uatto 	 Valor RS 

Custo adoudo da AeGo 	 69.06000 
1009.135 • 	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS 	1.537,70 

TOTAL DA AÇÃO 	 70.537,70 

Aedo Especifica-Rb 	 Valsa RI 
Custo Esamadte da Aflo 	 41,000,00 

1.011 -121 	• 	EOUPAMENTOS DESTIDUCAÇSO 36.907,36 
0.000.022 	EOUPAMENTOS DESTIDUCAÇA0 10097.66 

TOTAL /MAÇÃO 	116.800.02 

Aedo EsoedScaçao Vabt Ri 
Cudo ramado da Aatio 1.1153.0:0410 

2.031.103' 	LMNISTENSINO FUNDAMENTAL 	115.44 
TOTAL DA AÇÃO 	 1.053.115.44 

Açio Espodkoode 	 Valo RI 
Custo E [amado doação 	 367.0153,00 

2.035-T07  , 
	

ENSit/D SALARIO EDUCAÇÃO 	69 492.03 
TOTAL DA AÇÃO 	 436.49003 

AI* 	SoPcialcapo 	 Vala Ra 	. 
Cata  Erinado da Aça° 	 7(800,09 

2.oplas • DISTRIBIOÇAOALIMESCOLAR 0,210.38 
776170,36 

Art 35FIca abado no Orçamento 	do ilunkkio do Salto do Loto; fiado do 
Prird,om Cinda Espoai ea Stscrirée neonato do Pente lAncutada no Morde 
RI 02711545 (Colo o vhba e sete rol cientes e quhRa rods OROonla doce
centoos ). geplante dotação OiamenOne,  

Cedo° Espooláttolo 	 Vala RS 
56.05 SEC. MUN, EDI/C-CULTURA ESPORTE 
04.02 DEPARTAMENTO EDÚ.FUNDAMENTAL 
12.3615074 	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 
1.009 CO4STRUÇA0 DE ESCOLAR 
44.90.5101.135-1158 CorsttrastalAniplollets Púbico 	1.537.70 
1.011 AOURVEICOLO DESTINADO ENSei0 
44.93.52.'1215 1159 EqtéparnoMos e Material Pomononlo 36007,36 
442.52 122;1160 Reapareces e Material enxoto 10192,68 
2.032 MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL . 
33.9050• 103• 1161 Matotal do 	 115,44 

'2.03S ENSINO SAIARIOED2M/M  
1190.30.107 1162 Ittenal dp Coluno 	, 	69,497.133 
2.037 DISTRIB. AUMENTAÇA0 ESCOLAR 
335022. 165. 1113 Matord ou bons ClistrbGmlulla 	6170,38 
kl. 4'. hal à WANG do premio OtOlo Especial soda Ando os rroaus 
Superballnarcolro da Fado Mrouloda do eu acido ansolon dado escaliceda: 
Fado 	 Valor RS 
2411.02.04. 105 Supt•frdl Fin.Coiseu.PrO Intenola. 	1337,70 
24710756-021 Strdoel1M1 FailquIp-Mob.Preantalela 	36907.36 	m 
2471.07.06- 177 Supoinfil FIRMottárloprtalnüneia 	10097,66 

• 132501.050306.103 SI.,~ fitEnsllo FUndanlental 115,44 	, 
1720.35,05-1075600005 Fin.Sailào Educado 	69.492,03 	, 
1721359901. Supoáva Fh£4514.Ahnenteçao Escola 	13770.36 	. 
TOTAL 	 17/.21545 

55Esio Deado ~ri ri viço, na tia do sua publicação, revoaaoas as 
OsposX,bes em =tab. 

Gatineto do Prololo Munklool do Sala elo Lota en,03 clo Fevereiro do 2015." 

4r/ 

LEI N' 019/2015 - 
StrralicAlioni Anuo da propalem tbPPANtoa Anexo dee ROTIM& da LOO 

o abroCreeMo Suplantado po Excera do aneoidaebo de Forro, ~dada no aça 
MC110 Geral do Maqe1:313. na Scadrio aloricOol do Edago.Cultuns o Espoa 
Deporlamano do Edoordalla Rrdomental. ro Vala 6a RI 15111621 e de autua pio,  
~das 

A Camara Moideal de Voreadoes, wordat e co, MAURXX) BAÚ, Releio Mu. • 
eidpS do Silo do Luta, EldadO do Pana, ro uso do suas aturções Icgds toco 
*TN da lol Orpftlica Mordei* sardoro sojuhile: 

LEI 
Ari lif ta Orada o ratado Pao3nenn da Lel n' 092/7013 do PPA (Ptato Mudo 

nada do pcdodo 2014/2017 odre segue 	' 
enrama 	Esped~o 	Via RS 

• Custo Entintado pote o Regina 	3.183500.00 
0324 1.4AIRME0ÚCAÇÁO FUNDAMENTAL 153.116,21 

TOTAL 00 PROGRAMA 	3.133.116,21 
AN 25Fita atada o Moda Aedo da Lel n' 057/2014 do 20 do mio do 2014 da 

1.0004i do DitOrtics Groanonitia) do enackio 2015 cotamo segar 
AÇO 	Etoxikapo 	 Valor RI 

Carito Elanack, da ,AW 	70.527,70 
1.009  CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS 	153116.21 	. 

TOTAL Dana° 	 223.643,91 
An. 35Fea abalo no Orçamento Gera do ~leio do Siba do Lota. Elido do 

Paraná, um Ceadab !melomania pot Eacesso do Ano:oda/3o do Fole Vmoilada no 
vãs do RS 153116.21 (COMO e (imanta e tês mll conto o doestai roa evido o 
um centataL•on ;OLÁ* dotação 

(it WiCt.dkt 1.1104JCAÇÂOCÚLT. ESPOR 	
Vala RI' 

66.02 DEPART, ECUCAÇA0FLINONAENTAL 
12.361.6024 °emalo Fundanontal 
1.009 CONIRÚÇÁ/lEttriXAS 
44.935101.. 15511E0 Corsa/nu/ Ralam atoo Puta 153.116,21 
AN 4'. Para a Oteltill do pregoo Citealo Soplonenla rori atado os mar-

sce de EXCOOW do Anocadarraole Fone aixdada do o ~o asskn espoexada. 
Fone 	 Nig RS 
24.710214-170- 105 - EXCARREOCONSTRAINITCRECHE 153.11521 
At 5.-Esta Lei cabal on at% na doia do sua putiento, revOgadand 

sii5e1 an conakia. 
Gotincle do Preta, Matai& Safio do lona coro 03 do lamela tla 2015 



Razão Social: a.4`.'. 

CNPJ N°: 

Endereço: 4 d 
E-mail: tli'72.4.7W 

Telefone: ,/(6 

Pessoa para cont 

PrzuriTuRA MUNICIPAL DL CRUZEIRO DO IGUAÇU -: PR. 

COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL N°004/2015 

‘124  • 
"&drim 

cyr: 6 SÇ> c, /("1- tC)  
10D4,0 »iftr-0 -1-044,1 

 

Pc 
Cidade: C:1/  

? 
ato: 
	2 • rz0 if 

/j' 1 1 .  /I ti 	7 _1. tyyte„:,o1,0 

ssinatura 

00034 

Obtivemos, através do acesso a página www.cruzeirodoiguacu.Pr.gov.br, nesta data, 
cópia do instrumento convocatório • icitação acima identificada. 

Senhor Licitante, 

Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu e essa 
empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do Edital e remeter a 
Divisão de Licitações por meio do fone (46) 3572-8018 / fax (46) 3572-8001 ou email: 
licitacaocruzeirrg&hotmail.com   

A não remessa do recibo exime a Secretaria da Administração e a Divisão de 
Licitações de informar retificações ocorridas no. instrumento convocatório, bem como de 
quaisquer informações adicionais. 

Cruzeiro do Iguaçu — PR, 30 de janeiro de 2015. 

Gelcenoir Leirias da Silva 
Pregoeiro 

EDITAL 



DA ILO ME 
RO: 930.36 

CPF: 160.637.839-20 
Sócio Administrador 

D MEZZOMO & CIA LTDA ME 
	

00035 
CNPJ: 07.208.832/0001-47 

Pregão Presencial n° 004/2015 
Processo n°004/2015 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

D MEZZOMO & CIA LTDA ME, inscrita no CNPJ sob n° 

07.208.832/0001-47, sediada na R Constantino Mezzomo, n° 360, Bairro 

Centro, na Cidade de Cruzeiro do Iguaçu, Estado do Paraná, declara, para fins 

de participação no Pregão Presencial N° 004/2015, e sob as penas da Lei, que 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação previstos em seu edital, 

conforme previsto no artigo 4°, inciso VII, da Lei n° 10.520, de 17 de novembro 

de 2002. 
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente 

declaração. 

Cruzeiro do Iguaçu/PR, 13 de Fevereiro de 2015. 

ir),%  
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R Constantino Mezzomo, n° 360, Centro, Cruzeiro do Iguaçu, Estado do 
Paraná — CEP 85.598-000 — Fone: (46) 8407-2268. 
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f 	 —"cr- 
FRANK ADNTONKEMEZZOMO 

JIJNYA4-étáltRei/Veírtit;AARANK 
AGENDIA REGIONAL DE DOIS VIZINH 
»CERTIFICO O REGISTRO d.M:. 	10772 
Sed HOMERO: 20125013.77 9 
Rndopolot 12,1501,37y-E, DE IS/07/20i2 
,:41 2 Q5E:Cid 

SEBASTIÃO MOTTA 
SgeRETARio GERA 

do ICIUPCL 

O CPIGINA, 

00037 

FLS 01:  

I. FRANK ADNTONIO MEZZOMO, brasileiro, solteiro, natural de Francisco Beltrão — Estado - 
do Paraná, nascido em 12/04/1974, Professor, inscrito no CPF sob n°. 706.607.869-15, Portador da

-  :- 

Carteira de Identidade Civil no. 5.131.761-0, Emitida Pela Secretaria da Segurança Publica do
-  _- 

Estado  do Paraná em 07/10/1987, residente e domiciliado na Rua Constantino Mezzomo, 360,...:. 
 

Centro, Município de Cruzeiro do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP N.° 85.598-000 e; 

2. DANILO MEZZOMO, brasileiro, Casado sob regime Universal de Bens, nascido em 
10/10/1949, do comercio, residente e domiciliado na Rua Constantino Mezzomo, 360, Centro, 
Cruzeiro do Iguaçu, Estado do Paraná, inscrita no CPF sob o no. 160.637.839-20, Portador da 
Carteira de Identidade Civil n°. 930.367, Instituto de Identificação do Paraná; Únicos sócios de 
"RÃ. MEZZOMO & CIA LTDA ME", com sede e foro na Rua Constantino Mezzomo, 360, 
Centro, Município de Cruzeiro do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP 85.598-000, Registrada na Junta 
Comercial do Estado do Paraná sob o N1RE 41205404891, em 10/02/2005, primeira alteração 
contratual protocolada sob o numero 20063989271, em 13/12/2006, inscrita no CNPJ/MF sob n°. 
07.208.832/000147, Resolvem assim, alterar o Contrato Social, mediante clausulas e condições 

seguintes: 

Clausula 	
Fica alterado a Clausula Terceira do contrato social onde menciona o objeto, que é 

Transporte Rodoviário de Passageiros e Transporte Rodoviário de Cargas em Geral; passando a ser: 
Transporte Escolar, Transporte Rodoviário de Passageiros e Transporte Rodoviário de Cargas em 

Geral. 

Clausula 2s: Permanecem inalteradas as demais clausulas da primeira alteração contratual que não 

colidirem com a presente alteração. 

Clausula 3*: Os contratantes elegem o fórum da Comarca de Dois Vizinhos, Paraná, para solução 
de qualquer questão oriunda do presente instrumento do contrato social. 

E por estarem assim justos e contratados, lavram, datam e assina o presente instrumento 
particular, em 03(três) vias de igual forma e teor, juntamente com duas testemunhas, obrigando-se 
fielmente por si e seus herdeiros ao cumprimento do estabelecido na Forma da Lei e para todos os 

fins de direito. 

Cruzeiro do Iguaçu, 09 de Julho de 2012. 

D. MEZZOMO & CIA LTDA ME 
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

CNPJ: 07.208.832/000147  



R.J. MEZZOMO 8s CIA LTDA ME 
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

CNPJ: 07.208.832/0001-47 

1 - RICARDO JOSÉ MEZZOMO, brasileiro, solteiro, natural de Frátici Be trfibi 
- Estado do Paraná; nascido em 02/07/1978, Professor, inscrito riti ust?“° 
971.284.229-pó, Portador da Carteira de Identidade Civil n° 5.038.98017Einitida 
Pela Secretária da Segurança Publica do Estado do Paraná em 25/07/2001, 
residente e domiciliado na Rua Constantino Mezzomo, 360, 
2 - FRANK ANTONIO MEZZOMO, brasileiro, solteiro, natural de Francisco 
Beltrão - Estado do Paraná, nascido em 12/04/1974, Professor, inscrito no CPF 
sob n° 706.607.869-15, Portador da Carteira de Identidade Civil n° 5.131.761-0, 
Emitida Pela Secretaria da Segurança Publica do Estado do Paraná em 
07/10/1987, residente e domiciliado na Rua Constantino Mezzomo, 360, Bairro 
Centro, no Município de Cruzeiro do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP n.° 85.598-
000; únicos sócios de "R.J. MEZZOMO & CIA LTDA ME",  com sede e foro na 
Rua Constantino Mezzomo, 360, Centro, Município de Cruzeiro do Iguaçu — Pr, 
CEP 85.598-000, Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NLRE 
41205404891 em 10/02/2005, inscrita no CNPJ/MF sob no. 07.208.832/0001-
47 resolvem, assim, alterar o Contrato Social, mediante clausulas e condições 
seguintes: 

Clausula l':  Retira-se da sociedade o sócio Ricardo José Mezzomo, que possuía 
na sociedade 10.000 quotas, perfazendo R$ 10.000,00, cedendo e transferindo 
suas quotas pelo valor nominal ao sócio ingressante Danilo Mezzomo, brasileiro, 
casado sob regime d Regime Universal de Bens, nascido em 10/10/1949, do 
comercio, residente e domiciliado na Rua Constantino Mezzomo, 360, Centro, 
Município de Cruzeiro do Iguaçu- Pr, CEP: 85.598-000, Portador da Carteira de 
Identidade Civil n.° 930.367 do Instituto de Identificação do Paraná, e inscrito no 
CPF sob n.° 160.637.839-20. 

Clausula 2"  Fica alterada a Clausula Segunda do contrato social, onde menciona 
a Distribuição do Capital: Ricardo José Mezzomo 10.000 quotas - R$ 10.000,00 
e Frank Antonio Mezzonto 10.000 quotas - R$ 10.000,00, ficando assim 
distribuídas entre os sócios: 

SÓCIO N°. DE QUOTAS VALOR $ 
Frank Antonio Mezzomo 10.000.00 10.000,00 
Danilo Mezzomo 10.000.00 10.000.00 
Total 20.000,00 20.000,00 

Clausula 3" O Sócio ingressante, Danilo 1VIezzoino, declara conhecer a situação 
econômica financeira da sociedade , ficando desta forma, sub-rogado nos direitos 
e obrigações decorrente do presente instrumento. 

Clausula 4"  O sócio retirante, Ricardo José ~somo, que cede e transfere suas 

rasa e geral quitação de quotas ora efetuada.

\  

quotas pelo valor nominal ao sócio ingressante, 	o ~somo, que dá plen 	
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Testemunitas: 

audemir Freitas 
R.G: 5.866.916-4 /SSP/PR 
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AP' da idp 
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R.J. MEZZOMO 43; CIA LTDA ME 
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

CNPJ: 07.208.832/0001-47 

Clausula ': A  administração da sociedade caberá Danilo Mezzomo, 'caju 
e atribuição de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial;ved- 

, 

entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações sejá 
em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar 
bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 

Clausula 6`:  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 encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargo público; ou por crime falimentar, de 
prevaricação, 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 7a:  Fica Alterado a Clausula primeira do contrato Social, onde menciona 
o nome empresarial que é R.J. MEZZOMO as CIA LTDA ME,  passa a ser D. 
MEZZOMO as CIA LTDA ME. 

Clausula 8`:  Permanecem inalteradas as demais clausulas do Contrato Original 
que não colidirem com a presente alteração. 

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente 
instrumento em três vias de igual forma e teor, juntamente com duas 
testemunhas, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros ao cumprimento do 
estabelecido na forma da Lei e para todos os fins de direito. 

Cruzeiro do Iguaçu, 05 de Outubro de 2006. 

 

José Mearam() 

  

    

   

Frank Antonio Mezzomo 

49-flowei9m)4:2fieay,"0  
Danilo zzo 
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JUNT kC o maR 

R. J. MEZZOMO & CIA LTDA 
CONTRATO SOCIAL 

1. RICARDO JOSÉ MEZZOMO, brasileiro, solteiro, natural de Francisco Be 
Paraná, nascido em 02/07/ 1978, Professor, inscrito no CPF sob n° 971.284.22 
Carteira de Identidade Civil n° 5.038.980-7, Emitida Pela Secretaria da Segu 
Estado do Santa Catarina em 25/07/2001, residente e domiciliado na Rua Constantin 	o, 
360, Bairro Centro, no Município de Cruzeiro do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP n.* 85.598-000 e; 

2. FRANI( ANTONIO MEZZOMO, brasileiro, solteiro, nattiral de Francisco Beltrão - Estado do 
Paraná, nascido em 12/04/ 1974, Professor, inscrito no CPF sob n°706.607.869-is, Portador da 
Carteira de Identidade Civil n° 5.131.761-0, Emitida Pela Secretaria da Segurança Publica do 
Estado do Paraná em 07/ 10/1987, residente e domiciliado  na Rua Constantino Mezzomo, 360, 
Bairro Centro, no Município de Cruzeiro do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP n.° 85.598-000; 
constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas: 

1° A sociedade girará sob o nome empresarial R. J. MEZZOMO & CIA LTDA e terá sede e 
domicilio na Rua Constantirto Mezzomo, 360, Centro, Município de Cruzeiro do Iguaçu, Estado do 
Paraná, CEP S5.598-000. 

2° O capital social será R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) dividido em 20.000 (vinte mil) quotas de 
valor nominal R$ 1,00 (Um real), integralizada neste ato em moeda corrente do Pais e aq•rim 
distribuídas; 

Ricardo José Mezzomo 	 10.000 quotas 	 R$ 10.000,00 
Frank Antonio Mezzomo 	 10.000 quotas 	 R$ 10.000,00 Total 	 20.000 quotas 	 R$ 20.000,00 

3' O objeto será: Transporte Rodoviário de Passageiros e Transporte Rodoviário de cargas em 
geral. 

4' A sociedade iniciará suas atividades em 15 de Fevereiro de 2005 e seu prazo de duração e 
indeterminado. 

5° 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. 

6° A responsabilidade de cada sócio ê restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem 
solidariamente pela integralização do capital social. 

79  A administração da sociedade caberá ao Sócio RICARDO JOSÉ MEZZOMO, com o poder e 
atribuição de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em 
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos 
quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem auto ri do outro sócio. 

8' Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas 
justificadas de sua administração, 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 apurados ou mantidos em reserva na sociedade. 
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R. J. MEZZOMO & CIA LTDA 
CONTRATO SOCIAL 

9' Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios defibe 
contas e designarão administrador(es) quando for o caso. 

10 A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante 
alteração contratual assinada por todos os sócios. 

11 Aos sócios que prestarem serviços ã Sociedade efetuarão retirada de pró-labore, fixado de 
comum acordo. 

12 Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os 
herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes Ou do(s) 
sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação 
patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 
Parágrafflpico - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se 
resolva em relação a seu sócio. 

13 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 te condenação criminal, ou por se 
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargo 
público; ou por crime falimentar, de prevaricação, 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. 

14 Declaração de Microempresa: Declaram, que a presente empresa se enquadra no disposto do 
Artigo 2°, Inciso I da Lei 9.841, de 05/ 10/1999 e que o volume da sua receita bruta não excederá 
o limite fixado no Artigo 2°, Inciso Ida Lei 9.841, de 05/10/1999, não se enquadrando igualmente 
em nenhuma das exclusões de que trata o Artigo 3° da referida Lei. 

15 Fica eleito o foro desta Comarca de Dois Vizinhos 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 de 
igual forma e teor, juntamente com duas testemunhas, obrigando-se fielmente por si e seus 
herdeiros ao cumprimento do estabelecido na forma da Lei e para todos os fins de direito. 

Cruzeiro do Iguaçu, 28 de Janeiro de 2005. 
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CNPJ: 07.208.832/0001-47 

ANEXO VIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ENQUADRAMENTO 
COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA 
FRUIÇÃO DOS BENEFICIOS DA LEI COMPLEMENTAR N°123/2006 (*) 

À Comissão de Licitações 

A empresa D MEZZOMO & CIA LTDA ME, inscrita no CNPJ sob n° 
07.208.832/0001-47, sediada na R Constantino Mezzonno, n° 360, Bairro 
Centro, na Cidade de Cruzeiro do Iguaçu, Estado do Paraná, através de sua 
contadora Valkiria Zago, CRC/PR n° 054677/0-0 DECLARA, para os fins do 
disposto na Lei Complementar n°. 123/2006, sob as sanções administrativas 
cabíveis e sob as penas da lei, que esta Empresa, na presente data, enquadra-
se como: 

( X ) - MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3° da Lei Complementar 
n° 123, de 14/12/2006; 

( ) - EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3° da Lei 
Complementar n° 123, de 14/12/2006. 

( ) - COOPERATIVA, conforme disposto nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 
123, de 14 de dezembro de 2006 e art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 
2007. 

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações 
constantes do parágrafo 4° do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006. 

R Constantino Mezzomo, n° 360, Centro, Cruzeiro do Iguaçu, Estado do 
Paraná — CEP 85.598-000 — Fone: (46) 8407-2268. 
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COMERCIO DE PEDRAS ALMEIDA LTDA 

CNN: 07546859/0001-40 
Williaui F. de Almeida 
CPF: 063.458.849-44 

RG: 10.253.511-1 SSP/PR 

Comércio de 
Pedras Almeida 

Ltda —fas- 	 110 _ees?.._ 46 3536-7418 
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Comércio de Pedras Almeida Ltda 	CPNJ:07.546.859/0001-40 
AV: Dorvalino Tossi N°704 Bairro Jardim Marcante — Dois Vizinhos —PR 
CEP :85660-000 viiiiandv@gmaii.com  

PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

Por este instrumento particular de Procuração, a COMÉRCIO DE PEDRAS ALMEIDA 
LTDA, com sede Av-  Dorvalino Tossi n°704, Bairro: Jardim Marcante, inscrita no CNPJ/MF 
sob n.° 07546859/0001-40 e Inscrição Estadual sob n.° 90348607-40, representada neste ato 
por suas qualificações do outorgante Srt. Williani Ferreira de Almeida, portadora da Cédula de 
Identidade RG n.° 10.253.511-1 e CPF n.° 063.458.849-44, nomeia e constitui sua bastante 
Procuradora a Sra Icacilda M.  R. F. de Almeida, portadora da Cédula de Identidade RG n.° 
3.737.556-0 e CPF n.° 031.153.629-86, a quem confere amplos poderes para representar a 
COMÉRCIO DE PEDRAS ALMEIDA LTDA, perante ao órgão competente, no que se 
referir ao presente PREGÃO PRESENCIAL no. 004/2015, com poderes para tornar qualquer 
decisão durante todas as fases do PREGÃO, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE 
A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes 
PROPOSTA DE PREÇOS (N° 01) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (N° 02) em nome 
da Outorgante, formular verbalmente lances ou• ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir 
verbalmente de formular lances ou ofertas na etapa de lance, negociar a redução de preço, 
desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, 
manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao 
final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo 
PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da 
Outorgante. 

A presente Procuração é válida até o dia 19 de Fevereiro de 2015 

Dois Vizinhos — PR, 15 de Fevereiro de 2015. 
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Comércio de Pedras Almeida Ltda 	CPNJ:07.546.859/000140 
AV: Dorvalino Tossi N°704 Bairro Jardim Marcante - Dois Vizinhos -PR 

À comissão de Licitação do Município de Cruzeiro do Iguaçú 
PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2015 
Processo licitatório N° 004/2015 

DECLARAÇÃO 

MODELO DE DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO 
MICROEIVIPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA FRUIÇÃO DOS 

BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR N°123/2006 (*) 

À Comissão de Licitações A empresa COMÉRCIO DE PEDRAS ALMEIDA LTDA, 
inscrita no CNPJ n° 07546859/0001-40, estabelecida na Av: Jose Marcante n°704, através de 
seu contador Vilmar Steinheuz,er, CRC n° PRO3817208, DECLARA, para os fins do disposto na 
Lei Complementar n°. 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, 
que esta Empresa, na presente data, enquadra-se como: 

(X) - MICROEMPRESA, conforme inciso 1 do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 
14/12/2006; 

( ) - EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3° da Lei 
Complen)éntar n° 123, de 14/12/2006. 

( ) - OSORSATivA, conforme disposto nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de 
dezembro de 2006 e art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007. 

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4° do artigo 3° 
da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. 



Lp 	 3  

	

tí 	 

Comércio de Pedras Almeida Ltda 	CPNJ:07.546.859/0001-40 
AV: Dorvalino Tossi N°704 Bairro Jardim Marcante — Dois Vizinhos —PR 

À comissão de Licitação do Município de Cruzeiro do Iguaçú 
PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2015 
Processo licitatório N° 004/2015 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

COMÉRCIO DE PEDRAS ALMEIDA LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 
07546859/0001-40, sediada na Av: Dorvalino Tossi, n° 704, Bairro Jardim 
Marcante, na cidade de Dois Vizinhos, estado do Paraná, declara, para fins de 
participação no Pregão Presencial N° 004/2015, e sob as penas da Lei, que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação previstos em seu edital, 
conforme previsto no artigo 4°, inciso VII, da Lei n° 10.520, de 17 de novembro 
de 2002. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

DOIS VIZINHOS — PR, 15 de Fevereiro de 2015. 
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CNN: 07546859/0001-40 
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X rC:*--"-._ 46 3536-7418 

Comárclo 
Pgdrar, Almoldg 

Ude 
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Envelope ri@ 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇÕ - PR 
PREGÃO PRESENCIAL N9004/2015 
LICITANTE: COMÉRCIO DE PEDRAS ALMEIDA LTDA 
CNI91: 07546859/0001-40 
A/C: COMISSÃO DE LICITAÇÕES  

Pref. Mun. Cruzsiro Do I (te - P 
SETOFR DE PROTOM.0-UCITA OESR 

PROTOCOLO No: L 100_ zo 15 
DataLl_a_/ o 422 

45 PlorgrioLa min. 

Assinatura:acL4:U__ 





Pref. Mun. Cruzeiro Do Iguaçu - PR 
SETOR DE PROTOCOLO -LICITAÇÕES 

04 	120f5 

Data:  /IC5 / O1 /20 15 
Horário: 10  h 55  

Assinatura: 	kl

- 

4  

PROTOCOLO N9:1 

LUL 

Envelope n°1 — PROPOSTA DE PREÇOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR 
PREGÃO PRESENCIAL N°004/2015!  

• D MEZZOMO & CIA LTDA ME 
CNPJ: 07.208.832/0001-47 
A/C: COMISSÃO DE LICITAÇÕES  



tr‘ 

Nardrrt 
- 
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PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL , 

N° 004/2015 

D. MEZZOMO & CIA LTDA 



Municipio de Cruzeiro do Iguaçu 
	 Pág ira 1 

Pregão Presencial 4/2015 

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS 

CNPJ: 07.208.832/0001-47 	fornecedor: D MEZZOMO &CIA LIDA ME 
	 E-mail: kailem@gerencialcontabicombr  

Endereço : R CONSTANTINO MIEZOMO 360 - CENTRO - CRUZEIRO DO IGUAÇU/PR- CEP 85598-000 

Inscrição Estadual: ISENTO 	 Contador: VALKIRIA ZAGO 

Representante: DANILO MRZOND 	 CPF: 160.637.839-20 	 RG: 930.367 

Endereço representante: R CONSTANTINO MIEZOMO 360 CASA - CENTRO - CRUZEIRO DO IGUAÇU/PR - CEP 85598-000 

E-mail representante: kailern@gerencialcontabil.combr 	
Conta: - 

Banco: 	 Agência: - - - / 

Telefone: 4635721413 	Fax: Celular: 
Telefone contador: 4635721413 

Telefone representante: 4635721413 

Data de abertura: 

Fornecedor enquadrado como microem presa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar n°123/2006). 

ofê:gontiftlaretra": 
,aviva ^", 	  

N° Item Descrição do Produto i Serviço 	 Qtde. 	Unld. 	Preço Máximo Marca 

26.000,00 KM 2,85 O MEZZOMO E CIA LIDA ME 

Preço Unitário 	Preço Total 

001 	Contratação de empresa especializada para prestar serviços com 01 (um) 

Contrafação de empresa especializada para prestar serviços com 01 (um) caminhão caçamba 
basculante, com potência mínima 150 CV, em regime de quilómetros rodados, para 
acompanhar a Patrulha do Consórcio Prd-Caxias, nos seguintes municípios: Boa Esperança do 
Iguaçu, Boa Vista da Aparecida, Capitão Leônidas Marques, Cruzeiro do Iguaçu, Nova Prata do' 
Iguaçu, Quedas do Iguaçu, Salto do Lontra, São Jorge do Oeste e Três Barras do Paraná, além 
de outros serviços junto a Secretaria Municipais de Transportes, quando necessário. 
Dispor de caminhão, incluindo.combustivel, lubrificantes, condutor habilitado e estadia do 
mesmo, transporte para executar os serviços nos locais, conforme consta acima descrito. 

2,84 
	

73.840,00 

PREÇO TOTAL DO LOTE: 	12?-7,3:tiaTig 

TOTAL DA PROPOSTA: 

Validade da proposta: 60 dias 

 

esProposta - Versão' 'LUA 

D 	& CIA LTO4 ME 
PJ: 07.208.832/CI001-47 

R-37.208.83210001-4-7-1  
D M110M0 & CIA. 

uroA. - ME 
RUA CONSTANTINO MEZZOMO. 360 

CENTRO - CEP 85598-000 

1C2UZEIRO DO IGUAÇU - PARAN.
P.k A 
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PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL 

N° 004/2015 

COMERCIO DE PEDRAS  
ALMEIDA LTDA  



CONIERCtO DE PEDRAS 
AI-MODA LTDA. 

AVENIDA DOMINO TOS, 704 
JARDIM MARCANTE 	CEP 85560•rrC 

• DOIS v:,?:Ni•inS 	 PARANej 

o 
o 

maorouora) 
C71 

Monte/pio de Cruzeiro do !gonu 	 Feire 1 

Prego Pretendei 4/2015 
PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS! SERVIÇOS 

CNP.It 07.546.65910001-40 	Fornecedor: COMÉRCID DE PEDRAS AtMEEIA LiDA 
	

E.malt vifilar~mallcom 
Endereço: AV: DIIRVALIND TOSI 704 CASA - JARDEA MARCANTE - DOIS VIZINHOS/RR -CEP85560-000 

	
Telefone: 44-35368742 Fax 3538-7418 	Cehttan 8822-9742 

Inscrição Estaduat 90348607-40 	 Contador: Virar SNatheuzer 
	

Telefone contador: 3536-2145 
Representante: Mord Ferrete de ~TM 	 CPF: 068458.84944 
Endereço representante: Av Jase MArcante 704 casa - Jardim ~cante - Dois V0Irthos/FR -CEP 856130-00 
E-mail representante: villandvemmaltcam 
Banco: 1-68 
	

&Oleia: 919-9 - Comercio de Pedras Almekla rid -Do/ 

RQ 10253511-1 
Telefone representante: 8822-9742 

Conta: 21829-4 
	

Data de abertura: 1601312008 
Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (pare obter os beneficias da lei complementar n 12112006). 

te Mem Deecrtgão do Produto ir Serviço 
001 	Contrampão ce emmesa eidnoideada pra pterer seeripos men 01 (era) 

Cardai* de empresa egeolatzta pra mester neroon em 01 (ieri oamtetdo oepetbe 
beectiame, com pothcO frieira 150 CV, em ferre de quninetros redizia*, pra 
ECCIP~P3 a Patrulha do Coradrab PoiCaran, nos tentes ~pico: Erc Eardemon do 
!guapo Ere Veta da Apnalia, Capao Leiddes Mamem, Graeiro to Ispopu, Nova Prata do 
•beta Ondas de Image. Seio do tara, São Mose do Gaste e Rãs Eros do Paraná, Mim 
de (mira meigos peio ~ettla LO.Sreis de Dez:gorra crimda neettakb. 
Dispor e annao, inektko COMbnli Vet. toteMomen, contem ~do e ettacra do 
merco, truncam pra ~ar os serdpoe nos beata, cooterme consta acane denten 

CM" IMRE 
amo KM 

 

Preço Mirins Irma 
ZILS 

 

Preço Unitirto 
2,C0 

 

Preço Rir 
72E00,C0 

   

	

PREÇO TOTAL 00 LOTE: r 	momo 

	

TOTAL DA PROPOSTA : r 	T2.00M1,00 

Validade da proposta: 30 dias 
Prazo da entrega: 90 dias \VÃ' S. 14C 

  

toemo DE PEDRAS Amam LIDA 
C1413.1: 07.546.859/0001-40 	

ii7.546.8591000141  

~O- Velab: 

Ferreira de Almeida 
Engenheira Civil 

CFtEA-PR 137304/13 



- 



Envelope nE 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR 

PREGÃO PRESENCIAL NE004/2015 

LICITANTE: COMÉRCIO DE PEDRAS ALMEIDA LTDA 

.CW1: 07546859/0001-40 

A/C: COMISSÃO DE LICITAÇÕES  

Prof. Mun. Cruzeiro Do Igua0 - PR 

SETOR DE PROTOCOLO -LIGETAÇÕES 

PROTOCOLO NE: ¡LM nas 
Data:,  -4 	/Qzi 120 13 
Horário: 1 3  h  c"; min. 

Assinatura: 



00055 

DOCUMENTAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL 

N° 004/2015 

COMERCIO DE PEDRAS  
ALMEIDA LTDA  
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DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVO PARA LICITAR 

CONTRATO SOCIAL 

CNPJ 

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA FEZENDA 

FGTS 

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA DEBITOS MUNICIPAL 

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA DE DEBITOS TRIBUTARIOS E DE DIVIDA ATIVA ESTADUAL 

CICAD 

BALANÇO 

CERTIDAO FALENCIA 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS 

LICENCIAMENTO 

CERTIDAO SIMPLIFICADA 

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITACAO 

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 

DECLARACAO REFENTE AO FORNECIEMNTOS DOS ITENS DO ANEXO I 

DECLARACAO MICROEMPRESA 

DECLARACAO DESPESAS 

COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL 

CERTIDAO PROCURACAO 

Tov 



00057 

Comércio de Pedras Almeida Ltda 	CPNJ:07.546.859/0001-40 
AV: Dorvalino Tossi N°704 Bairro Jardim Marcante — Dois Vizinhos —PR 

À comissão de Licitação do Município de Cruzeiro do Iguaçú 
PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2015 
Processo licitatório N° 004/2015 

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR 

COMÉRCIO DE PEDRAS ALMEIDA LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 
07.546.859/0001-40, sediada na Av.:José Marcante, n° 704, bairro Jardim 
Marcante, na cidade de Dois Vizinhos, estado do Paraná, declara, sob as 
penas da Lei, que não está impedida de participar de licitação em qualquer 
Órgão ou Entidade da Administração Pública, direta ou indireta, federal, 
estadual ou municipal. Declara inclusive que está, obrigada a informar à 
Contratante os fatos supervenientes impeditivos de sua habilitação, quando de 
sua ocorrência, conforme determina o artigo 32° da Lei Federal n° 8.666/93. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

DOIS VIZINHOS — PR, 15 de Fevereiro de 2015. 
r07 	91°°°1 4.4311  

mtnClO DE PED"S  
C° AU,SEIDA LTDA. 

P, 0-scr‘ ,At 	TOSI, 1-04 00 

%ROIA; \ ;i4ENONVO,PD:rrt 	cffi s5s:5)A0á?Li  

DOIS VIZINHOS 

\RD 

  

    

    

COMÉRCIO DE PEDRAS ALMEIDA LTDA 
CNPJ: 07546859/0001-40 

Williani F. de Almeida 
RG:10.253.511-1 SSP/PR 

Comércio de 
Pedras Almeida 

Ltda 46 3536-7418 



rãe546e859/000141° 58" 
cortgÉneto De PEDRAS

ALMEIDA LYDA.  
• 

AVENIDA DORVAUNOMS1 
ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°05 DA SOCIEDAbAinii~lALcEPát

ir-L DENOMIMADA: COMERCIO DE PEDRAS ALMEIDA LTDA ME 
CNPJ : 07.546.859/0001-40 NIRE 41205540515 
VALDEMAR FERREIRA DE ALMEIDA, brasileiro, Casado pelo regime de 

Comunhão Parcial de Bens, maior, nascido em 17/04/1958, motorista, n2  do CPF 
395.419.839-87, RG, 2.265.482 SSP-PR, residente e domiciliado na Avenida- 
Dorvalino Tosi, 704, Bairro Jardim Marcante, no Município de Dois Vizinhos, CEP - — 
85660-000, estado do Paraná, ICACILDA MARIA RODRIGUES FERREIRA DE — 
ALMEIDA, brasileira, Casada pelo regime de Comunhão parcial de Bens, maior, 
nascido em 05/12/1960, Professora n2  do CPF 031.153.629-86, RG 3.737.556-0 
SSP-PR, residente e domiciliado na Avenida Dorvalino Tosi, 704, Bairro Jardim 
Marcante, no Município de Dois Vizinhos — PR, CEP 85660-000 estado do.Paraná, 
VILLIAN FERREIRA DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 
23/09/1979, do Comercio, n° CPF 023.976.309-23, RG 6.913.525-0 SSP-PR, 
residente e domiciliado na Avenida Dorvalino Tosi, 704, Bairro Jardim Marcante, no 
Município de Dois Vizinhos, CEP 85660-000 estado do Paraná, únicos sócios da 
empresa COMERCIO DE PEDRAS ALMEIDA LTDA ME: com sede e foro na 
Avenida Dorvalino Tosi, 704, Bairro Jardim Marcante, Dois Vizinhos, Paraná, CEP 
85660-000, registrada na Junta Comercial do Paraná sob número 41205540515, pôr 
despacho e sessão de 17/08/2005, e última Altercação Contratual arquivada na Junta 
comercial do Paraná sob N° 20108166651, pôr despacho e sessão de 30/12/2010 
resolvem, assim, alterar o Contrato Social: 
ja  O Sócio VILLIAN FERREIRA DE ALMEIDA, que possui na sociedade 30.000 
(Trinta mil) quotas de• R$ 1,00 (Um real) cada quota, totalmente integralizado, 
totalizando o valor de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais), transfere por venda neste ato a 
quantia de 30.000 (Trinta mil) quotas para o Sócio WILLIANI FERREIRA DE 
ALMEIDA brasileira, solteira, maior nascido em 22/08/1990, do comércio, n° CPF 
063.458.849-44 e RG 10.253.511-1, residente e domiciliada na Avenida Dorvalino 
Tosi, 704, Bairro Jardim Marcante, no Município de Dois Vizinhos, CEP 85660-
000estado do Paraná, o Sócio ICACILDA MARIA RODRIGUES FERREIRA DE 
ALMEIDA, que possui na sociedade 40.000 (Quarenta mil) quotas de R$ 1,00 (Um 
real) cada quota, totalmente integralizados, totalizando o valor de R$ 40.000,00 
(Quarenta mil reais), transfere por Venda neste ato a quantia de 40.000 (Quarenta 
mil) quotas para o Sócio WILLIANI FERREIRA DE ALMEIDA, já acima qualificado, 
28  O Sócio VALDEMAR FERREIRA DE ALMEIDA, que possuía na sociedade o 
valor de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais), passa a ter R$ 50.000,00 (Cinqüenta mil 
reais) sendo o aumento no valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) integralizados 
neste ato em moeda corrente do Pais. 
38  Os sócios retirante, VILLIAN FERREIRA DE ALMEIDA e ICACILDA MARIA 
RODRIGUES FERREIRA DE ALMEIDA dão ao sócio adquirente WILLIANI 
FERREIRA DE ALMEIDA, e ao Sócio remanescente VALDEMAR FERREIRA DE 

	

ALMEIDA plena, geral, rasa, quitação, das quotas ora cedidas, declarando nada 	e\ 
mais a ter a receber, exigir em lei ou extra-judicialmente, nem por si nem por seus 
herdeiros, em qualquer época sob qualquer pretexto. 
48  Com a sàída e entrada de sócios o Capital Social da Sociedade no valor de R$ 
120.000,00 (Cento e vinte mil reais), divididos em 120.000 (Cento e vinte mil) Quotas 
de R$ 1,00 (Um real) cada uma, ficando assim distribuído entre os Sócios: 
VALDEMAR FERREIRA DE ALMEIDA 	50.000 Quotas 	R$ 50.000,00 
WILLIANI FERREIRA DE ALMEIDA 	70.000 Quotas 	R$ 70.000,00 

?°s:Prrsi 	

Pret. Mun Pqz,elf°  
CONFri GijigRurGIN- APRL 

I• 

çMJ 



1-07.54&859/0001558 51  9  
DOLCIO DE PEDRAS 

ALMEIDA LTDA. 

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°05 DA SOCIEDADE WiltlakimAr..-m2"1"CEp8M60.000 TOSI, 704- 	- 

PARAW1 
DENOMIMADA: COMERCIO DE PEDRAS ALMEIDI(..ifdÁla 
CNPJ : 07.546.859/0001-40 NIRE 41205540515 

56  A administração da sociedade caberá ao sócio WILLIANI FERREIRA DE 
ALMEIDA, com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do — 
nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social 
ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas, ou de terceiros, bem 
como onerar ou alienar imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios. 
66  O administrador declara, sob as penas da lei, de que não esta impedido de 
exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, 
contra relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 
76  À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a 
seguinte redação: 
VALDEMAR FERREIRA DE ALMEIDA, brasileiro, Casado pelo regime de 
Comunhão Parcial de Bens, maior, nascido em 17/04/1958, motorista, n2  do CPF 
395.419.839-87, RG, 2.265.482 SSP-PR, residente e domiciliado na Avenida 
Dorvalino Tosi, 704, Bairro Jardim Marcante, no Município de Dois Vizinhos, CEP 
85660-000, estado do Paraná, WILLIANI FERREIRA DE ALMEIDA brasileira, 
solteira, maior nascido em 22/08/1990, do comércio, n° CPF 063.458.849-44 e RG 
10.253.511-1, residente e domiciliada na Avenida Dorvalino Tosi, 704, Bairro Jardim 
Marcante, no Município de Dois Vizinhos, CEP 85660-000estado do Paraná, únicos 
sócios da empresa COMERCIO DE PEDRAS ALMEIDA LTDA ME: com sede e foro 
na Avenida Dorvalino Tosi, 704, Bairro Jardim Marcante, Dois Vizinhos, Paraná, 
CEP 85660-000, registrada na Junta Comercial do Paraná sob número 
41205540515, pôr despacho e sessão de 17/08/2005, e última Alteração Contratual 
arquivada na Junta comercial do Paraná sob N° 20108166651, pôr despacho e 
sessão de 30/12/2010 resolvem, assim, alterar o Contrato Social: 

a  A sociedade girará sob o nome empresarial COMERCIO DE PEDRAS LTDA ME 
e terá sede na Avenida Dorvalino Tosi, 704, Bairro Jardim Marcante, no Município de 
Dois Vizinhos, CEP 85660-000 , estado do Paraná. 
r Seu objeto social será a• exploração, por conta própria, de: COMERCIO 
VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA, BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, SERVIÇOS 
DE JARDINAGEM, PLANTIO DE GRAMA, PREPARAÇÃO DE TERRENOS, OBRAS 
VIARIAS, TERRAPLENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, INSTALAÇÕES E 
MANUTENÇÃO ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM 
PEDRAS IRREGULARES E COLOCAÇÃO DE MEIO FIOS, INATALAÇÕES DE 1  
TUBOS PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO, COLOCAÇÃO DE TUBOS PARA IÇ't,5 
DRENAGEM PLUVIAL, PINTURA EM MADEIRA E ALVENARIA E CONSTRUÇÃO 
DE EDIFICIOS. 
r O capital .social é de R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais), dividido em 120.000 
(Cento e vinte mil) quotas de R$ 1,00 (Um real), cada uma, subscritas e 
integralizadas, neste ato, em moeda corrente do Pais, pelos sócios: 
VALDEMAR FERREIRA DE ALMEIDA 	50.000 Quotas 
WILLIANI FERREIRA DE ALMEIDA - 	70.000 Quotas 

PliãO 

RG R 

R$ 50.000,00 
R$ 70.000,00 

Peat MUft Cruz r do Iguaçu - PR 

CON' 	E - ' o ORIGINAL 



r07.546.859/0001-40' 

CNPJ : 07.546.859/0001-40 NIRE 41205540515 
4aAs 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, o direito de preferência para sua aquisição. 
5°A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social. 
6°A sociedade iniciou suas atividades em 20/08/2005 e seu prazo de duração é por 
tempo indeterminado. 
r A administração da sociedade caberá ao Sócio, WILLIANI FERREIRA DE 
ALMEIDA , com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do 
nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social 
ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas, ou de terceiros, bem 
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 
8a  Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, os administradores 
prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do 
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econõrnico,cabendo 
aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas 
apurados. 
9°Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão 
sobre as contas e designarão administrador quando for o caso. Os sócios poderão, 
de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as 
disposições regulamentares pertinentes. 
10°Fica eleito o foro de Dois Vizinhos - PR para qualquer ação fundada neste 
contrato. 
11 'Falecendo ou sendo interditado qualquer dos sócios, a sociedade continuará 
suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou 
inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o calor de seus haveres será 
apurado e liquidado com base na situação patrimonial da 
sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 
Parágrafo Único — O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. 
12°0 administrador declara, sob as penas da lei, de que não esta impedido de 
exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 	corrência, 
contra as relações de 	umo, fé pública, ou a propriedade. 

E por 	assim justos e contratados, as 	presente 
instrumento e 	vias. 

ois Vizinhos -PR , 28 de Outubro de 20 

kã 

COMER= DE PE t060 ALMEIDA LTDI2, 

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°05 DA SOCIEDADE EMPRESARIM3vAim0  Tos', 7-64 
JARDN M4P. CANTE 	CEP 8566000 

DENOMIMADA: COMERCIO DE PEDRAS ALMEIDA L1TDA vME)s 
Mna 	

PAR:MA 

VILLIAN 	DE ALMEIDA  WILLIANI. ERREIRA DE ALMEIDA 
Pref, Mun. Cruzeir 	uaçu -PR 
CONFERE •U à IP O IGINAL 3  

ft 	F Se!, 
RG4 
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO OE INSCRIÇÃO 
07.546.859/0001-40 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

eiroo8iveoorserum 

NOVE EMPRESARIAL 
COMERCIO DE PEDRAS ALMEIDA LIDA - EPP 

TITULO DO ESTABELECINENTO (NOME DE FANTASIA) 
«...~ 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAM/IDADE ECONÓNIICAPRNCPAL 
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DPS PUTIIDPDES ECONONICAS SECUNDÁRIAS 

Não Informada 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURbICA 
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

LOGRADOURO 
AV DORVALINO TOS( 

NÚMERO 
704 

CONPLEMENTO 

CASA 

UF 
CEP BAIRRO/DISTRITO 

JARDIM MARCANTE 
MUNICIPIO 
DOIS VIZINHOS PR 

85.660-000 

ENDEREÇO ELETRONFO TELEFONE 
(046) 3536-7418 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
«net 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
DAFA DA &MAÇÃO CODASTRPL 

17/0812005 
ATIVA 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADATIRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

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

Emitido no dia13/02/201ias 10:07:01 (data e hora de Brasília). 4 Página: 1/1 
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COMÉRCi0 DE PEDRAS 

ALMEIDA LTDA. 

AVENIDA DORVALINO TOSI; 704 
, JARDIM MARCANTE 	CEP 8566Ó-000 
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00062 
17/02,2015 

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

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

Nome: COMERCIO DE PEDRAS ALMEIDA LTDA - .EPP 
CNPJ: 07.546.85910001-40 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e Inscrever quaisquer dividas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima Identificado que vierem a ser Apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente 
.4) situação do stdeito passivo no ambito da RFB e da PGFN, não_abrangendo as contribuições 
previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Divida Ativa 
do Insta-ido-Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão especifica. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internei, nos 
endereços <http://www.receitalazenda.gov.br> ou chttp://www.pginlazenda.gov.bp. 

Certidão emitida com base na Podada Corgunta PGFN/RFB na 3, de 02/05/2007. 
Emitida as 08:52:45 do dia 16/10/2014 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 	4/2O15. 
Código de controteia cedidão: •FC0A.A744.D69F.5267 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Modelo aprovado pela Portada Conjunta PGFN/SRF ng 3, de 2211/2005, alterada pela Portaria 
Conjunta PGFN/SRF n2  1, de 19/092006. 
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C,AIXA. E.CON7 C->M 	FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	07546859/0001-40 
Razão Social: COMERCIO DE PEDRAS ALMEIDA LTDA 

Endereço: AV DORVAUNO TOS' 704 CASA / JARDIM MARCANTE / DOIS 
VIZINHOS / PR / 85660-000 

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

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

Validade: 26/01/2015 a 24/02/2015j 

Ceitificação Número: 2015012608540350339983 

Informação obtida em 13/02/2015, às 11:34:27. 

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

13/022015 hapsiNsvw.sifgacaixagualErnpn3seiCrliCrhVgaCramprimIrPapelaspWARPessaaMairiz=132839708NARPessap132839704WARUfrPH& 
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00064 

PARANÁ 

Secretaria de Estado da Fazenda 
Coordenação da Receita do Estado 

GOVERNO DO ESTADO 
ilt~daIlientb 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N9  012859352-25 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 07.546.859/0001-40 
Nome: COMERCIO DE PEDRAS ALMEIDA LTDA 

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

nesta data. 

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

Válida até 13/06/2015 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 

4° 1 r0e1 05"591"°  peDRa tpcto De 
Ptt  

t1 /415- ,„ tost,104  
oitympp, DOREsiiNiihu  tom  2,56p5~(WT....1 

NRC*1  3ARDIM "r Uos  
veti 

crFP;P. Q 
Página 1 de 1 
Emitido via Internet Pública (13/02/2015 10:15:49) 
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00065 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
DOIS VIZINHOS 

ESTADO DO PARANÁ 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

A presente CERTIDÃO prova a regularidade para com a Receita Municipal de COMERCIO DE 
PEDRAS ALMEIDA LIDA, CNPI no 07546859000140, referente a tributos mobiliários e 
imobiliários, para fins único e exclusivo de Cadastro - 

Sécios: VALDEMAR FERREIRA DE ALMEIDA E WILLIAM FERREIRA IDE ALMEIDA 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município de cobrar quaisquer créditos tributários, 
certifico, para a finalidade acima mencionada, não existir, nesta data, débitos fiscais em nome do 
requerente. 

Certidão emitida às 15:43:26 do dia 09/01/2015 (hora e data de Brasília). 

A autenticidade desta certidão deverá ser nfirmada na página da Prefeitura Municipal de Dois 
Vianhos Estado do Paraná na Internet, no endereço littp;//www,doisvizinhos,ariaov..br 

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange exdusivamente o estabelecimento 
identificado no CNP). 

Código de controle da certidão: (897787A8-2CD9-46C7-A53A-4A5DA8134030) 

A validade desta negativa é até C121720151. 

Qualquer rasura ou emenda Invalidará este documento. Cediam expecfida gratuitamente. 
erww.cndonline.com.br  
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PAIRANÁ 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

CAD/I04.5 N°90348607-40 

Emitido Eletronicamente via Internet 
14/02/2015 10:49:16 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 

F07 546.8591000140  

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD 

    

Inicio das Atividades 

 

Inscrição no CAD/ICMS Inscrição CNPJ 

   

1 	07.546.859/0001-40 

   

90348607-40 

 

08/2005 

 

     

Empresa /Estabelecimento 

Norte Empresarial 

Titulo do Estabelecimento 

Endereço do Estabeledmento 

Municipio de Instalação 

COMERCIO DE PEDRAS ALMEIDA LTDA 

AV VEREADOR 13ORVALINO TOSI, 104- JARDIM MARCANTE - CEP 85660-000 
FONE: (46) 3536-7418 

DOIS VIZINHOS - PR, DESDE 08/2005 

( Estabelecimento Matriz) 

Qualificação 

Situação Atual 

Natureza Jurídica 

Atividade Econômica Principal do 
Estabelecimento 

Atividade(s) Econômica(s) 
Secundária(s) do Estabelecimento 

ATIVO - SIMPLES NACIONAL/SIMPLES NACIONAL - PRAZO NAO APLICAVEL, 
DESDE 0112009 

206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA 
47444/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS 
E TELHAS 

Quadro Societário 

Tipo 

CPF 

CPF 

Inscrição 	 Nome Completo! Nome Empresarial 

395.419.839-87 VALDEMAR FERREIRA DE ALMEIDA 

063.458.849-44 WILLIANI FERREIRA DE ALMEIDA 

Qualificação 

SÓCIO 

SÓCIO-ADMINISTRADOR 

Este CICAD tem validade até tr670372015.3 

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via 
Internet www.fazenda.pr.00v.br  

COMÉRCIO DE PEDRAS 
ALMEIDA LTDA. 

AVENIDA DOMINO TOSI, 704 
JARDtM MAPCÁNTE 	CEP 856(30 

PARANÁ 

https://www.arintemet.pr.gov.bricadicms/_ce_CIFS11D.asp?eIncludeLinkFacil=S&e... 14/02/2015 
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Livro Diário 
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ém este livro 	29 folhas numeradas do No. 	1 ao 	29 
tidas através de processaffiento eletronico de dados, que 
irá de Diário geral da empresa abaixo descrita. 

da Empresa 	 COMERCIO DE PEDRAS ALMEIDA LTDA 

Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos 
et 

teço 	  Avenida AVENIDA DORVALINO TOSI, 704 

'mento 	 

JARDIM MARCANTE 

ipio 	DOIS VIZINHOS 

	

do 	  • 	PR 

	

tição no CNPJ..: 	07.546.859/0001-40 

	

tição Estadual.: 	9034860740 

	

tro na junta..: 	41205540515 Data registro: 17/08/2005 

	

ição Municipal: 	33642 

14 t' 
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. -4,00"  

P Wit 
opW 5 -,1,\14‘41rAC 

VIZINHOS, 01/01/2013 

\)1 1  t1/4(51ka C& /I II  
NU FERREIRA DE AL IDA 
OADMINISTRADORA 
.063.458.849-44 

E 

VILMAR ST 	EUZER 
Reg. no C C 	PR sob o No. PR03817208 
CPF: 592.1951.139-00 



	

rID, 10.941,33 	10.941,33 	 0,00 

	

0,00 	.0 1044133 	10.941,33 	 0,00 

	

0,00 	39.622,29 	39.622,29 	 0,00 

	

0,00 	24.900,00 	24.400,00 	 0,00 

	

0,00 	24.400,00 	24.900,00 	 0,00 

0,00 	1.265,11 	1.265,11 	 0,00  
....ct 	n nn 	. 1 nás 44 	i nAs.R4 	 0.00 

Las 

3.121700.1 	 COMBUSOVEL 

RG 

guaçu  - PR 
itIGINAL 

COMERCIO DE PEDRAS ALMEIDA LTDA 
07.546.859/0001-40 
01101/2013 - 31/12/2013 

Onotial: 41215540515 Dato: 17/08/2005 

BALANCETE 

Folha: 	 0021 

Número livro: 	0009 
Emissão: 01/08/2014 

Hora: 	14:01:47 

00068 
Descrição da conta 
	

Saldo Anterior 	Débito 	Crédito 	Saldo Atual 

ATIVO 	 595.241,090 	526.926,90 	461014,46 	660.153,530 

ATIVO CIRCUIANTE 	 537.176,9713 	526.926,90 	450.014,46 	614.089,410 

015901,41/EL 	 510.646,970 	516.695,90 	434.253,26 	593.089,610 

	

oa 	 CAIXA 	 510.646,970 	328.029,73 	250.783,26 	587.888,440 

Sacai 	 CAIXA GERAL 	 510.696,970 	328.029,73 	250.723,26 	587.1388,440 

	

?1.1.10.2 
	

BANCOS CONTA MOVIMENTO 
	

0,00 	188.671,17 	103.470,00 	5.201,170 

BANCO DO BRASIL 
	 0,00 	188.671,17 	183.470,00 	5.201,170 

CLIENTES 	 20.000,000 	 0,00 	 0,00 	20.000,0013 

20.1 	 DUPLICATAS A RECEBER 	 20.000,000 	 0,00 	 0,00 	20.000,000 

1120.1011 	 CLIENTE DIVERSO 	 20.000,000 	 0,00 	20.000,000 

15 	 ESTOQUE 	 6.530,000 	10.231,00 	15.761,20 	 999,800 

11591 	 MERCADORIAS, PRODUTOS E DISUMOS 	 '6.530,000 	10.231,00 	15.761,20 	 999,800 

1.150.100.1 	 MERCADORIAS PARA REVENDA 	 6.530,000 	10.231,00 	15.761,20 	 999,800 

ATIVO NÃO-CIROULANTE 	 58.064,120 	 0,00 	12.000,00 	46.064,120 

1/3 	 IMOBIUZADO 	 58.064,120 	 0,00 	12.000,00 	46.069,120 

j1.1.30.1 	 IMÓVEIS 	 1.730,7913 	 0,00 	 0,00 	1.730,790 

1230100.2 	 CONSTRUÇÕES 	 1.730,790 	 0,00 	 0,00 	1.730,790 

1230.1 	 VEÍCULOS 	 60.00,0,000 	 0,00 	 0,00 	60.000,000 

1231400.1 	 VEIO/LOS 	 60.000,000 	 0,00 	 0,00 	60.000,000 

1230.7 	 (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. e nous. AOJMUL 

1230,700.4 	 (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS 

	

3.666,67C 	 0,00 	12.000,00 	15.666,67C 

	

3.666,671 	 0,00 	12.000,00 	15.666,67C 

2 	 PASSIVO . 	 595.291,09C 	32.969,15 	97.881,59 	660.153,53C 

2.I 	 PASSIVO CIRCULANTE 	. 	 6.878,75C 	32.969,15 	39273,16 	8.782,76C 

;211 	 EMPRÉSTIMOS E FMANCIAMEN105 	 139,30C 	, 139,30 	 0,00 	 0,00 

21.10.1 	 EMPRÉSTIMOS 	 139,30C 	139,30 	 0,00 	 0,00 

21.10.1002 	 EMPRES1INO CONTA CORRENTE 	 139,30C 	139,30 	. 0,00 	 0,00 

21.4 	 OBRIGAÇÕES TRrairrÁRIAs 	• 	 9.931,76C 	3383,37 	5.258,36 	6.306,75C 

21.40.1 	 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A. RECOLHER 	 443176C 	3383,37 	5258,36 	6.306,75C 

21.40.101.5 ,  SIMPLES A RECOLHER 	 4.431,76C 	3.383,37 	5.258,36 	6,306,75C 

2.15 	 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E FREVIDENCIÁRIA 	 2.307,69C 	29.446,48 	75.614,80 	2.476,0IC 

21.50.1 	 OBRIGAÇÕES COM O Pf5ctlid 	 1.95031C 	26.550,95 	76.680,00 	1.979,36C 

2.1.50.100.2 	 PRÓ-LABORE A PAGAR • • 	 1.716,131C 	• 24306,55 	24.400,00 	1.810,26C 

2.150.100.3 	 HONORÁRIOS A PAGAR 	 133,50C 	2.244,40 	2.280,00 	 169,10C 

239.2 	 OBRIGAÇÕES soaras 

21503201 	 1/455 A RECOLHER 

	

457,38C 	1895,53 	2.934,80 	 496,6K 

	

457,38C 	2.895,53 	2.934,80 	 496,65C 

23 	 PATRIMÔNIO LIQUIDO 	 588.362,39C 	 0,00 	63.008,43 	651.370,77C 

23.1 	 CAPITAL SOCIAL 	 100.000,00C 	 0,00 	 0,00 	200.000,00C 

23.10.1 	 CAPITAL SUBSCRITO 	 100.000/00C 	 0,00 	 0,00 	100.000,00C 

23.10.100.1 	 CAPITAL SOCIAL 	 100.000,00C 	 0,00 	 0,00 	wo.000,oec 

ias 	 U/CROS ou PREJUÍZOS Acutiuumos 	 488.362,39C 	 0,00 	63.008,43 	551.370,771 

21911 	 LUCROS OU PROA/1205 ACUMULADOS 	 MS  1E0 ,3dr 	 0,00 	63.008,43 	551.370,77C 

2350.1001 	 LUCROS ACUMULADOS 	 488362,34C 	 0,00 € 	63.008,43 	551.370,77 

0,00 	62.573,99 	62.573,99 	 00 

0,00 	9.730,37 	9.730,37 	 ,00 

0,00 	, . 9.730,37 	9.730,37 	 0,00 

0,00 	1; 9.730,37 	9.730,37 	 0,00 

0,00 '. 9.730,37 	9.730,37 	 0,00 

• 0,00 	.2  ' '52.813 62 	52.843,62 	 0,00 

0,00 	'43.221,33 	13.221,33 	 0,00 

0,00 	 2.280,00 	 0,00 

0,00 	L' 2.280,00 	2.280,00 	 0,00 

30 3 	 CONTAS DE RESULTADOS- CUSTOS E DESPFRAS 

9/311 	 CUSTOS 

	

3.1.2 	 cusros nuolorros DE PRODUÇÃO 

	

31.207 	 COM8US2IVEIS E ENERGIA ELÉTRICA 

IS 32.1 	 DESPESAS COM VENDAS 
32 	 DESPESAS OPERACIONAIS 

 

12.10.1 	 oEsp~om PESSOA_ 	 %IS% tip 
32.10100.3 	 HONOIULRIOS 	 asi iii .4 '-454  

'9 
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nitá 	 #30 P e DESPOSAS GERAIS 	

Ce; g4.1 t,  MANUTENÇÃO E REPARO 	
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Pi- 'w 

te, 	ef.' t,i-  -7c., 1/.2 	 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

33.20.1 	 DESPESAS COM PESSOAL 	 c) .1012 	 PRÓ-LABORE 	

/ CZ) 
3223 	 IMPOSTOS, TAXAS E CO0303010E5. 

LQ:P-m 

3110.600.2 
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COMERCIO DE PEDRAS ALMEIDA LTDA 

07.546.859/0001-40 
01/01/2013 - 31/12/2013 

Comercial: 4120550515 Data: 17/08/2005 

 

Folha: 	 0022 

Número livro: 	0009 
Emissão: 01/08/2014 

Hora: 	14 01:47 

 

BALANCETE 00069 
Classificação Descrição da conta 

DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 

 

	

Saldo Anterior 	Débito 	Crédito 	Saldo Atual 

	

0,00 	1/000,00 	12.000,00 	- 	0,00 3120.401.0 

 

3120.5 	 DESPESAS FINANCEIRAS 	 0,00 	1.957,18 

	

L94579:2318 	

0,00 

.220.500.5 	 JUROS DE MORA 	 0,00 	 49,23 	 0,00 

1220.500.7 	 TARIFAS BANCÁRIAS 	 0,00 	1.714,95 	1.714,95 	 0,00 

2.20.500.8 	 JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 	 0,30 	193,00.  

	

193,00 	 0,00 

CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS 	 0 	 151.860,34 ,30 	151.860,34 	 0,00 

151E60,34 

	

146.601,98 	

0,00 
I 	 RECEITAS OPERACIONAIS 	 0,00 	 151.860,34 

146.601,98 .1a 	 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIE)3S 	 0,00 	 0,00 

.1.10.1 	 RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS 	 0,00 	106.678,20 	106.678.20 	 0,00 
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APURAÇÃO DO RESULTADO D& EXERCIDO 	• 

LTADO DO 7ERCICIO 

04 1 	 rk • 
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0,00 	146.601,98 	146.601,98 	 0,00 
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5030.1 
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5.1.4 
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deb71 Junta Comergial: 4120554.0515 Data: 17/08/2005 	 Número livro: 
Emissão: 	01/08 

 

Hora: 	 13:59 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2013 

Operacional 

DE MERCADORIAS 

ÇOS PRESTADOS 

is 
IMPLES 

1 Liquida 

Mercadorias Vendidas 
is DAS MERCADORIAS VENDIDAS 

3ruto 

106.678,20 
39.923,78 	146.601,98 

 

(5.258,36) 	 (5.258,36)  

141.343,62 

(15.761,20) 	(15.761,20)  

125.582,42 

   

is Administrativas 

LABORE 	 (24.400,00) 

; DIVERSAS 	 (1.066,64) 

1/45 DE MORA 	 (198,47) 

:CIAÇÕES E AMORTIZAÇõES 	 (12.000,00) 

;DE MORA 	 (49,23) 

BANCARIAS 	 (1.714,95) 

; SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 	 (193,00) (39.622,29)  

 

Despesas Operacionais 

JSTIVEL 
tkRIOS 
ENÇÃO E REPARO 

ado operacional liquido 

ado Antes do IR 

LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 

WI FERREIRA DE ALMEIDA 
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163.458.849-44 
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ma.: 	COMERCIO DE PEDRAS ALMEIDA LTDA 
07.546.859/0001-40 

. Junta Comercial: 41205540515 Data: 17/08/2005 
Folha: 	O 02027 	2 
Número livro: 	0009 
Emissão: 	01/08/20143  
Hora: 	 13:59 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2013 

LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 

nça de câmbio na conversa° de operamees no exterior 

financeiros disponíveis para venda 

5" de fluxo de caixa 

s Resultados 

V00 ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO . 

63.008;43  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00 

63.008,43  

VILMAR ST I 
Reg. no CRC 
CPF: 592.195. 

R 
P sob o No. M203817208 
39-00 

piei, Mun. purfno do uaçu - PR 
RIGINAL COMPEM CU 

117.546149100014P 



NHEUZER 
Reg. no CRC - R•sob o No. PR03817208 

CPF: 592.195.139-00 
• 

• Dm!, Mun. CrUZ, 	
. . 

açu -PR 
CONFE CUte 40141GINAL 

-L 
rV..2r3; Staae910001  4& 

comt:ncio os PEDRAS 
AL t.REPGA LTDA. 

AVENIDA DORVALINO TOSI, 704 

	

, JARDIM' MARCANTE 	CEP 65660-000 
PARNyk Me VIZINHOS 

ei 

COMERCIO DE PEDRAS ALMEIDA LTDA 
07.546.859/0001-40 
01/01/2013 ••.. 31/12/2013 Insc. Junta Comercial: 41205540515 Data: 17/08/2095 

Folha: 	0026 
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 
31. DE DEZEMBRO DE 201.3 
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Folha: 
Número livro: 
Emissão: 	01/08/2019 	 - 
Hora: 	 13:56:05 

=00/ 4 tesa: 	 COMERCIO DE PEDRAS ALMEIDA LIDA 
1: 	 07.546.859/000140 
. Junta Comercial: 41205540515 Data: 17/08/2005 

14 Empresa COMERCIO DE PEDRAS ALMEIDA LTDA, localizada na AVENIDA DORVALINO TOSI, 704, JARDIM 
RCANTE, Dois Vizinhos — PR, inscrita no CNP] 07.546.859/0001-40 e Inscrição Estadual sob o n°90348607-40; 
bufada pelo Simples Nacional, com apuração mensal atua no Ramo de Comércio varejista de cal, areia, pedra 
láda, tijolos e telhas; 

)0s valores ora apresentado neste balanço são em moeda corrente cio país "Real"; 

)0 resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2013 conforme a lei 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis; 

)0s estoque foi realizado o levantamento pelo custo médio ponderado; 

)A contabilização utilizou o regime de competência; 

)As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2013, Balanço Patrimonial, DRE- Demonstrações 
. Resultado do Exercício, Notas Explicativas, DFC- Demonstração de Fluxo de Caixa, DRA- Demonstração do 
sultado Abrangente, DMPL- Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido, DLPA — Demonstração dos lucros ou 
ejuízos acumulados; 

')As principais praticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as característica 
.nforrne a NBC ITG 1000, estando assim alinhas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo 
temational Accounting Standards Board (IA5B) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e 
irovada pelo conselho de Contabilidade para Pequenas e Medias Empresas. 

AM'   Si(MV-3  
IILLIANI FERREIRA DE ALMEIDA 
OCO ADMINISTRADORA 
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ANEXO 1 

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO 

DOIS VIZINHOS, 31 de Dezembro de 2013. 

Sr°. 
VILMAR STEINHEUZER 
CRC n". 038172/0-8 PR 
Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAIS, 504 SALA 07 

DOIS VIZINHOS - PR 

000 

Prezados Senhores: 

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa 
COMERCIO DE PEDRAS ALMEIDA LTDA, CNPJ: 07.546.859/0001-40, que as 
informações relativas ao período base 2013, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração 
e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e 

arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e 

previdenciária são fidedignas. 
Também declaramos: 
(a)que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da 
administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações; 
(b)que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à 

legislação vigente; 
(c)que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão 
revestidos de total idoneidade; 
(d)que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e 
levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2013; 
(e)que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e 
validadassom documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo 
o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados. 

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período 
base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, 
ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa. 

Também confirmamos que não houve: 

(a)fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou 

confiança; 
(b)fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; 
(c)violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser 
considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro 
de provisão para"tontingências passivas. 



VILMAR 	NHEUZER 
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TERMO DE ENCERRAMENTO 

Livro Diário 

Número: 9 	Folha: 29 

tem este livro 	29 folhas numeradas do No. 	1 ao 	29 
'tidas através de processamento eletronico de dados, que 
ftviu de Diário geral da empresa abaixo descrita 

e da Empresa 	 COMERCIO DE PEDRAS ALMEIDA LTDA 

0007,6 

Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos 
et 

dereço 	  Avenida AVENIDA DORVALINO TOSI, 704 

mplemento 	 

nicipio 	  DOIS VIZINHOS 	 F-07.546091000140  irro 	  JARDIM MARCANTE 

tado 	  PR 

scrição no CNPJ..: 	07.546.859/9001-40 	 AVEMDAD0MMUNOI05
8
,704  

OPONMAPCWE CE956=a 

scrição Estadual.: 	9034860740 

jistro na junta..: 	41205540515 Data registro: 17/08/2005 

scrição Municipal: 	33642 

comtncio DE PEDRAS 
ALnEMA LTDA. 

IS VIZINHOS, 31/12/2013 

LLIANI FERREIRA DE ALMEIDA 
CIO ADMINISTRADORA 
F: 063.458.849-44 
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CNPJ N° 03.892.369/0001-44 - FONE (46) 3536-1929 
Av. Dedi BarrichelloMontagner, 680 - Dois Vizinhos - PR 	O 

Julio Cezar Leiria 	Joãoncimar Magnabosco RameciellyBoaretto 
Auxiliar Juramentado 	Distribuidor 	Auxiliar Jurarhentada 

Maa , 
ZIP 

Estado do Paraná 

PODER JUDICIÁRIO 

CERTIDÃO 
(Para Efeitos Civis) 

N° 0.452/2.015 
CERTIFICO, a pedido verbal de parte interessada, que revendo neste 

cartório, constatei e encontrei as distribuições a seguir descritas contra a empresa COMERCIO DE 

PEDRAS ALMEIDA LTDA., estabelecida na Avenida Dorvalino Tosi, n° 704, Casa, Bairro Jardim 

Marcante, Parte Cidade Norte, Nesta Cidade e Comarca de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, inscrita 
no CNPJ sob o n° 07.546.859/000140: 
Distrib Livro Data Ação Vara Requerente 

117 03 20/02/2014 Execução de Titulo 
Extrajudicial 

Juizado Especial Cível Luiz Pedro Pinzon 

CERTIFICO mais que revendo neste cartório, constatei e não encontrei 
qualquer outra distribuição de ações cíveis, criminais: ação fiscal, pedido de Recuperação Judicial, 

falência ou concordata, ações diversas nos Juizádos Especiais Cível e Criminal, registro de penhoras 
arrestos, seqüestro de bens, ou bens em depósito público, bem cpmo qualquer distribuição de titulo 
para protesto ou cartas precatórias oriundas de outras Comarcas, e ainda, qualquer ação possessória 

distribuído, contra a pessoa supra mencionada, no período compreendido entre 1° de julho de 1.970 até 
a presente data.- 

CERTIFICO ainda, também pedido verbal de parte interessada, que 

revendo neste cartório, nele constatei e não encontrei qualquer distribuição de ações de Recuperação 

Extrajudicial que seja parte a empresa acima mencionada.- 

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ. Eu, • 	,Distribuidor / Auxiliar 

Juramentada, a digitei, subscrevi, conferi, dato e assino.- 

Dada e passada nesta cidade e Comarca de Dois Vizinhos, Estado do 

Paraná, aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze (C6102/2015)11-
Selo Digital: 
Funarpen - Selo Digital N° IJce4 bG9dY . 
tIORB, Controle: dDOuv.  . Q6TP 

Custas: 
Tab. XVI, item VI (a) = 141 VRC + 10% = R$ 
24,35 + Selo = R$ 1,49 = TOTAL = R$ 25,84 
Guia Recolhimento n°35126-5 
Pagamento em 29/01/2015  

Au 
Cartó 
Aval 
Dep..  
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liar 

ra.546.85910001 
C010 ER 

COMÉRCIO DE PEDRAS 
ALMEADA LTDA. 

AVENIDA DORVAUM) TOSI, 704 
M MARCANTE 	CEP 85660-020 

aprsvrJWOS  
mentddo. -

stribuidor, Contador, 
r Judicial, Partidor e 

itário Público da Comarca 
is Vizinhos — Paraná. 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 	
• 

Nome: COMERCIO DE PEDRAS ALMEIDA LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS) 	• 

CNPJ: 07.546.859/0001-40 
Certidão n°: 75229984/2015 
Expedição: 09/01/2015, às 15:39:27 
Va1idade7.77-0720in- 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica—se que COMERCIO in PEDRAS ALMEIDA LTDA — EPP (MATRIZ E 
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 07.546.859/0001-40, NÃO CONSTA 
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n* 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

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

Duvidas e sugestões: endb 	s:tb i,tst.jur 	 nYENS 
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Dois 
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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO 

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 	 Página: 0011 001 
Certificamos que as intormaçbes abalso constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes 

Nome Empresarial 
COMERCIO DE PEDRAS ALMEIDA LIDA -ME 

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 
Número de Identificação do Registro de 
Empresas - NIRE (Sede) 
41 2 0554051-6 

CNPJ 

07.546.059/0001-40 

Data de Arquivamento do 
Ato Constitutivo 

17/08/2005 

Datada inicio 
de Atividade 

20/08/2005 

Endereço Completo (Logradouro, Ne e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) 
AV DOFIVAUNO TOSI, 704, JARDIM MARCANTE, DOIS VIZINHOS, PR, 85E85-000 

Objeto Social 
COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA. PEDRA, BRITADA, TIJOLOS E TELHAS ,SERVIÇOS DE JARDINAGEM, 
DE GRAMA; PREPARAÇÃO DE TERRENOS , OBRAS VIARIAS, TERRAPLENAGEM E MOVIMENTAÇOES 
INSTALAÇA0 E MANUTENÇÃO ELETRICA , CONSTRUÇAO DE ESTAÇOES E REDES DE DISTFtIBUIÇAD 
ELETRICA; PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES E cama() DE MEIO FIOS, 
DE TUBOS PARA REDE DE ESGOTO SANffARIO, COLOCAÇÃO DE TUBOS PARA DRENAGEM PLUVIAL, 
MADEIRA E ALVENARIA E CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS. 

INSTALAÇÕES

•  

	k  

, 
PLANTIO 

DE TERRA; 
DE ENERGIA 

PINTURA EM 

Capital: R$ 	120.000,00 
(CENTO E VINTE MIL REAIS) 

• 

Capital IMegralizado: Ri 	120.000,00 
(CENTO E VINTE MIL REAIS) 

MIcroempnise ou 
Empresa de Pequeno Porte 

(Lei et 123/2006) 

Microempresa 

Prazo de Duração 

indeterminado 

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/18min° do Mandato 
CAPJ 	 Participarno capital IRSI ~Mie dit Noto tyjni~ 	~do 

JiromerOPF ou 	 -8o 

VALDEMAR FERREIRA DE ALMEIDA 	 50.000.00 SOMO 	 300000DODIX 

395.419.83987 
WILLIAM FERREIRA DE ALMEIDA 	 70.000,00 80C10 	Administrador 	1C000000X4 

053.458.84944 	
, 

Último Arquivamento 
Data: 30110/2013 	 Número: 20135884110 

Ato: ALTERAÇÃO 

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

• CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATOIESTAWTO 

Situação 
REGISTRO ATIVO 

Status 
)00000000000000000( 

DOIS VIZINHOS - PR, 29 dãilirreiro de 201 
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Comércio de Pedras Almeida Ltda 	CPNJ:07.546.859/0001-40 
AV: Dorvalino Tossi N°704 Bairro Jardim Marcante — Dois Vizinhos —PR 

À comissão de Licitação do Município de Cruzeiro do Iguaçú 
PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2015 
Processo licitatório N° 004/2015 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

COMÉRCIO DE PEDRAS ALMEIDA LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 
07546859/0001-40, sediada na Av: Dorvalino Tossi, n° 704, Bairro Jardim 
Marcante, na cidade de Dois Vizinhos, estado do Paraná, declara, para fins de 
participação no Pregão Presencial N° 004/2015, e sob as penas da Lei, que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação previstos em seu edital, 
conforme previsto no artigo 4°, inciso VII, da Lei n° 10.520, de 17 de novembro 
de 2002. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

DOIS VIZINHOS — PR, 15 de Fevereiro de 2015. 

C • MERCIO DE PEDRAS ALMEIDA LTDA 
CNPJ: 07546859/0001-40 

Williani F. de Almeida 
CPF: 063.458.849-44 

RG: 10.253.511-1 SSP/PR 
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Comércio de Pedras Almeida Ltda 	CPNJ:07.546.859/0001-40 
AV: Dorvalino Tossi N°704 Bairro Jardim Marcante — Dois Vizinhos —PR 

À comissão de Licitação do Município de Cruzeiro do Iguaçú 
PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2015 
Processo licitatório N° 004/2015 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

Conforme disposto no edital em epigafre e de acordo com a resolução n° 218 
de 29/0673 e n° 317, de 31/10/86, do CONFEA — Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia declaramos que o responsável técnico pela obra, 
caso venhamos a vencer a referida licitação, é: 

N° Nome Especialidade CREA n° Data do Assinatura 
Registro 

171294575-0 Villiani F. de Almeida Engenheira Civil 137304/D 18/02114 't1,1-aCtitCL 

Declaramos, outrossim, que o a profissional acima relacionado pertence ao 
nosso quadro técnico de profissionais. 

00082 

DOIS VIZINHOS — PR, 15 de Fevereiro de 2015. i-107 ,546,B9a01  .40 
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Comércio de Pedras Almeida Ltda 	CPNJ:07.546.859/0001-40 
AV: Dorvalino Tossi N°704 Bairro Jardim Marcante — Dois Vizinhos —PR 

À comissão de Licitação do Município de Cruzeiro do Iguaçú 
PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2015 
Processo licitatório N° 004/2015 

DECLARAÇÃO 

A empresa COMÉRCIO DE PEDRAS ALMEIDA LTDA, por seu representante 
legal ao fim assinado, DECLARA sob as penas da lei, para fins de participação 
da licitação levada a efeito pelo Edital n°004/2015, que as despesas referentes 

fornecimento dos itens do Anexo I, caso seja necessário, correrão à sua 
conta. 

DOIS VIZINHOS — PR, 15 de Fevereiro de 2015. 

COMERCIO DE PEDRAS ALMEIDA LTDA 
CNPJ: 07546859/0001-40 

Williani F. de Almeida 
CPF: 063.458.849-44 

RG: 10.253.511-1 SSP/PR 

c%14 

Comércio de 
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Comércio de Pedras Almeida Ltda 	CPNJ:07.546.859/0001-40 
AV: Dorvalino Tossi N°704 Bairro Jardim Marcante - Dois Vizinhos -PR 

À comissão de Licitação do Município de Cruzeiro do Iguaçú 
PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2015 
Processo licitatório N° 004/2015 

DECLARAÇÃO 

MODELO DE DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO 
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA FRUIÇÃO DOS 

BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR N°123/2006 (*) 

À Comissão de Licitações A empresa COMÉRCIO DE PEDRAS ALMEIDA LTDA, 
inscrita no CNPJ n° 07546859/0001-40, estabelecida na Av: Jose Mareante n°704, através de 
seu contador Vilmar Steinheuzer, CRC n° PR03817208, DECLARA, para os fins do disposto na 
Lei Complementar n°. 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, 
que esta Empresa, na presente data, enquadra-se como: 

(X) - MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 
14/12/2006; 

( ) - EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3° da Lei 
Complementar n° 123, de 14/12/2006. 

( ) - COOPERATIVA, conforme disposto nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de 
dezembro de 2006 e art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007. 

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4° do artigo 3° 
da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. 

00084 
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Comércio de Pedras Almeida Ltda 	CPNJ:07.546.859/0001-40 
AV: Dorvalino Tossi N°704 Bairro Jardim Marcante - Dois Vizinhos -PR 

À comissão de Licitação do Município de Cruzeiro do Iguaçú 
PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2015 
Processo licitatério N° 004/2015 

DECLARAÇÃO 

A empresa COMÉRCIO DE PEDRAS ALMEIDA LTDA, por seu representante pegai ao fim 
assinado, DECLARA sob os penas da lei, para fins de participação da licitação levada a efeito 
pela Edital n°004/2015, que as despesas referentes à fornecimento dos itens do Anexo I, caso 
seja necessário, correrão à sua conta. 

Dois Vizinhos — PR, 15 de Fevereiro de 2015. 
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=atura 

EDITAL 

Gelcenoir Leirias da Silva 
Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR. 
00086 

COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL N°00412015 

tavrmAll, 	 06 Mai Sa jekA  • 
Razão Social: 	

10001-' -2( 0  

CNPJ N°: 	7 5 `f Áo 

Endereço:4u ; oaetivA Lvito ¶otf44  
ie 

08 rri-) b"" Cidade: 4../ • 
1
-
/ 
 ' 

Telefone: ,g 6 _ 	o-36  _5 -7/ 2 	• 	27 • 1.?-4/ 

Pessoa 

- 

Pessoa para contato: 01'114-A v (PA hertej,olo 

Obtivemos, através do acesso a página www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br, 
cópia do instrumento convocatório 	icitação acima identificada. 

nesta data, 

Senhor Licitante, 

Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu e essa 
empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do Edital e remeter a 
Divisão de Licitações por meio do fone (46) 3572-8018 / fax (46) 3572-8001 ou email: 
licitacaocruzeiroahotmail.com   

A não remessa do recibo exime a Secretaria da Administração e a Divisão de 
Licitações de informar retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de 
quaisquer informações adicionais. 

Cruzeiro do Iguaçu - PR, 30 de janeiro de 2015. 



L.° N° 

Fls. N° 

Tabelionato 	MARIA CRISTINA LEINIG MACIEL DE ALMEIDA 

LEINIG 

, 4.65 
TABELIONATO DE NOTAS E OFICIO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE PALMAS 

Tabel 
Cristiano G 

Rua Vicente Machado, 1267 - Telefax (0xx46) 3262-1227 - 85555-000 - Palmas - PR - 
tSCreV::: 

cartoriopalmas©hotmail.com 	 CPF O 

República Federativa do Brasil 
Comarca de Palmas 	Estado do Paraná 

0182 

105 

087 
enig 

s Dezanoski 
nientado 
20Q-23 

CERTIDÃO 

CERTIFICO e dou fé, a pedido de parte interessada, que 
revendo os Livros existentes neste Ofício, deles no de 
número 0182, às Fls. 105, encontrei lavrado o ato do 
seguinte Teor: 
PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ COMERCIO DE PEDRAS 
ALMEIDA LTDA -ME na forma abaixo: 

SAIBAM OS QUE ESTE PÚBLICO INSTRUMENTO DE 
PROCURAÇÃO VIREM, que ao primeiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e 
treze (01/11/2013) nesta cidade de Palmas, Estado do Paraná, perante mim, em Cartório 
Tabelião Substituto, compareceu como outorgante, COMERCIO DE PEDRAS ALMEIDA 
LTDA -ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Dorvalino Tozzi, 
número 704, na cidade de Dois Vizinhos, no Bairro Jardim Marcante, Estado do Paraná, 
inscrita no C.N.P.J. sob o número 07.546.859/0001-40; e neste ato representada por seu 
sócio gerente, senhor , WILLIANI FERREIRA DE ALMEIDA, brasileira, solteira, estudante, 
maior, capaz, nascida aos 22/08/1990, portadora da Cédula de Identidade RG número 
10.253.511-1 SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob número 063.458.849-44, residente e 
domiciliada na Rua Bernardo Ribeiro Vianna, número 714, Centro, nesta cidade de Palmas, 
Estado do Paraná; a presente minha conhecida e recohhecida através do Contrato Social 
devidamente registrado sob número 20135884110. em data de 30/10/2013. juntamente com 
a Certidão Simplificada da Junta Comercial sob número 13/596281-1. emitida em data de 
01/11/2013 a mesma fica Arquivada em nossas Notas na pasta sob número 5 as folhas 229, 
e através dos documentos de identificação mencionados, por mim, do que dou fé, e disse 
que por este público instrumento nomeia e constitui seu bastante procurador ICACILDA 
MARIA RODRIGUES FERREIRA DE ALMEIDA, brasileiro, casado, professora, maior, 
capaz, nascida aos 05/12/1960, portador da Cédula de Identidade RG número 3.737.556-0 
SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob número 031.153.629-86, residente e domiciliado na 
Avenida Dorvalino Tozzi, número 704, no Bairro Jardim Marcante, na cidade de Dois 
Vizinhos, Estado do Paraná; a quem confere poderes amplos, gerais e ilimitados para o 
fim especial de gerir e administrar todos os negócios, haveres e interesses da 
outorgante; podendo para tanto, dito procurador, contratar e demitir pessoal 
necessário; receber e dar quitação, administrar, alugar, arrendar, receber títulos e 
valores e dar quitação, sacar duplicatas de faturas e cambiais, efetuar descontos, 
conceder prorrogação de prazo e notificar vencimento de títulos, assinar 
correspondências, celebrar contratos, concordar com cláusulas e condições, fazer 
alterações contratuais de qualquer natureza; nomear e constituir advogado, usar dos 
poderes contidos na cláusula ad judicia e mais os especiais de acordar, concordar, 
discordar, impor recursos; desistir, transigir, 'adjudicar, promover medidas 
preliminares; podendo representa-lá em Licitações Públicas Municipais, Estaduais e 
Federais ou seja representá-la perante repartições Públicas, Federais, Estaduais, 
Municipais e órgãos governamentais em geral, Sindicatos, Detran, INSS, IAP, IBAMA, 
Receitas Federal e Estadual, Junta Comercial, Ministério do Trabalho, Tabelionatos de 
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Notas e Registro de Imóveis, requerendo e assinando os documentos necessários; 
podendo ainda, junto à quaisquer agências Bancárias, Instituição Financeiras e 
Cooperativa e Cooperativas de Crédito; podendo abrir e movimentar contas, efetuar 
operações de crédito, realizar operações de cambio, assinar autorizações de 
conversão de moeda, receber quaisquer importâncias, requisitar talonários de 
cheques, requisitar Cartões Magnéticos, cadastrar senhas, solicitar saldos e extratos 
de contas correntes, fazer ordens de pagamento, emitir, endossar e descontar 
cheques, emitir, endossar e avalizar notas promissórias, assinar contratos de 
empréstimos, caucionar quaisquer títulos de crédito, vender e comprar, automóveis e 
assinar Recibos e Certificados de transferência, requerer 2a  via de documentos; - 
enfim, praticar todos os demais atos necessários ao bom e fiel cumprimento do 
presente mandato, dando ela outorgante tudo por bom, firme e valioso, podendo 
substabelecer, no todo ou em parte. Certifico e dou fé que todos os dados e 
elementos contidos neste instrumento foram fornecidos pelo( s) Outorgante(S), que 
fica(m) responsável(eis) civil e criminalmente pela veracidade dos mesmos, bem 
como por qualquer incorreção, isentando assim esta Serventia de quaisquer 
responsabilidades. Fica o outorgado plenamente ciente da responsabilidade assumida e 
advertido das implicações legais por seus atos, bem como da apresentação da 
comprovação dos documentos, no ato da utilização do presente instrumento. Assim disse, 
dou fé, me pediu e eu lhe lavrei o presente instrumento o qual foi feito por mim e que depois 
foi lido e conferido pelo outorgante, que aceitou, outorgou e assina dispensando a presença 
de testemunhas n trumentárias, nos termos da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça 
deste Estado. 	1 	C tas 384,62 VRC. R$ 54,23.(a.a) CRISTIANO GUIMARÃES 
DEZANOSKI ILLI NI F:RREIRA DE ALMEIDA Nada mais. Era somente o que se 
continha em di o in trumen o, do qual, bem e fielmente fiz extrair a presente certidão, que 
depois de lida aç4iada c forme, subscrevo e assino ciesta cidade de Palmas Estado do 
Paraná.- Eu, 	J 	 , Tabelião Substituto, a fiz digitar, conferi, dato e assino em 
público e raso. 

O EFERIDO É VERDADE E DOU FÉ. 



D. MEZZOMO E CIA LTDA 
COMERCIO DE PEDRAS ALMEIDA LTDA 

SOCIEDADE EMPRESARIA / CREDENCIADA 
CNPJ: 07.208.832/0001-47  

CNPJ: 07.546.859/0001-40  

OCCC 9 
ATA DE PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2015 

EDITAL N° 004/2015 
OBJETO: Contração de empresa do ramo de transportes de carga, que dispunha de caminhão 

caçamba basculante para prestar serviços a esta municipalidade. 

DATA DA SESSÃO: 19/02/2015 

HORÁRIO: 14h0Omin 

Às quatorze horas do dia dezenove do mês de fevereiro do ano dois mil e quinze, na sala de 
reuniões da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu. situada a Av. 13 de maio, 906, Centro. 
em Cruzeiro do Iguaçu - Estado do Paraná, realizou-se a sessão pública para recebimento e 
abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e a documentação de habilitação, 
apresentados em razão do certame licitatório na modalidade Pregão Presencial em referência. 
Presentes, Gelcenoir Leirias da Silva, Maria de Lourdes Hetkowski Vieira e Luciane Pavnoski, 
que esta subscrevem. Retiraram o Edital as sociedades empresárias licitantes, conforme descrito 

abaixo: 

Dando início a sessão, o pregoeiro recebeu a declaração de cumprimento dos requisitos de 
habilitação, bem como os envelopes contendo a proposta de preços e a documentação de 
habilitação da empresa credenciada. Em seguida, o pregoeiro abriu o envelope contendo a 
proposta de preços e realizou a classificação das empresas (menor preço por lote), cujo valor foi 

D seguinte: PROPOSTA ESCRITA NO LOTE 01 
Contratação de empresa especializada para prestar serviços com 01 (um) caminhão caçamba 
basculante, com potência mínima 150 CV, em regime de quilômetros rodados, para acompanhar 
a Patrulha do Consórcio Pró-Caxias, nos seguintes municípios: Boa Esperança do Iguaçu. Boa 
Vista da Aparecida. Capitão Leônidas Marques. Cruzeiro do Iguaçu. Nova Prata do Iguaçu. 
Quedas do Iguaçu, Salto do Lontra. São Jorge do Oeste e Três Barras do Paraná, além de outros 

serviços junto a Secretaria Municipais de Transportes, quando necessário. 
Dispor de caminhão, incluindo combustível, lubrificantes, condutor habilitado e estadia do 

mesmo, transporte para executar os serviços nos locais, conforme consta acima descrito. 
Valor Total Pro osto 

D. MEZZOMO E CIA LTDA 
COMERCIO DE PEDRAS ALMEIDA LTDA 

Submetida a proposta de preços ao crivo do 
falha foi observada em relação às mesmas. 
lances verbais e de negociação direta com os 

MAPA DOS LANCES 

LOTE 01 

Ata do Pregão Presencial n° 004/2015 

1,10 

Sociedade em iresária Licitante R$:73.840.00 
R$:72.800,00 

representante da licitante e da comissão. nenhuma 
Em continuidade ao certame, abriu-se a fase de 

licitantes classificados. 
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Licitante  Proposta Licitante 1 Rodada 

D. Mezzomo E Cia Ltda  73.840,00 D. Mezzomo E Cia Ltda 72.700,00 

Comercio De Pedras Almeida 
Ltda 

72.800,00 Comercio De Pedras Almeida 
Ltda 

72.600,00 

Licitante  2 Rodada Licitante 3 Rodada 

D. Mezzomo E Cia Ltda  72.500,00 D. Mezzomo E Cia Ltda 72.300,00 

Comercio De Pedras Almeida 
Ltda 

72.400,00 Comercio De Pedras Almeida 
Ltda 

72.200.00 

Licitante  4 Rodada Licitante 5 Rodada 

D. Mezzomo E Cia Ltda  72.100.00 D. Mezzomo E Cia Ltda 71.900.00 

Comercio De Pedras Almeida 
Lida 

72.000.00 Comercio De Pedras Almeida 
Ltda 

71.000.00 

Licitante  6 Rodada Licitante 7 Rodada 

D. Mezzomo E Cia Ltda  70.600,00 D. Mezzomo E Cia Ltda 69.800.00 

Comercio De Pedras Almeida 
Ltda 

70.000,00 Comercio De Pedras Almeida 
Lida 

69.500.00 

Licitante  8 Rodada Licitante 9 Rodada 

D. Mezzomo E Cia Lida  69.300,00 D. Mezzomo E Cia Ltda 68.500.00 

Comercio De Pedras Almeida 
Ltda 

69.000,00 Comercio De Pedras Almeida 
Ltda 

68.400,00 

Licitante  10 Rodada Licitante 11 Rodada 

D. Mezzomo E Cia Ltda  68.000,00 D. Mezzomo E Cia Ltda 67.000,00 

Comercio De Pedras Almeida 
Lida 

67.500.00 Comercio De Pedras Almeida 
Lida 

66.900.00 

Licitante  12 Rodada Licitante 13 Rodada 

D. Mezzomo E Cia Ltda  66.700,00 D. Mezzomo E Cia Ltda 66.400.00 

Comercio De Pedras Almeida 
Ltda 

66.500,00 Comercio De Pedras Almeida 
Lida 

66.300.00 

Licitante  14 Rodada Licitante 15 Rodada 

D. Mezzomo E Cia Ltda  66.200,00 D. Mezzomo E Cia Lida 65.900,00 

Comercio De Pedras Almeida 
Ltda 

66.000,00 Comercio De Pedras Almeida 
Ltda 

65.800.00 

Licitante  16 Rodada Licitante 17 Rodada 

D. Mezzomo E Cia Lida  65.700.00 D. Mezzomo E Cia Lida 65.500,00 

Comercio De Pedras Almeida 
Lida 

65.600.00 Comercio De Pedras Almeida 
Ltda 

65.400.00 

Licitante  18 Rodada Licitante 19 Rodada 

D. Mezzomo E Cia Ltda 65.300,00 D. Mezzomo E Cia Ltda 65.100,00 

Ata do Pregão Presencial n° 004/2015 
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D. Mezzomo E Cia Ltda 
Licitante 

Comercio De Pedras Almeida 
Ltda  

22 Rodada 
63.900,00 
63.800,00 

D. Mezzomo E Cia Ltda 
Licitante 

Comercio De Pedras Almeida 
Ltda  

Licitante 
D. Mezzomo E Cia Ltda 
Comercio De Pedras Almeida 
Ltda 

Licitante 
D. Mezzomo E Cia Ltda 
Comercio De Pedras Almeida 
Ltda  

20 Rodada 
64.900,00 
64.800.00 

20 Rodada 
64.600.00 
64.000.00 

0091 

Licitante 
D. Mezzomo E Cia Ltda 
Comercio De Pedras Almeida 
Ltda  

26 Rodada 
63.000.00  
62.900.00 

27 Rodada 
62.800.00 
62.700,00 

36 Rodada 
60.800,00 
60.700.00 

Licitante 
D. Mezzomo E Cia Lida 
Comercio De Pedras Almeida 
Lida  

37 Rodada 
60.600.00 
60.500.00 

Ata do Pregão Presencial n° 004/2015 

Licitante 
D. Mezzomo E Cia Ltda 
Comercio De Pedras Almeida 

'Lida  

Licitante  
D. Mezzomo E Cia Ltda 
Comercio De Pedras Almeida 
Ltda 

Licitante 
D. Mezzomo E Cia Ltda 
Comercio De Pedras Almeida 
Ltda  

28 Rodada 
62.500,00 
62.400.00 

30 Rodada 
62.000,00 
61.900.00 

32 Rodada 
61.600,00 
61.500,00 

D. Mezzomo E Cia Ltda 
Comercio De Pedras Almeida 
Ltda  

Licitante 
D. Mezzomo E Cia Ltda 
Comercio De Pedras Almeida 
Ltda  

29 Rodada Licitante 

34 Rodada 
61.200.00 
61.100.00 

Licitante 
D. Mezzomo E Cia Ltda 
Comercio De Pedras Almeida 
Ltda  

35 Rodada 
61.000.00 
60 900.00 

Ltda 

31 Rodada 
61.800,00 
61.700.00 

Licitante 
D. Mezzomo E Cia Ltda 
Comercio De Pedras Almeida 
Ltda  

62.300.00 
62.200.00 

Licitante 
D. Mezzomo E Cia Ltda 
Comercio De Pedras Almeida 

33 Rodada 
61.400,00 
61.300.00 

Licitante 
D. Mezzomo E Cia Ltda 
Comercio De Pedras Almeida 
Ltda 

24 Rodada 
63.500,00 
63.400.00 

23 Rodada 

Ltda 

Licitante 
D. Mezzomo E Cia Ltda 
Comercio De Pedras Almeida 
Ltda 

Licitante 
D. Mezzomo E Cia Ltda 
Comercio De Pedras Almeida 
Ltda 

Licitante 
D.  Mezzomo E Cia Ltda 
Comercio De Pedras Almeida 

63.700.00 
63.600.00 

25 Rodada 
63.300,00 
63.200.00 

Comercio De Pedras Almeida 
Ltda 

Comercio De Pedras Almeida 
Ltda 

65.200,00 
65.000.00 



Declinou 
55.400,00 

36 Rodada 

D. Mezzomo E Cia Ltda 
Licitante 

Comercio De Pedras Almeida 
Ltda  

COnn 38 Rodada Licitante 39 Rodadas 

60.400,00 D. Mezzomo E Cia Ltda 60 200.00 

60. 300.00 Comercio De Pedras Almeida 

Ltda 

60.100.00 

40 Rodada Licitante 41 Rodada 

60.000,00 D. Mezzomo E Cia Ltda 59.800.00 

59 900.00 Comercio De Pedras Almeida 
Ltda 

59.700.00 

36 Rodada Licitante 37 Rodada 

59.600,00 D. Mezzomo E Cia Ltda 59.400.00 

59.500,00 Comercio De Pedras Almeida 
Ltda 

59.300,00 

36 Rodada Licitante 37 Rodada 

59.200.00 D. Mezzomo E Cia Ltda 58.900,00 

59.000.00 Comercio De Pedras Almeida 
Ltda 

58.800.00 

36 Rodada  
58.700.00 
58.500,00 

 	Ltda 

Licitante 
D. Mezzomo E Cia Ltda 
Comercio De Pedras Almeida 

37 Rodada 
58.400.00 
58.300.00 

36 Rodada Licitante 37 Rodada 

58.200,00 D. Mezzomo E Cia Ltda 57.900.00 

58.000,00 Comercio De Pedras Almeida 
Ltda 

57.000,00 

36 Rodada  
56.900,00 

Licitante 
D. Mezzomo E Cia Ltda 

37 Rodada 
56.700.00 

56.800.00 Comercio De Pedras Almeida 
Ltda 

56.600.00 

36 Rodada Licitante 37 Rodada 

56.500,00 D. Mezzomo E Cia Ltda 55.900,00 

56.000.00 Comercio De Pedras Almeida 
Ltda 

55.800.00 

36 Rodada Licitante 37 Rodada 

55.700,00 
55.600.00 

D. Mezzomo E Cia Ltda 55.500,00 
55.400,00 Comercio De Pedras Almeida 

Ltda 

Ata do Pregão Presencial n° 00 /2015 4 

Licitante 
D. Mezzomo E Cia Ltda 
Comercio De Pedras Almeida 
Ltda 

Licitante 
D. Mezzomo E Cia Ltda 
Comercio De Pedras Almeida 
Ltda 

Licitante 
D. Mezzomo E Cia Ltda 
Comercio De Pedras Almeida 
Ltda 

Licitante 
D. Mezzomo E Cia Ltda 
Comercio De Pedras Almeida 
Ltda 

Licitante 
D. Mezzomo E Cia Ltda 
Comercio De Pedras Almeida 
Ltda 

Licitante 
D. Mezzomo E Cia Ltda 
Comercio De Pedras Almeida 
Ltda 

Licitante 
D. Mezzomo E Cia Ltda 
Comercio De Pedras Almeida 
Ltda 

Licitante 
D. Mezzomo E Cia Ltda 
Comercio De Pedras Almeida 
Ltda 

Licitante 
D. Mezzomo E Cia Ltda 
Comercio De Pedras Almeida 
Ltda 
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Ato continuo, procedeu-se a abertura do envelope contendo a documentação de habilitação da 
licitante que ofertou o "menor preço por lote", após a apreciação dos documentos, mostrou-se 
em conformidade com as exigências do Edital, a Empresa participante: COMERCIO DE 
PEDRAS ALMEIDA LTDA inscrita no CNRI: 07.546.859/0001-40, a qual negociou com 

pregoeiro propondo para o Lote 01 o valor de RS: 55.400,00 (cinqüenta e cinco mil e 
quatrocentos reais). Em razão disso. o Pregoeiro comunicou em sessão o valor final após disputa 
de lances, sendo: COMERCIO DE PEDRAS ALMEIDA LTDA vencedora do Lote 01 com 
urna proposta no valor de R$: 55.400,00 (cinqüenta e cinco mil e quatrocentos reais). 
Consultados os representantes da licitante como já mencionado, não houve manifestação de 
intenção de recurso. O valor proposto para o lote está inferior ao valor máximo estipulado para 
cada lote do certame. O resultado oportunamente será divulgado e informado diretamente aos 
articipantes vencedores. Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião às 

quatorze horas e trinta e cinco minutos do dia deze ve do mês 	
fevereiro do ano de dois mil 

e quinze (19/02/2015). Eu, Luciane Pavnoskiworki..ï 	jyr,e-k  lavrei o presente 

registro de acontecimentos que, após lido e achado conforme, seg 	
* 	o pelo pregoeiro e 

pelos representantes que permaneceram até a lavratura do mesmo 

GELCENOIR LE1RIAS DA SILVA — Pregoeiro -a,-42,1U1r 

MARIA DE LOURDES H. VIEIRA — Comissão d- ApoioApoio "Lig 
.49 

LUCIANE PAVNOSKI - Comissão de Apoio 

EMPRESAS: 

D. MEZZOMO E CIA LTDA 	  

COMERCIO DE PEDRAS ALMEIDA LTDA 

Ata do Pregão Presencial n° 004/2015 
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PARECER JURÍDICO CONCLUSIVO no. O1-26i5 

Do: Assessor Jurídico 

Ao Sr. Prefeito Municipal do Município de Cruzeiro do Iguaçu. 

Assunto: Licitação 	Pregão Presencial n. 04/2015 

• Objeto: Contratação de empresa do ramo de transportes de 

carga, que dispunha de caminhão caçamba basculahte para 

prestar serviços a esta municipalidade. 

RELATÓRIO/ FUNDAMENTAÇÃO 

Nos foi, enviado procedimento licitatório em epigrafe para 

análise e parecer jurídico. 

Em análise ao procedimento licitatório em tela, verifica-se que 

trata-se de Processo Licitatário na modalidade Pregão Presencial, que visa 

contratação de.  empresa que dispunha de caminhão caçamba basculante para 

prestar serviços, consoante descrito e especificado no anexo I do edital,. tendo 
como valor máximo a ser licitado o montante de R$ 74.100,00 (setenta e quatro mil 

e cem reais). 

Verifica-se que o edital foi redigido-  dentro das normas 

consignadas na Lei 10.620/2002 e Lei 8.666/93 e a modalidade escolhida, entendo 
que esta correta, em razão do objeto, consoante parecer prévio da Assessoria 
Jurídica (Parecer Jurídico n. 04/2015 — Lic. Pregão), tendo ainda designada data 

para abertura dia 19/02/2015. 

O aviso contendo resumo do edital foi devidamente publicado 

no Jornal de Beltrão de 04/02/2015 — Edição 5.568, pg. 10A e no Diário Oficial dos 
Municípios do Sudoeste do Paraná — DIOEMS de 03/02/2015, edição 783, portanto 

publicado dentro do prazo mínimo de -antecedência exigido para respectiva 

modalidade licitatória. 	• 

De igual forma foi publicado no mural de licitações do 

TCE/PR, bem como no site do Município (http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br/)..  

Compareceram para participar do certame duas empresas (D. 

MEZZOMO E CIA LTDA e COMERCIO DE PEDRAS ALMEIDA LTDA). 
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Aberta as propostas e por ocasião dos lances verificou-se que 
a empresa COMERCIO DE PEDRAS ALMEIDA LTDA apresentou proposta de 
menor valor foi, com o lance de R$ 55.400,00, procedendo a abertura do envelope 
considerou-se a principio que os mesmos estavam em conformidade, restando 
ressalvado na ata que o resultado será divulgado oportunamente, sendo 

encaminhado para Assessoria Jurídica para analise. 

Contudo, em uma melhor analise a documentação 

apresentada pela referida licitante, denota-se que a mesma deixou de cum'prir com 

as exigências do edital, uma vez que deixou de apresentar declaração de que 

não emprega menores e certidão negativa relativa a Seguridade Social, 
consoante exige-se no item 9 "b" e 9, II, "c" do edital, senão vejamos: 

"(••.) 
9 DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N°2) 

O envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter 

(•••) 
b) Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre ou menores de dezesseis anos, em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de _quatorze 
anos; conforme modelo constante em Anexo a este Edital, assinada por 
quem de direito; 
(•••) 
II) Quanto à Regularidade Fiscal, trabalhista e econômico financeiro. 

(..) 
c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular 

- no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; (deverá conter o 
endereço eletrônico no rodapé da página); 

(• • .) 

III) Para a prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional e 
referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União, poderá ser 
mediante a expedição da certidão unificada nos termos da Portaria MF n° 
358, de 5 de setembro de 2015. 
Caso seja apresentada certidão emitida anterior a vigência da Portaria MF 
n° 358, de 5 de setembro de 2015, ou seja, 03 de novembro de 2.014, o 
licitante deverá apresentar certidão valida inerente aos débitos 
previdenciários (INSS e FGTS) e a certidão de regularidade perante a 
Fazenda Federal, consoante item 9, II, b e c do editaL (..)" 

Denota-se, na relação de documentos firmada pela licitante 

que não consta declaração de que não empresa menores, bem como negativa do 
INSS e ou Seguridade Social, conforme observa-se no documento referido e abaixo 

colacionado: 

Página 2 de 7 
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DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVO PARA LICITAR 

CONTRATO SOCIAL 

CNPJ 

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA FEZENDA 

FGTS 

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA DEBITOS MUNICIPAL 

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA DE DEBITOS TRIBUTARIOS E DE DIVIDA ATIVA ESTADUAL 

CICAD 

BALANÇO 

CERTIDAO FALENCIA 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS 

LICENCIAMENTO 

CERTIDAO SIMPLIFICADA 

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS.  DE HABILITACAO 

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 

DECLARACAO REFENTE AO FORNECIEMNTOS DOS ITENS DO ANEXO I 

DECLARACAO MICROEMPRESA 

DECLARACAO DESPESAS 	• 

COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL 

CERTIDAO PROCURACAO 

- 

Ademais, a licitante apresentou certidão negativa conjunta da 

Fazenda Federal, que não abrange contribuições previdenciárias, tanto que na 

referida certidão consta: 
"Esta Certidão... refere-se exclusivamente a' situação do 

sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGNF, não abrangendo as 

contribuições previdenciárias...", 	senão vejamos pela certidão abaixo 

colacionada: 
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'MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Procuradoria-Geral da Fenda Nacional 
•Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E Á DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: COMERCIO DE PEDRAS ALMEIDA LTDA -EPP 
CNPJ: 07.546.8.59/0001-40 

Ressalvado o dreit0 de a Fazenda Nacionaf cobrar o Inscrever quaisquer dividas de nmponsataldade 
do sujeito passivo adnta Identificado que vierem a sor apuradas, é certificado caffi no constam 
pendências em seu nane, reialivas a tributos oca-rd/listrados pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB) a a imaições ern Divido Ailva da Unino Junto tl Procuradoria-Geral da Fazenda Netforral 
(PCIFN). 

Esta cediam, emitida ern norne da matriz e vffildà para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente 
h sthraçâo do sten% passivo nó ambito de RFB e da PGFN, ro abrangendo as tentrituir,fos 
previdencrarles e as corildbulçaes dosadas, par lei, e tomates, Inclusive as Inscritas em DiVida Ativa 
do instituto Net:forret do Seguro Social ONSS); objeto de cedida° específica. 

A actatocrio desta certidão está conolcionada à verificaçâo de sua autenticidade na Internet. nos 
	os crittp://vívrvésecelle.fraenria.govir> ou <Mtp://www.pgin.fazende.gov.bo. 

Certidão emitida com tese na Podaria Cotmta PGFN/RFB na 3, de 02/052007. 
Emitida as 0W52:45 do da 1910/2014 chore e data de BrosIlia>. 
Válida atécalina:ris. 
Ctrilgo da ccolinlart cadidtio: -FC0A.A744.1369F-S287 

CerUdao emiUda gratellamente. 

Atengto: minimiza rasura OU emenda inveedxe este documento. 

Medeio aprovado peio Portaria CoNunta PGFN/SRF na 3. de 22/11/2005, alterada pela Portaria 

Conjunta PGFN/SRF nal. do 19/0&2033. 

54 01400  ar:C1  
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Entende assim, a Assessoria Jurídica, que deveria ter sido 

desclassificada a licitante, por não cumprir com os requisitos contidos no edital. 

Salientamos ainda, que o item 9, III do edital, deixa claro que 

e'rn sendo apresentada certidão conjunta emitida anterior a vigência da podaria 
358/2015 do MF, ou seja 03/11/2014, devera o licitante apresentar certidão valida 
inerente aos débitos previdenciários (INSS e FGTS), consoante disposto no edital: 

"G) 
9 DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N°2) • 

O envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter: 

III) Para a prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional e 
referente a todos os tributos federais e à .  Divida Ativa da União, 
poderá ser mediante a expedição da certidão unificada nos termos da 
Portaria MF n° 358; de 5 de setembro de 2015. 
Caso seja apresentada certidão emitida anterior a vigência da Portaria 
MF n° 358, de 5 de setembro de 2015, ou seja, 03 de novembro de 
2.014, o licitante deverá apresentar certidão valida inerente aos 
débitos previdenciários (INSS e FGTS) e a certidão de regularidade 
perante a Fazenda Federal, consoante item 9, II, b e c do edital (..)" 

Portanto é caso ,de desclassificação da licitante que deixou de 

cumprir com os requisitos e exigências contidas no edital, com fulcro no disposto no 

item 14.2 do edital, que assim dispõe: 

14.2 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos 
documentos exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os 
apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital, serão 
inabilitadas. 

De outra banda, a comissão de licitação, pregoeiro e a 

Administração Municipal, não pode descumprir as normas e condições do edital, eis 
que se acha estritamente a ele vinculada, consoante dispõe o artigo 41 caput da Lei 

8.666/93: 
Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e 
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.  

Sendo pacifico o entendimento de que a Administração 

Municipal encontra-se estritamente vinculada ao edital de licitação, não podendo 
descumprir as normas e condições dele constantes, consoante já decidiu e quanto 

ao tema já se posicionou o STJ: 
"O principio da vincula ção ao instrumento convocatório se traduz na 

regra de que o edital faz lei entre as partes, devendo os seus termos 

• Página 5 de 7 
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serem observados até o final do certame, vez que vinculam as partes" 
(STJ. 1a turma. Resp n. 35977/SC. Registro no 200101284066. DJ 09 dez. 
2003. P. 00213 — in JACOBY FERNANDES, J. U. Vade-Mécum de 
licitações e contratos, 6. Ed. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 610). 

Assim, diante a irregularidade apontada entende a 
assessoria jurídica que é caso de inabilitação da licitante, bem como o 
procedimento em tela não poderá ser homologado pelo Gestor Municipal, 

pois eivado de ilegalidade. 

De outra banda, em atenção ao contido no artigo 4°, inciso 

XVI da Lei 10.520/2002, entendemos que por desatender as exigências 
habilitatórias, 'pode ser examinada as ofertas subsequentes, até a apuração de uma 
que atenda o edital, obedecendo os ditames legais, bem como ao disposto no item 

14.4 do edital : 
14.4 Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às 
exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta 
subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à 
habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao 
Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela 
adjudicado o objeto do certame pelo Pregoeiro, caso não haja a 
interposição de recurso. 

Podendo assim o pregoeiro, partir para a verificação dos 
documentos habilitatórios da segunda colocada, e assim sucessivamente, até que 
nessa sequencia surge, dentre os classificados um habilitado, quando então 
proclamar-se-á o vencedor real do certame, adjudicando em seu favor o item que 

sagrou-se.  vencedor, alias neste sentido leciona Sidney Bittencourt'. 

Ainda que o nobre Gestor entenda de forma diversa, pelo não 
prosseguimento do certame, diante a nulidade apontada, . entendemos que o 
mesmo não poderá ser homologado em favor da licitante COMDERCIO DE 

' PEDRAS ALMEIDA LTDA.  , devendo então, ser anulado o procedimento licitatório 
de oficio, com fulcro no artigo 49 da lei de Licitações e artigo 18 do Decreto 
3.555/2000, diante a nulidade apontada, consoante ressaltamos retro. 

Ademais, segue o entendimento de que a Administração tem 
a prerrogativa, de anular a licitação, por ilegalidade, ou de revoga-la, por 
conveniência e oportunidade nos termos do artigo 49 da lei 8.666/93 e artigo 18 do 
Decreto 3.555/2000, bem como o disposto na sumula 346 e473 do STF: 

BITTENCOURT, Sidney, Pregão passo a passo, 4. Ed. Belo Horizonte • Forum, 2010, p. 160. 
Página 6 de 7 
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Sumula 346 do STF: 
"A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PODE DECLARAR A NULIDADE DOS 
SEUS PRÓPRIOS ATOS." 

Sumula 473 do STF: 
"A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de 
vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; 
ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, 
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, 

a apreciação judicial. 

CONCLUSÃO 

Diante o exposto, e, em razão da consulta realizada, entende 	• 

a Assessoria Jurídica que deve ser inabilitada a empresa COMERCIO DE PEDRAS 
ALMEIDA LTDA, pois não cumpriu com as exigências e requisitos do edital, uma 

vez que deixou de apresentar a documentação exigida na forma e termos do edital, 

em especial quanto ao item 9 "h" e 9, II, "c" do edital. 

Por fim, não sendo habilitado nenhum dos demais licitantes, 

entende-se quê deve ser anulado o procedimento licitatório em tela, com fulcro no 
artigo 49 .da lei de Licitações e artigo 18 do Decreto 3.555/2000, e sumulá, 346 e 
473 do STF, eis que a empresa que apresentou menor proposta, não atendeu 

todas as exigências legais e do edital; consoante i.essaltamos retro. 

• Este é nosso entendimento jurídico. 

É o parecer. 

Para apreciação da Autoridade Superior 

Cruzeiro d Iguaçu, 02 de março de 2.015. 

Eve..e 	üel er 

OAB/PR 32.886 
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DECISÃO PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2015 

7-t•ftgr' 01 
°- 

CRUZEIRODo lGuAçu 

Trata-se de analise da documentação apresentada ao Pregão Presencial, número 004/2015, 
que tem como objeto "Contração de empresa do ramo de transportes de carga, que 
dispunha de caminhão caçamba basculante para prestar serviços a esta municipalidade 
pela empresa COMERCIO DE PEDRAS ALMEIDA LTDA por ocasião do certame foi 
julgada habilitada. 
Sendo encaminhado ao Jurídico para análise e parecer, decorrente de determinação que 
constou em ata, sendo apresentado parecer jurídico "007/2015 — geral, impugnações e 
recursos", onde consta relatório dos fatos, concluindo pela inabilitação da licitante 
COMERCIO DE PEDRAS ALMEIDA LTDA, ante o entendimento que a mesma não 
cumpriu com as exigências e requisitos do edital, uma vez que deixou de apresentar a 
documentação exigida na forma e termos do edital, em especial quanto ao item 9, III, do 
edital. 
Diante o exposto, decido pela inabilitação da empresa COMERCIO DE PEDRAS 
ALMEIDA LTDA, com fulcro no parecer Jurídico, por seus próprios fundamentos. 
Em face desta decisão, remetemos e submetemos a presente decisão à autoridade superior 
para apreciação e posterior ratificação. 

Cruzeiro ddl 
/.‘ 
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DECISÃO ADMINISTRATIVA 

PREGÃO PRESENCIAL N. 004/2015 

     

Licitação, e o contido 

RATIFICO a decisão 

fundamentos. 

demais interessados. 

Relativamente a decisão exarada pelo Pregoeiro/ Comissão de 

no Parecer Jurídico 007/2015 — geral, impugnações e recursos'.  a 

a mim submetida, mantendo-a irreformável pelos seus próprios 

Comunique-se a recorrente da decisão tomada, bem como às 
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Diário Oficial dos Municípios 
do Sudoeste do Paraná - DIOEMS 

IV. O disposto no presente Edital atende aos preceitos contidos na Lei Complementar 

n°. 014 de 27/03/2006(Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais), na Lei n°. 1847 

de 27/03/2006(Plano de Carreira e de Remuneração dos Funcionários Municipais) e nos 

Editais de Concurso Público N.° 042 de 21/11/2013 e demais disposições legais vigentes. 

V. Que a publicação deste, além do Jornal Diário do Sudoeste de Pato Branco-PR e Mural 

da Prefeitura, será também na página eletrônica da Prefeitura Municipal cujo alie é www. 

coronelvivida .pfigoebr 
Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 10 (dez) dias do 

mês de março de 2015. 126° da República e 60°  do Municipio. 

FRANK SCHIAVINI 

Prefeito Municipal 

Re9IFIre-Se e Publicou-se 

Mirione YVeis 
chefe da Drolenci de 
Recursos Humanos 

ANEXO I 

EDITAL N.° 094/2015 de 10/03/2015 

CONCURSO PÚBLICO - Convocação 
Candidatos CONVOCADOS para assumir Cargo de Provimento Efetivo decorrente de 

h 	ação no Concurso Público, aberto através do 

° 042 de 21/11/2013: 

Cargo FE bico Assisiente Admieisttatino 

Ordem 
N°. 

Classif. 
cação Nome do Candidato 

N. Inscrição 
Lotação Funcional 

5° SILVIAMIR CORA 426 SEMOV-DOSU-Diyisão de Estudos e Projetos, no 
horário das 081100min as 12h0Omin e das 1 Viisomin às 
171130mIn horas de segunda e sexta-leira. 

2 7° SINARA ELISA MATTEI 279 SEMSP-Deparlamento de Saúde-Divisão de 
Assistência Médica, a disposição da Unidade de 
Pronto Atendimento - UPA 24 horas, no horário 
eSlebelOCRIO pela Coordenação dd unidade, atendido 
a escala de 'rebarbo. 

V OELITON DEOCL IDES 375 SEMSP-Departamento de &Ode-Divisão da 
Promoção da Saúde. à disposição do selei 
Administrativo do Centro de saúde Dr'. caidIsse de 
Caril, no horário das 013h00mIn as 121100min e das 
131100min ris 17h0Omin de segunda a sextaileira. 

c 9° MARCIA BORGES DE 
RAMOS 

411 SEMSP-Depanamento de saúde-Divisão de 
Assislénda médica, e disposição da unidade de 
Pronto Atendimento - UPA 2,1 noras, no borá:rio 
estabelecido pela Coordenação da Unidade. Vendido 
a escala de trabalho. 

o 101  MATARA CACA BERNARDI 551 Secretana Municipal de Adminislração - Departamenio 
Material e Patrimônio - Diyisdp de Compras, no 
horário das oshoomm as 12boomin e Oro 13h3Omin as 
17h3.0Min horas de ra V feira. 

6, tio VERONI STRONTZK 557 SEMDER - Empanamento de Agropecuária-Divisão 
De Apoio A Agropecuaria E Agro industrialilaçU,  no 
horário das 08h0Omin as 12h0Omin e das 131100min as 
171190min horas de 2° a V leira. 

ANEXO II 

EDITAL N.°  094 2015 de 10/03/2015 

CONCURSO PÚBLICO - Convocação 

Isitos para Nomeação 

,mentos Iniciais 
óomprovar o nivel de escolaridade exigido para o exemicio do cargo público, mediante 

apresentação: 
a. Para o cargo de Assistente Administrativo de Certificado de Conclusão do Ensino Médio 

com Curso Técnico ou Profissionalizante ou graduação, completos, em Administração, 

acompanhados do histórico escolar. 
Os documentos comprobatõrios de escolaridade devem referir-se a cursos devidamente 

reconhecidos pelo Ministério da Educação MEC, 

ter idade minima de 18 (dezoito) anos completos, na data da nomeação: 

01(uma) foto 3x4, 
Certidão de Casamento ou de Nascimento 

Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos; 

Cadeira de Habilitação Nacional. 

Comprovante de Residência. 

N°. inscrição PIS/PASEP/ Cartão do PIS/PASEP; 

Certificado de Reservista; 
Titulo de Eleitor e Comprovante de ter votado na última eleição. 

Cédula de Identidade e CPF. 
Folha de antecedentes criminais do Cartório Criminal do lugar onde tenha residido nos 

últimos cinco anos, expedida, no máximo, hã seis meses; 

Apresentar declaração de bens e valores que constituam patrimônio e, se casado (a). a 
do cônjuge; 
Outros documentos poderão ser solicitados na ocasião do aceite da vaga. 

O candidato deverá apresentar original e fotocópia dos documentos acima solicitados. 

OBS. A não apresentação dos documentos acima por ocasião da nomeação, implicará na 

impossibilidade de aproveitamento do candidato aprovado, anulando-se todos os atos e 

efeitos decorrentes da inscrição no Concurso Público, 

Coronel Vivida, Estado do Paraná. 

CRUZEIRO DO IGUAÇU 

PREFEITURA 

DECRETO N° 3364/2015 

SÚMULA: Concede Elevação de Classe. 	• 

LUIZ ALBERI KASTENER PONTES. PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO 

IGUAÇU-ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e, em consonância 

com o que dispõe o Ad.55  da Lei Municipal n°  8 7 5/2012 de 14/0412 O 12 

DECRETA: 

Art.1°-Fica concedido Elevação de Classe à Servidora SIMONI GREGOLON GRASSI, 

portadora do RG:7.949.525-5. nomeada através do Decreto n°2764/2012 de 01/03/2012 

- função "Professora" da Classe 6-01 para a Classe C-01, do Anexo I do Plano de 

Carreira do Magistério. 
Art.2°-0 presente Decreto entrará em vigor nesta data. 

Gabinete do Prefeita Municipal de Cruzeiro do Iguaçu-Estado do Paraná, aos dez dias do 

mês de março do ano de dois mil e quinze. 

LUIZ ALBERI KASTENER PONTES 

PREFEITO MUNICIPAL 

Registre-se e Publique-se. 

ENIRSON FERNANDO MACAGNAN 

SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO 

DECISÃO PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2015 

Trata-se de analise da documentação apresentada ao Pregão Presencial, numero 

004/2015, que tem como objeto "Contração de empresa do ramo de transportes de 

carga, que dispunha de caminhão caçamba basculante para prestar serviços a esta 

municipalidade", pela empresa COMERCIO DE PEDRAS ALMEIDA LTDA por ocasião do 

certame foi julgada habilitada. 
Sendo encaminhado ao Juridico para análise e parecer, decorrente de determinação que 

constou em ata, sendo apresentado parecer juridico "007/2015 - geral. impugnações 

e recursos", onde consta relatório dos fatos, concluindo pela inabilitação da licilanle 

COMERCIO DE PEDRAS ALMEIDA LTDA. ante o entendimento que a mesma não 

cumpriu com as exigências e requisitos do edital. uma vez que deixou de apresentar a 

documentação exigida na forma e termos do edital. em especial quanto ao item 9. III. do 

edital. 
Diante o exposto, decido pela inabilitação da empresa COMERCIO DE PEDRAS 

ALMEIDA LTDA. com  fulcro no parecer Juridico, por seus próprios fundamentos. 

Em face desta decisão, remetemos e submetemos a presente decisão â autoridade 

superior para apreciação e posterior ratificação. 

Cruzeiro do Iguaçu, 10 de março de 2015, 

Gelcenoir Leirias da Silva 

Pregoeiro 

DECISÃO ADMINISTRATIVA 

PREGÃO PRESENCIAL N. 004/2015 

Relativamente a decisão exarada pelo Pregoeiro/ Comissão de Licitação. e o contido 

no Parecer Jurídico 007/2015 - geral. impugnações e recursos" a RATIFICO a decisão a 

mim submetida, mantendo-a irreformável pelos seus próprios fundamentos. 

Comunique-se a recorrente da decisão tomada, bem como às demais interessados. 

Cruzeiro do Iguaçu, 10 de março de 2015. 

LUIZ ALBERI KASTENER PONTES 

Prefeito Municipal 

EXTRATO DE CONTRATO N° 14/2015 

ESPÉCIE 
CONTRATO DE FORNECIMENTO 
PREGÃO PRESENCIAL 003/2015 

PARTES: MUNICiP10 DE CRUZEIRO DO IGUAÇU 

POLIDOR° ii CIA LIDA 

OBJETO 
Aquisição de materiais para execução do projeto de lonaleonienio da aliwelade leileire dO Sudoesie cie 
Paraná, asco aplicado no municipio de Cruzeiro do Iguaçu. medienle implantação de 07 Nele) uniciacies 
de relerencia larniliar da leite - URF S. 

VALOR TOTAL: RD 17.800.00(duessele mil e oitocentos reaisl 

PRAZO: Até 27/06/2015 

DOTAÇÃO: 3339030.0000-Material de consumo 

00104 
Página 16 1 058 

Quarta-Feira. 11 de Março de 2015 	 Instituldo pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 	 Ano IV - Edição N°  0808 

exercício do cargo descrito no Manual do Cargo Público, parte integrante do Decreto n°. 

3209 de 07/08/2006. 
3.2. O não atendimento de algum dos requisitos para investidura estabelecida no Edital de 

Concurso Público N°042/2013. eliminará o candidato do concurso. 

3.3. É de quinze dias o prazo para o candidato empossado em cargo público entrar em 

exercicio, contados da data da posse. 
3 4 É facultado ao candidato declinar dos prazos estabelecidos neste item. 

, !Ás  Dl 	 i .1 	S Afr+, 	
icp Diário Miai Assinado Eletronicamente com certificado f", °N„„ „.„.„. „ ,  

Grad, Padrão ICP-Brasil. AAMSOP -ASSOCiaçãO dos Municipios 	
..fr. _n . . 	,, ... Np ond PM:aparo da C.. CM e Tecnologia 

if, 	do Sudoeste do Paraná da garantia da autenticidade deste Para dormir ar a autenticidade do MIN SMW:#  
...a.......... 

documento, desde que visualizado através do sara 	 carimbo do lellipC, ii derme a  

código ao lede na arra 	 1898394593 

http://amsop.dioems.com.br  
',aqui., 16 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR. 

00105 

AVISO DE CONVOCAÇÃO  
ABERTURA DO ENVELOPE 02 DO SEGUNDO COLOCADO 

PREGÃO PRESENCIAL 004/2015 

A Comissão de Licitação, designada pela Portaria n.° 2496 de 01/09/2014, 
convoca a empresa D. MEZZOMO E CIA LTDA para que no dia 19 de março 
as 10:00h, na sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, 
situada na Av. 13 de maio, 906 — centro, para que seja procedida a abertura e 
o julgamento do envelope 02 de habilitação. 

Cruzeiro do Iguaçu-PR, 17 de março de 2015. 



• o 
Quarta-feira. 18.3,2015 - N° 5.603 JORNAL DE IIELI RÃ()  94 Atos Oficiais 

Prefeitura Municipal de Eneas Marques 
Emalo de Comiam 143/17015, ID. I/O? 
PRLOAO, 07012015 
PARTES:AE[111FL. 00010 CIA I TDA e MUNICIPIO 00 liNEAS MARQUES 
Neto' AQUISIÇÃO DF LR/VÉUS E ME:DALIIAS PARA IMEDIAÇÕES DE CAIO- 

IR/OPA] 103 MUNICIPAIS E MAFERIAL 00/0011110 PARA A DIVISÃO DE ESPOR• 
ES DA OREM:1'10RA MUNICIPAL DE POSAS MARQUES 

VALOR R$ 1341/1,00 1rreie mio qualimeates e dezenove mais e cinquenta cem 
Nos] 

O maramealo siva lede conforme esindficações feles no edital, 
DURAÇÃO 11I1717013 
IMIA ISA ASSINA! 110k 5(1331701:: 
10110: Comarca de Francisca Bellr55/11. 
COPAS MARQUES, 1/ de 'no: CO tio 2015 

MAIKONANDICE: I ARZIAN1:11,0 
PreNle. Municipal 

[Gr:SIOU Centram M38,2015, IG 1383 
PREGA() 0720015 
PARTES: EFICNANDA 01010 11000 PAESE o MUNICIPIO 011 ENIMS MARQUES, 
Eltáno: AQUISIÇÃO Gil I ROEMIS E MEDA/ FIAS PARA PREMLAÇOI:S DE CASO 

(UNA 	MUNO:MAIS E MAI AREAI ES/01111003 PÁRA A I0/0I000 DE ESPOES 
CIES DA PREEE111111Ã MUNICIPAL DA EM.AS MARQUES 

VAI OR• li$ 13403,10 (Icemi sOL o seiscentos e três ceeis e der cornavas) 
o pagarnenle será INIn conlenno eepeaficações Foi/Os ne :dual 
DURAÇÃO' 31112/2015 
DATA DA ASSIM/DURA 1/1030015 

.0: Coinrima do FIRIPACellehrOOPIC, 
CEAS MARQUES, 1/ de março :1c 71/15, 

MAIXON AO/IRES PAINIANELLO 
Prelblo Municipal 

Es/rale rlu Contraio i439/ 2015 11):130.1 
PREÁ:AN 01172011: 
PARI ES, IS:CAI:ADORA PARDAL LIDA e MUNICIPIO DE CO/AS MARGEIES 
°Neto: C0N1 RAIA/ADIE: EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PILES !AÇÃO /311 

SERVIÇOS 01, 111.CAPAGENS DL PNEUS DA 11101A131 MAQUINAS 1: VIVICIMOS 
QA ERFFEI RIRA MUNICIPAL DI: 1/0//AS MARQUES, 

SALOIO: 11$ 154441,00 1 mode 0 ar:gemia e guairo mil e pirecrilla o duais° mais) 
O pagam/mo mei Leo coninune espoe/cações LIME no edital. 
DUICACAO: 31/1212015. 
DAMDAASSINATURA, 11030015. 
FORO Comarca ni: Dancisco Beluno:PR, 
ENFAS MARQUES, 1/ do março 00 201!, 

217,  • E 
MAIKONANDRE PARZIANE1,1,0 

I rreleito Municipal 

DEPARTAMIONIO Dl: COMPRAS E I 'ORAÇÕES 
1 INPM 010 FIUMOLOGAÇAD 

• WODALÇADE: PREGÃO /E 10:7015 
lendo ein viola a deeisau prolericia pela 00111:1550 de abedum e julgou/mio 1111 

icilademb, desionwia alravêt; do podam No, 1/540015, 
110M01,000 

	

uta dela 0:0101,10 MEM°, ecoo:Caere 	ala anexa, considciande vencedoiCes} 
..drarráu, 0011/10 30 bola& modalidade pifigão numero 1012015, *1 0,1111:1 

Voneedoros 
OrrieMder 	 Mins 

111,CAPADORA 1°AIIIIM.L1ElA 
0000100007-00003 00004.00001, 00006.0000/-00001 00009,00010-00011.00012. 
0013.03014e13aseo0/r uma M10018410010-00070.00021-00027-00023 00024-0- 

0025-00070-L0/02(-00071-00070-00030-00011 00032110033 
RS 	15/ 400,011{(NA 10 lo CINCOILN IA I: IXIA 	14,11 E (11/41R00:INIOS A 

(111ARLN 11. MEDRO REA(S) 
Mareues/PR, 1/ do março 0( 2/015. 

A•°  jexj/  
MAIKON ANDRIC PARZIANEI 1.0 

Prefeito Muniu/mi 

DITARIÃNEXIO DE CUMPRAS E I Et:RAÇÕES 
II 11M() 131:1101001 (MlAÇAD 

MODALIDADE. PREGA() 0170/21/15 
Tendo oro vsla decrobe prelerairi pela 0011111020 de :Menem e julgamento de 

miNDN, deSrgeada elmo?. chi perimiu No 2/5012015, 
110M01 000 

Nesla dela a iclecirls dedmin e Canhlarve MI ala anexa, onsidecand( vencedoc(es) 
la licitaçâo caricle da Meuá° remia/dedo 01900 11010010 2612015, Divi 
ar /cipoirle(s): 

Vencedores 
Forneejdor 	 liens 
ANDRE L 00010 CD MOA 	00001 
RS 0.000(0(0/3/1 Mil E SETECENIOS REAIS) 

M3rquus1111r, I / de março 00 7015- 	, 

.2&•  
• MAIKON ANDRE PA/DANEI10 

PrelDici Municipal 

DIJIMICIAMENIO DE COMPRAS k: tiowem:s 
'ERMO 131: 110MOLOGAÇÃO 

MODALIDADE PREGÃO te 2134/015 
lendo ore viola a decisão 11101Prida pela carnicão IN aberrem e jolgamenlo ee 

coactres, deskaiecia ;Moves 0c11/0/0010INn 2/e40010. 
HOMOLOGO 

Nesta da/ao 10/01//a deaseci e conslanhe da ela relexa, considerando vdimeclorles) 
03 licariçào, (biela da h/ilação modalidade prosá.: 	nomeio 2110015, No) 
PaãciiranieSE 

Vencedores 
Fornecedor 	 Ilens 
FERNANDA CRIS1INA PA/SE 

00006-0000/-00008.001110 0001100012 00013.00014•00010 
0$ 	003,10IIICIOLE MIL 1511 l:ELOS I: FRES REAIS 1:1312 1E0100001 
05010111. 011010 CIA IODA 

ooter-ornee.oran er001-00005.00G09-(100113 0001F03010 
RS 	13 410,50) I REAL MIL E 011.111COCENT OS [1 /1117.000% REAIS Ii CIO- 

OUFN IA Cl N FAVOS) 
Eneas Dalgum:PR, 1 / de março do 2015 

01A10100 ANDOU PARZIANELLO 
(rolo//o Municipal 

eaaveram ano na 1.1011aVars ir COMPRAS 
AVISO DE E ICI FAÇÃO 

Processo Adminiskative n.  00011000015 
Modalidade: PICRÉPI n' 38/2015 
Tipo de...gamelo Menai Preço 
Objeto AQUISIÇÃO DE PECAS E SERVIÇOS Dl:101E1111CA E MECANICA 

PARU /RO IA [001 VEICIA OS DO MUNICIPIO 101: ANFAS MARQUES, COM VALOR 
MAXIM° DA R$ 01,7/500 „ 

Entrega abertura dos [Moemos' 311030015 as 10 30, 
01:dila0  esciareamenlosiONII,o ser eblides no seauiriln 01/010(0Am 

ilida Joaquim Ifenerri, 5/9, 1100 00/ /3D Mos, do Segunda a Sexta-leira, dm 81.0001a as 
1103thnin odas 13110Ornin as 1 RTIOniin, ou pelo Iene (0"0613b4.1•2109, 

FREAR MARQUES I / demarco de 70 lb 

94'•  A 
MAIKON ANUI/li PARZIAVE1 LO 	 SANOIIA M REICHERT 

11010110 Munidpal 	 PrI,D011a 

Exualo de 0001110110 eC40E7015 	1385 
bEGAO: 7G17015 
.11100 ANDREI, 0031.5 CIA MIJA e MIDECIPID DE [OVAS MA17011ES 

Otiptu AQUISIÇÃO GE A//ASAI HOS /5(0001 1000 PARA SUPRIR AS 000031-
URDIS  DO MUNICIPIODE ENEAS MARQUES 
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ANEXO I 
EDITAL N.° 099/2015 de 17/03/2015 
CONCURSO PÚBLICO - Convocação 
Requisitos para Nomeação 
Documentos Iniciais 
Comprovar o nivel de escolaridade exigido para o exercício do cargo público, mediante 

apresentação: 
a. No cargo de Motorista de Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental. 
Os documentos comprobatórios de escolaridade devem referir-se a Cursos devidamente 
reconhecidos pelo Ministério da Educação MEC. 

01(uma) foto 3x4, 
Certidão de Casamento ou de Nascimento 
Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos: 
Carteira de Habilitação Nacional. No caso de Motorista no mlnimo a categoria C: 

Comprovante de Residência. 
N° inscrição PIS/PASEP/ Cartão do PIS/PASEP: 
Certificado de Reservista: 
Titulo de Eleitor e Comprovante de ter votado na última eleição 

Cédula de Identidade e CPF. 
Folha de antecedentes criminais do Cartório Criminal do lugar onde tenha residido nos 
últimos cinco anos, expedida, no máximo, ha seis meses: 
Apresentar declaração de bens e valores que constituam patrimônio e. se casado (a). a 

do cônjuge; 
Outros documentos poderão ser solicitados na ocasião do aceite da vaga, de acordo CEM 

o Edital de abertura do Certame público. 
O candidato deverá apresentar original e fotocópia dos documentos acima solicitados. 
OBS. A não apresentação dos documentos acima por ocasião da nomeação, implicará na 
impossibilidade de aproveitamento do candidato aprovado, anulando-se todos os atos e 
efeitos decorrentes da inscrição no Concurso Público, 
Coronel Vivida. Estado do Paraná. 
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CORONEL VIVIDA 

PREFEITURA 

EDITAL N.° 099 de 17/0312015 
CONCURSO PÚBLICO - Convocação 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-ESTADO DO PARANÁ, no uso de 
suas atribuições legais e tendo em vista o disposto na Lei Complementar n°. 014 de 
27/03/2006(Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais) especialmente em seus 
ans. 13 a 16: na Lei n°. 1847 de 27/03/2006(171ano de Carreira e de Remuneração 

dos Funcionários Municipais); no Edital de Concurso Público aberto sob N.°  042 de 

21/11/2013(abedura do certame) combinado com os Editais n°. 053 de 11/03/2014 

(aprovados/homologação) e. 
Considerando que os candidatos ao cargo de Motorista. Valdir da Silva Polez, Inscrição 
n°. 532 e Murilo Dias de Oliveira, inscrição n°493, convocados através do Edital n°. 097 

de 12/03/2015, já solicitaram, uma vez, reposicionamento para o final da relação dos 
aprovados no cargo público de Motorista, valendo-se do direito previsto no subitem 9.5 do 

Edital de Abertura do Concurso 042/2013 de 21/11/2013 e, 
Considerando que nesta segunda e última convocação os candidatos Valdir da Silva 
Polez. Inscrição n°. 532 e Murilo Dias de Oliveira, inscrição n°. 493, também não aceitaram 
a vaga, ficando, decorrente de sua decisão, excluídos do rol de candidatos aprovados 
no cargo de Motorista referente Concurso Público aberto através do Edital n°. 042 de 
21/11/2013, conforme Declaração de Desistência de Vaga protocoladas, respectivamente. 
2345/15 e 2288/15 ambas datadas de 16/03/2015 e. 
Con.iderando a necessidade no preenchimento destas vagas, bem como a relação 

rir 	I dos candidatos aprovados no cargo de Motorista, reposicionados em vista da 

PR_ 	'a convocação para assumir vaga. RESOLVE 
TORNAR PÚBLICO 
I. A convocação de dois candidatos aprovados no Concurso Público aberto através do 
Edital n° 042 de 21/11/2013, para o provimento de 02(duas) vagas no cargo de Motorista. 

conforme segue: 

Ordem Ne. Classificação Nome do Candidato N. Inscrição Lotação Funcional 

104  LEOCIR 
GIACOMONI 41.85 

Secreiaria Municipal de Obras. Viação e Urbanismo-
SEMOV-Deparlamento de Viaçâo-Otvisão de Obras 
Rodoviárias. 

2 
13i ORIOVALPO 

KOLOSKI SILVA 452 
Secretaria Munidpal de Obras. Viação e Urbanismo-
SEINOV-Depanamento de Viação-Divise° de Obras 
Rodoviárias. 

Il. Que o Candidato convocado tem p azo de 24h0Omin(vinte e quatro horas), a contar de 
19(dezenove) de março de 2015 pa a comparecer na Unidade de Recursos Humanos, 
sita a Praça Angelo Mezzomo SN, em Coronel Vivida, PR, para declarar se aceita ou não 

o cargo público que se habilitou em concurso. 
2.1. Que o Candidato não comparecendo ou não se pronunciando no prazo estabelecido 
neste item será automaticamente eliminado do Concurso Público. aberto através do Edital 

n°. 042 de 21/11/2013. 
III. Que a posse em cargo público dar-se-á no prazo de 30(trinta) dias contados da 
publicação do ato de nomeação e dependerá do resultado da inspeção medica (art.14 do 
Estatuto) e no atendimento aos requisitos estabelecidos no item 2.7 do Edital de Abertura 
do Concurso Público sob n°. 042 de 21/11/2013. Anexo 1 deste. 
3.1. O Candidato será considerado apto se não apresentar restrições médicas que o 
contraindique ao exercicio do cargo descrito no Manual do Cargo Público, parte integrante 

do ^avelo n°. 3209 de 07/08/2006. 
i 	não atendimento de algum dos requisitos para investidura estabelecida no Edital de 
Coi urso Público N°042/2013, eliminará o candidato do concurso. 
3.3. E de quinze dias o prazo para o candidato empossado em cargo público entrar em 

exercicio, contados da data da posse. 
3.4. É facultado ao candidato declinar dos prazos estabelecidos neste item. 
IV. O disposto no presente Edital atende aos preceitos contidos na Lei Complementar 
n°. 014 de 27/03/2006(Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais), na Lei n°. 1547 
de 27/03/2006(Plano de Carreira e de Remuneração dos Funcionários Municipais) e nos 
Editais de Concurso Público N? 042 de 21/11/2013 e demais disposições legais vigentes. 

V. Que a publicação deste, alem do Jornal Diário do Sudoeste de Pato Branco-PR e Mural 
da Prefeitura, será também na página eletrônica da Prefeitura Municipal cujo sita é www. 
coronelvivida.pr.gov.br. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 17 (dezessete) 

dias do mês de março de 2015, 126° da República e 60°  do Município. 

FRANK SCHIAVINI 
Prefeito Municipal 

Registres, e RublIquAse 
Noemi tese Anioniolli Mfilene Wel, 

Chefie de Gabinete Chefe da Divisão de Recursos Humanos 

CRUZEIRO DO IGUAÇU 

PREFEITURA 

AVISO DE CONVOCAÇÃO 
ABERTURA DO ENVELOPE 02 DO SEGUNDO COLOCADO 
PREGÃO PRESENCIAL 004/2015 

Comissão de Licitação, designada pela Portaria n.° 2496 de 01/09/2014, convoca a 

empresa D. MEZZOMO E CIA LTDA para que no dia 19 de março as 10:00h. na sala de 
Reuniões da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, situada na Av. 13 de maio. 906 - 
centro, para que seja procedida a abertura e o julgamento do envelope 02 de habilitação. 
Cruzeiro do Iguaçu-PR, 17 de março de 2015. 

Atenciosamente, 
GELCENOR LEIRIAS DA SILVA 
PREGOEIRO 

DOIS VIZINHOS 

PREFEITURA 

DECRETO N°11672/2015 

Concede Licença Paternidade ao servidor Robson Mascarello, 
Raul Camilo Isollon. Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas 

atribuições legais, 
DECRETA: 
Art, 1' CONCEDE Licença Paternidade, ao servidor ROBSON MASCARELLO, matricula 
funcional 17836-1, portador da Cédula de Identidade n° 7.923.378-1/PR e do CPF/MF 
n° 035.325.069-47. ocupante do cargo de provimento efetivo de Motorista, lotado junto 
á Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos, no periodo de 07 a 11 de março de 

2015, com base no artigo 112 da Lei 577/1993. 

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos. Estado do Paraná, aos onze dias do 
mês de março do ano de dois mil e quinze, 54° ano de emancipação. 
Raul Camilo Isotton 

Prefeito 

D Çtnti M Ç. 
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Prof. Mun. CRITS0 Do 'gani - PR 
SETOR DE PROTOCOLO - LICITAÇÕES  

PROTOCOLO Nt I.. CO 21 /20 15 
Data:  Ac,  
Horário:40  h 55 min. 

Assinatura:  L14,U-L•2,.-C.  

E Envelope n° 2— DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR 
PREGÃO PRESENCIAL N°004/2015 
D MEZZOMO & CIA LTDA ME I 
CNPJ: 07.208.832/0001-47 
A/C: COMISSÃO DE LICITAÇÕES 	  

       



D MEZZOMO & CIA LTDA ME 
	 00109 

CNPJ: 07.208.832/0001-47 

Pregão Presencial n°004/2015 
Processo n°004/2015 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR 

D MEZZOMO & CIA LTDA ME, inscrita no CNPJ sob n° 

07.208.832/0001-47, sediada na R Constantino Mezzomo, n° 360, Bairro 

Centro, na Cidade de Cruzeiro do Iguaçu, Estado do Paraná, declara, sob as 

penas da Lei, que não está impedida de participar de licitação em qualquer 

Órgão ou Entidade da Administração Pública, direta ou indireta, federal, 

estadual ou municipal. 

Declara inclusive que está, obrigada a informar à Contratante os fatos 

supervenientes impeditivos de sua habilitação, quando de sua ocorrência, 

conforme determina o artigo 32° da Lei Federal n° 8.666/93. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

Cruzeiro do Iguaçu/PR, 13 de Fevereiro de 2015. 

D NILO MEU 
RG: 930.367 

CPF: 160.637.839-20 
Sócio Administrador 

R Constantino Mezzonno, n° 360, Centro, Cruzeiro do Iguaçu, Estado do 
Paraná — CEP 85.598-000 — Fone: (46) 8407-2268. 



D MEZZOMO & CIA LTDA ME 1 	0 0 1 -10 
CNPJ: 07.208.832/0001-47 

Pregão Presencial n°004/2015 
Processo n° 004/2015 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO 

• Declaro, sob as penas da Lei, e para fins de participação no 

Processo Licitatório na modalidade Pregão Presencial n° 004/2015, junto ao 

Município de Cruzeiro do Iguaçu, que a D MEZZOMO & CIA LTDA ME, inscrita 

no CNPJ sob n° 07.208.832/0001-47, não possui em seu quadro permanente, 

profissionais menores de 18 (dezoito) anos desempenhando quaisquer 

trabalhos, salvo se contratados sob condição de aprendizes, a partir de 14 

(quatorze) anos, nos termos do Inciso XXXIII do art.7°  da constituição federal 

de 1988 (Lei n° 9854/99). 

Por ser verdade, firmo a presente. 

Cruzeiro do Iguaçu/PR, 13 de Fevereiro de 2015. 

trit\y- 

ciAb  409'455 \\PO  txmlik  • .4c,„ 
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RG: 930.367 

\c>tç1/4\ 	 CPF: 160.637.839-20 
SóciO Administrador 

R Constantino Mezzomo, n° 360, Centro, Cruzeiro do Iguaçu, Estado do 
Paraná — CEP 85.598-000 — Fone: (46) 8407-2268. 
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D. MEZZOMO & CIA LTDA ME 
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

CNPJ: 07.208.832/0001-47 

1. 
FRANK ADNTONIO MEZZOMO, brasileiro, solteiro, natural de Francisco Beltrão — Estado 

do Paraná, nascido em 12/04/1974, Professor, inscrito no CPF sob n°. 706.607.869-15, Portador da::::: - 
Carteira de Identidade Civil n°. 5.131.761-0, Emitida Pela Secretaria da Segurança Publica do: :  
Estado do Paraná em 07/10/1987, residente e domiciliado na Rua Constantino Mezzomo, 	

- 

Centro, Município de Cruzeiro do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP N.° 85.598-000 e; 

2. DANILO MEZZOMO, brasileiro, Casado sob regime Universal de Bens, nascido em 
10/10/1949, do comercio, residente e domiciliado na Rua Constantino Mezzomo, 360, Centro, 
Cruzeiro do Iguaçu, Estado do Paraná, inscrita no CPF sob o n°. 160.637.839-20, Portador da 
Carteira de Identidade Civil n°. 930.367, Instituto de Identificação do Paraná; Únicos sócios de 
"RJ. MEZZOMO & CIA LTDA ME", com sede e foro na Rua Constantino Mezzomo, 360, 
Centro, Município de Cruzeiro do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP 85.598-000, Registrada na Junta 
Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41205404891, em 10/02/2005, primeira alteração 
contratual protocolada sob o numero 20063989271, em 13/12/2006, inscrita no CNPJ/MF sob n°. 
07.208.832/000147, Resolvem assim, alterar o Contrato Social, mediante clausulas e condições 

seguintes: 

Clausula 	Fica alterado a Clausula Terceira do contrato social onde menciona o objeto, que é 
Transporte Rodoviário de Passageiros e Transporte Rodoviário de Cargas em Geral; passando a ser: 
Transporte Escolar, Transporte Rodoviário de Passageiros e Transporte Rodoviário de Cargas em 

Geral. 

Clausula 2*: Permanecem inalteradas as demais clausulas da primeira alteração contratual que não 

colidirem com a presente alteração. 

Clausula 3*: Os contratantes elegem o fórum da Comarca de Dois Vizinhos, Paraná, para solução 
de qualquer questão oriunda do presente instrumento do contrato social. 

E por estarem assim justos e contratados, lavram, datam e assina o presente instrumento 
particular, em 03(três) vias de igual forma e teor, juntamente com duas testemunhas, obrigando-se 
fielmente por si e seus herdeiros ao cumprimento do estabelecido na Forma da Lei e para todos os 

fins de direito. 

Cruzeiro do Iguaçu, 09 de Julho de 2012. 



j)damx2D Pre  Pref. Mitn..Ç 	o Iguaçu - PR 

CONFERE 	ORIGINAL 

edo 

MEZZOMO & CIA LTDA ME 
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

CNPJ: 07.208.832/0001-47 

971.284.229-)30, Portador da Carteira de Identidade Civil n° 5.038.980-7, Ernitida 
Pela Secretaria da Segurança Publica do Estado do Paraná em 25/07/2001, 
residente e domiciliado na Rua Constantino Mezzomo, 360, 
2 - PRANK ANTONIO MEZZOMO, brasileiro, solteiro, natural de Francisco 
Beltrão - Estado do Paraná, nascido em 12/04/1974, Professor, inscrito no CPF 
sob n° 706.607.869-15, Portador da Carteira de Identidade Civil n° 5.131.761-0, 
Emitida Pela Secretaria da Segurança Publica do Estado do Paraná em 
07/ 10/1987, residente e domiciliado na Rua Constantino Mezzomo, 360, Bairro 
Centro, no Município de Cruzeiro do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP n.° 85.598- 
000; únicos sócios de "R.J. MEZZOMO & CIA LTDA ME",  com sede e foro na 
Rua Constantino Mezzomo, 360, Centro, Município de Cruzeiro do Iguaçu — Pr, 
CEP 85.598-000, Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 
41205404891 em 10/02/2005, inscrita no CNPJ/MF sob n°. 07.208.832/0001- 
47 resolvem, assim, alterar o Contrato Social, mediante clausulas e condições 
seguintes: 

00112 

Paraná-, nascido em 02/07/ 1978, Professor, inscrito n A  

,11 1 - RICARDO JOSÉ MEZZOMO, brasileiro, solteiro, natural de Frtisc 	át 
- Estado do

i
CP sobn° 

Clausula 	Retira-se da sociedade o sócio Ricardo José Mezzomo, que possuía 
na sociedade 10.000 quotas, perfazendo R$ 10.000,00, cedendo e transferindo 
suas quotas pelo valor nominal ao sócio ingressante Danilo Mezzomo, brasileiro, 
casado sob regime d Regime Universal de Bens, nascido em 10/10/1949, do 
comercio, residente e domiciliado na Rua Constantino Mezzomo, 360, Centro, 
Município de Cruzeiro do Iguaçu- Pr, CEP: 85.598-000, Portador da Carteira de 
Identidade Civil n.° 930.367 do Instituto de Identificação do Paraná, e inscrito no 
CPF sob n.° 160.637.839-20. 

Clausula 2':  Fica alterada a Clausula Segunda do contrato social, onde menciona 
a Distribuição do Capital: Ricardo José Mezzomo 10.000 quotas - R$ 10.000,00 
e Prank Antonio Mezzotao 10.000 quotas - R$ 10.000,00, ficando assim 
distribuídas entre os sócios: 

&kl() N°. DE QUOTAS VALOR $ 
Frani( Antonio Mezzomo 10.000.00 10.000,00 
Danilo Mezzomo 10.000.00 10.000.00 Total 20.000,00 20.000,00 

Clausula 3*:  O Sócio ingressante, Danilo ?anzol:no, declara conhecer a situação 
econômica financeira da sociedade, ficando desta forma, sub-rogado nos direitos 
e obrigações decorrente do presente instrumento. 

Clausula ela:  O sócio retirante, Ricardo José Mezzomo, que cede e transfere suas 
quotas pelo valor nominal ao sócio ingressante, D 	Mezzomo, que dá plena, 
rasa e geral quitação de quotas ora efetuada. 



4 st José Moramo 

94)f.rij9e rryto  
Danilo 

sa 
Testemunkas: 

audemir Freitas 
R.G. 5.866.916-4 /SSP/PR 

Iguaçu - PR 
RIGINAL 

Frank Antonio Mezzomo 

00113 

R.J. MEZZOMO as CIA LTDA ME 
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

CNPJ: 07.208.832/0001-47 

Clausula Sa: A  administração da sociedade caberá Danilo Mezzomo,'Çom 
e atribuição de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial;NveciaL  
entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigaCõea 'seja 
em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar 
bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 

Clausula 6a:  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 encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargo público; ou por crime falimentar, de 
prevaricação, 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 7*.:  Fica Alterado a Clausula primeira do contrato Social, onde menciona 
o nome empresarial que é R.J. MEZZOMO ês CIA LTDA ME,  passa a ser D. 
MEZZOMO ik CIA LTDA ME. 

Clausula Er:  Permanecem inalteradas as demais clausulas do Contrato Original 
que não colidirem com a presente alteração. 

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente 
instrumento em três vias de igual forma e teor, juntamente com duas 
testemunhas, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros ao cumprimento do 
estabelecido na forma da Lei e para todos os fins de direito. 

Cruzeiro do Iguaçu, 05 de Outubro de 2006. 



.1Wiet mi, - 
em- E 

i  

do Iguaçu- PR 
O ORIGINAL 

do Praio 
7363 

-rAM. 

00114 

SU N TA-L'OMe0C-réa; 
DO PARANÁ 

R. J. MEZZOMO &CIA LTDA 
CONTRATO SOCIAL 

1. RICARDO JOSÉ MEZZOMO, brasileiro, solteiro, natural de Francisco B 
Paraná, nascido em 02/07/ 1978, Professor, inscrito no CPF sob n° 971.284.22' t.idri  
Carteira de Identidade Civil n° 5.038.980-7, Emitida Pela Secretaria da Segur 
Estado do Santa Catarina em 25/07/2001, residente e domiciliado na Rua Constantm o, 
360, Bairro Centro, no Município de Cruzeiro do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP ri.° 85.598-000 e; 

2. 122ANK ANTONIO MEZZOMO, brasileiro, solteiro, nattiral de Francisco Beltrão - Estado do 
Paraná, nascido em 12/04/ 1974, Professor, inscrito no CPF sob re 706.607.869-15, Portador da 
Carteira de Identidade Civil n° 5.131.761-0, Emitida Pela Secretaria da Segurança Publica do 
Estado do Paraná em 07/ 10/1987, residente e domiciliado na Rua Constantino Mentimo, 360, 
Bairro Centro, no Município de Cruzeiro do Iguaçu,. Estado do Paraná, CEP n.° 85.598-000; 
constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas: 

1' A sociedade girará sob o nome empresarial R. J. MEZZOMO 116 CIA LTDA e terá sede e 
domicilio na Rua Constantino Mezzomo, 360, Centro, Município de Cruzeiro do Iguaçu, Estado do 
Paraná, egP 85.598-000. 

2" O capital social será R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) dividido em 20.000 (vinte mil) quotas de 
valor nominal R$ 1,00 (Um real), integralizada neste ato em moeda corrente do País e assim 
distribuídas: 

Ricardo José Mezzomo 10.000 quotas R$ 10.000,00 
Frank Antonio Mezzomo 10.000 quotas R$ 10.000,00 Total 20.000 quotas R$ 20.000,00 

3' O objeto será: Transporte Rodoviário de Passageiros e Transporte Rodoviário de cargas em 
geral. 

ela A sociedade iniciará suas atividades em 15 de Fevereiro de 2005 e seu prazo de duração é 
indeterminado. 

5°  As quotas são indivisiveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o 
consentimento do outro sécio, 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. 

6' A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem 
solidariamente pela integralização do capital social. 

7' A administração da sociedade caberá ao Sócio RICARDO JOSÉ MEZZOMO, com o poder e 
atribuição de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em 
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja era favor de qualquer dos 
quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização 
do outro sócio. 

8$ Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas 
justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial 
e do balanço de resultado económico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros 
ou perdas apurados ou mantidos em reserva na sociedade. 
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DO PARANÁ 

R. J. ISIEZZOMO CIA LTDA 
CONTRATO SOCIAL 

9' Nos quatro meses seguintes ao término do exercido social, os sócios delibe 
contas e designarão administrador(es) quando for o caso. 

10 A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência., mediante 
alteração contratual assinada por todos os sócios. 

11 Aos sócios que prestarem serviços à Sociedade efetuarão retirada de pró-labore, fixado de 
comum acordo. 

12 Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os 
herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes Ou do(s) 
sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação 
patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 
ParágrafSnico - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se 
resolva em relação a seu sócio. 

13 O Administrador declara, sob as pena da lei, de que não está impedido de exercer a 
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude te condenação criminal, ou por se 
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargo 
público; ou por crime falimentar, de prevaricação, 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. 

14 Declaração de hlicroempresa: Declaram, que a presente empresa se enquadra no disposto do 
Artigo 2", Inciso 1 da Lei 9.841, de 05/10/1999 e que o volume da sua receita bruta não excederá 
o limite fixado no Artigo 2°, Inciso I da Lei 9.841, de 05/ 10/1999, não se enquadrando igualmente 
em nenhuma das exclusões de que trata o Artigo 3° da referida Lei. 

15 Fica eleito o foro desta Comarca de Dois Vizinhos para o exercido e o cumprimento dos 
direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em três vias de 
igual forma e teor, juntamente com duas testemunhas, obrigando-se fielmente por si e seus 
herdeiros ao cumprimento do estabelecido na forma da Lei e para todos os fins de direito. 

Cruzeiro do Iguaçu, 28 de Janeiro de 2005. 

c  Ricardro o Mezzomo 

 

 

 

Frank Antonio Mezzomo 



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão 	 Página 1 de 1 

	

CC 	r, 6 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 

RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

MATRIZ 
07.208.832/0001-47

10/02/2005 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

NOME EMPRESARIAL 
D. MEZZOMO & CIA LTDA - ME 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

TRANS MEZZOMO 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

49.24-8-00 - Transporte escolar 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

LOGRADOURO 
NÚMERO 

360 
COMPLEMENTO 

R CONSTANTINO MEZZOMO 
UF 

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO 
CRUZEIRO DO IGUACU PR 

85.598-000 CENTRO 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
TELEFONE 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
I DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

10/02/2005 
ATIVA 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

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

Emitido no dia 13/02/2015 às 17:04:45 (data e hora de Brasília). 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

00117 

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

Nome: D. MEZZOMO & CIA LTDA - ME 
CNPJ: 07.208.832/0001-47 

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

Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão, válida , para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito 

passivo.  no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas 

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

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 

endereços <http://wreceita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfil.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 09:19:27 do dia 16/02/2015 <hora e data de Brasília>. 

Válida até 15/08/2015. 
Código de controle da certidão: 2AE6.379E.CEF0.9F06 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http://www.receitafazenda.gov.br/aplicacoes/ATSPO/certidao/CndconjuntaInter/Emit... 16/02/2015 
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00118 
RIR 
	

OLTAR I 

Calca.A 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CFtF 

Inscrição: 	07208832/0001-47 

Razão Social: D MEZZOMO E CIA LTDA ME 

Nome FantasiarmAns MEZZOMO 

Endereço: 	RUA CONSTANTINO MEZZOMO 360 / CENTRO / CRUZEIRO DO 
IGUACU / PR / 85598-000 

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

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

Validade: 02/02/2015 a 03/03/2015 

Certificação Número: 2015020207163831376100 

Informação obtida em 16/02/2015, às 16:02:50. 

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

https://webp.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapej.asp?VARPessoaM... 16/02/2015 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 012863319-27 

C0119 

PARANÁ 
GOVERNO DO ãl'ADO 

secretarie danais 

 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 07.208.832/0001-47 
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR 

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

nesta data. 

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

Válida até 16/06/2015 - Fornecimento Gratuito 

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

Página 1 de 1 
Emitida via Internet Pública (16/0212015 09:42:56) 
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00120 

PUZEIRODo iGUAÇU 
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

A presente CERTIDÃO prova a regularidade para com a Receita Municipal de D MEZZOMO, CNP] 

no 07208832000147, referente a tributos mobiliários e imobiliários, para fins único e exclusivo 
de Licitação Pública . 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município de cobrar quaisquer créditos tributários, 
certifico, para a finalidade acima mencionada, não existir, nesta data, débitos fiscais em nome do 
requerente . 

Certidão emitida às 14:31:10 do dia 11/02/2015 (hora e data de Brasília). 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura de Cruzeiro do 
Iguaçu na Internet, no endereço http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br  

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange exclusivamente o estabelecimento 
identificado no CNP). 

Código de controle da certidão: {8D2B2F2E-4331-49EF-8E16-CEEE9442E0BF} 

A validade desta negativa é até 12/05/2015. 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Certidão expedida gratuitamente. 
www.cndonline.com.br  

http://pmei.endonline.com.brinegativmmisao_imp_pj.gsp?coaigo={8D2B2F2E-433... 16/02/2015 



IÏ51589.230/00014-41  
iteMlnitrk ti  

Emissor: IUNRIETE EI I7F  °tf • WOLFF 

CRUZEIRO DO IGUAÇU 
PREFEITURA MUNICIPAL 

AV. 13 DE MAIO, 906 
CEP 85598-000 

LUZEIRO DO IGUAÇU 	- 	PAF1,414.1 

Pref. Mun. Cru 
CONFF E 

P' 

do Iguaçu - PR 
O ORIGINAL 

00121 

Município de Cruzeiro do Iguaçu 
Estado do Paraná 

CNPJ: 95.589.230/0001-44 
Município N' 1432-0 

ALVAIZÁ DE LICENÇA N°567/2005 
PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

O Município de Cruzeiro do Iguaçu, conforme protocolo n° de , concede alvará de licença para: 

Nome 
D MEZZ,OMO E CIA LIDA ME 
CNPJ/CPF: 
07.208.832/0001-47 

Localização 
CONSTANTINO MEZZOMO, 360 - CENTRO CEP: 85598000 

Atividades 
4924-8/00 - Transporte escolar. 

4929-9/01 	Transporte - 	rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 

4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 

Horário de funcionamento 
Comercial 
Segunda à Sexta das O às 0 , 0 às 0 , 08:00 ási2:ti0 , 1330 às 18:00 

Emitido em 
13/02/2015 

Válido até 
31/03/2015 

  

Observações 

1 — A renovação do Alvará de Licença se dará automaticamente, mediante pagamento da Taxa de Verificação de 
Funcionamento Regular Anual 

2 — Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudança de endereço, razão social, ramo de atividade, etc., o 
contribuinte deverá comunicar a Prefeitura, dentro do prazo de 30(trinta) dias. 
3 — Evite multas, auditorias, fiscalização e outros aborrecimentos, mantendo em dia sua situação perante o fisco. 
IMPORTANTE: "É obrigatória a fixação deste documento em local visível". 



ORIO CONTABIL LTDA 
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00122 
Página: 00001 

TERMO DE ABERTURA 

Contém este LIVRO DIÁRIO GERAL número 007 (sete), 00020 (vinte) Páginas numeradas 
eletronicamente do número 00001 ao número 00020 e se destina a escrituracAbidos 
lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo 
identificado. 

Razão Social: 	 D. MEZZOMO & CIA LTDA - ME 

Endereço: 	 R CONSTANTINO MEZZOMO, 360,' 

Bairro: 	 CENTRO 

Cidade: 	 CRUZEIRO DO IGUACU 

Estado: 	 PR 

CEP: 	 85.598-000 

Registro na Junta Comercial do Paraná 41205404891 

Data do Registro: 	 10/02/2005 

Inscrição Estadual: 

C.N.P.J./C.P.F.: 	 07.208.832/0001-47 

CRUZEIRO DO IGUACU , 31 de Dezembro de 2013 

DANILO MEZZOMO 
SOCIO ADMINISTRADOR 
RG: 930367 
CPF: 160.637.839-20 

• 7"..r:"Vir 

ItIONtS:OOMERGIAL DO PARANÁ 
MENCIA REGIONAL DE DOIS VIZINHOS 

• Termo de Autenticação 14/111a2-0 
O pia-grite Iivraff loba. por mim examinado e confedOo 9112-SC Ém 
InaloÇãoern vigor em Sela termos de abedure e enceirerpnle. % 

DOIS VIZINHOS 

 	- 1_„24.4 ,2014 unsocAcH, 	. 

„ „. 

kW& . MUN.."  
CONF RE 
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ORÇO,NAL 



Pref. Mun. Çruzpuo Iguaçu - PR 
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)(2  
do Prado 

24-3 

D. MEZZOMO Si CIA LTDA - ME 
CNPJ: 07.208.832/0001-47 
Cordilheira Sistema Contábil 

Página : 
Balanço Patrimonial 	 Data: 

Hora: 

001'123 26/06/2014  
18:18 

Consolidação: Empresa Grau: 5 	 Encerrado em: 31/12/2013 

12/2013 	12/2012 

ATIVO 303.671,07 278.193,69 
ATIVO CIRCULANTE 303.671,07 278.193,69 

DISPONIBILIDADES 303.671,07 278.193,69 
CAIXA 30167107 278.193 69 

CAIXA GERAL 303.671,07 , ,278193,69 

TOTAL DO ATIVO 303.671,07 278.193,69 

• 



DANILO MEZZOMO 	 V E E 
SOCIO ADMINISTRADOR 	 VALKI 
CPF 160.637.839-20 	 CRC O 

CONTABIL LTDA 

CQ. MEZZOMO & CIA LTDA - ME 	 Página: 	. 	ta;:r.  4 ._ -i 
UVP. J: 07.208832/0001-47 	 Balanço Patrimonial 	 Data: 	26/06/2014 

sirdilheira Sistema Contábil 	 Hora: 	 18,18  
Consolidação: Empresa 	 Grau: 5 	 Encerrado em: 31/12/2013 

12/2013 12/2012 

PASSIVO -303.671,07 -278.193,69 
PASSIVO CIRCULANTE -3.128,22 -3.749,25 

OBRIGACOES TRABALHISTAS -2.391,66 -3.158,70 
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -1.446,30-2.074,80 . , SALARIOS A PAGAR -1.446,30 -2.161,22 

PROVISAO DE FERIAS A PAGAR 0,00 86.42 

FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES -603,42 -603,42 
PRO-LABORE A PAGAR -603,42 -603,42 

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -341,94 -480,48 
INSS - EMPREGADOS A RECOLHER -219,21 -285,56 
FGTS A PAGAR -209,18 -194,92 
CONTRIBUICAO A SINDICATOS A RECOLHER 102,66 0,00 
CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA -16,21 0,00 

OBRIGACOES TRIBUTARIAS -736,56 • -590,55 
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS -736,56 -590.55 

SIMPLES NACIONAL A PAGAR -736,56 -590.55 

PATRIMONIO LIQUIDO -300.542,85 -274.444,44 
CAPITAL -20.000,00 -20.000,00 

CAPITAL SOCIAL -20.000,00 -20.000,00 
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO -20.000,00 -20.000.00 

RESERVAS -280.542,85 •-254.444,44 
RESERVAS DE LUCRO -280.542,85 -254.444,44 

RESERVAS DE LUCRO -280.542,85 -254.444,44 

TOTAL DO PASSIVO -303.671,07 -278.193,69 

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 
31/12/2013, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 303.671,07 (trezentos e três mil, seiscentos e setenta e um reais 
e sete centavos), e em 31/12/2012, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 278.193,69 (duzentos e setenta e oito mil. 
cento e noventa e três reais e sessenta e nove centavos). 

• 
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D. MEZZOMO & CIA LTDA - ME 
CNPJ: 07.208.832/0001-47 	 Demonstração do Resultado do Exercício 
Cordilheira Sistema Contabil 

Página: 	. 
Data: 	26/06 
Hora: 

13 
2014 
eign 

Consolidação: Empresa 

2013 2012 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 54.644,20 0,00 
RECEITAS BRUTA COM VENDAS' 54.644,20 0,00 

RECEITAS COM VENDAS NO PAIS 54.644,20 0,00 
VENDA DE SERVICOS 54.644,20 0,00 

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA -3.278,65 0,00 
SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS -3.278,65, 0,00 

RECEITA LÍQUIDA 51.365,55 0,00 

LUCRO BRUTO 51.365,55 0,00 

DESPESAS OPERACIONAIS -25.267,14 0,00 
DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS -25.245,77 0,00 

DESPESAS TRABALHISTAS -16.621,17 0,00 
SALARIOS -11.222,25 0,00 
13§ SALARIO -2.083,50 0.00 
PRO-LABORE -3.315,42 	• 0,00 

ENCARGOS SOCIAIS -1.058,48 0,00 
FGTS -1.058,48 0.00 

DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS -7.566,12 0.00 
COMBUSTIVEIS -7.566,12 0,00 

DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS -21,37 0.00 
JUROS E DESCONTOS -21,37 0,00 

JUROS PASSIVOS -21,37 0,00 

RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS 26.098,41 0,00 

RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 26.098,41 0,00 

RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA 26.098,41 O 00 

LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO 26.098,41 0,00 

--kr-t2 
DANILO MEZZOMO 	r  
SOCIO ADMINISTRADOR 
CPF 160.637.839-20 

• 

EMITIDO POR ESCRITÓRIO GERENCIAL DE CONTABILIDADE 



0 0 1 2 6 
Página: 	 14 
Data: 	26/0612014 
Hora: 	 18:24 

Demonstração dos Fluxos de Caixa 
D. MEZZOMO & CIA LTDA - ME 
019J: 07.208.832/0001-47 
Cirdilheira Sistema Contábil 

Consolidação: Empresa 	 Método: Indireto 

Conta 	Descrição 

1 	 OPERACIONAIS 
1.01 	 Ajustes 
1.01.020 	(+) Outros passivos 

2 	 INVESTIMENTO 

3 	 FINANCIAMENTO 

Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa 

Disponibilidades 
No inicio do Período 
No final do Período 

Variação 

D NILO MEZZOMO /9,0%""d  
V E E 

SOCIO ADMINISTRADO P4 	 VALKI 
.CPF 160.637.839-20 	 CRC 0 	O 

	

1212013 	1212012 

	

621,03 	 0,00 

	

621,03 	 0,00 

	

621,03 	 0,00 

	

0,00 	 0,00 

	

0,00 	 0,00 

	

621,03 	 0,00 

	

278.193,69 
	

278.193,69 

	

303.671,07 
	

278.193,69 

	

25,477,38 	 0,00 

CONTABIL LTDA 

6.1  Pret. Mun. 
TO 

rvd.  
CO 

$11.4 

• dO,011açu PR  
O ORIGINAI 

A p do Nado 
RGB 5fiP 724,3 



do Iguaçu -PR 
O ORIGINAL 

7- 

MEZZOMO & CIA LIDA - ME 
CNPJ: 07208.832/0001-47 
Cordilheira Sistema Contábil  

Demonstração das Mutações do Património Liquido 
Página: 
Data: 
Hora: 

Més/Ano 

Capital social Capital Socai 
Subscrito 

Resaerva de 
Capital 

Reserva de 
Correção 
Monetária 

Capital a 
Integralizar 

Nustes de 
Avaliação 
Patrimonial 

(-) 
Distribuição 
de Lucros 

Lucros do 
Periodo 

Reservas de 
Lucros 

Prejuizc& 
Acumulados 

Prejurzos do 
Pendo 

Prejuízos 
Acumulados 
Lucro Real 

Total do 
Património 
Liquido 

Saldos Iniciais 0,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -254.444,44 0,00 0,00 0,00 -274.444,44 

Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,0( 

Capital Social Subscrito 0,00 OBO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0( 

Captai a Integraram 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 .. 	0,0( 

1-) Distribuição de Lucros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0( 

Transações de Capital com os Sócios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0( 

Reserva de Capital 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0C 

Reservado Correção Monetada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 

Ajustes de Avaliação Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0C 

Lucros do Periodo 0,00 0,00 . 	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reservas de Lucros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0;00 0,00 0,00 -26.098,41 0,00 0,00 0,00 -26.098,41 

Tórejuizoí s Acumulados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,136 

Prejuizos do Periodo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Prejuizos Acumulados Lucro Real 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 

Outros Resultados Abrangentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26.098,41 0,00 0,00 0,00 -26.098,41 

Saldos Finais 0,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -280.542,85 0,00 0,00 0,00 -300.542,85 

          

EMITIDO POR ESCRITÓRIO GERENCIAL DE CONTABILIDADE 

      

             

             

             



Página: 
Data: 
Hora: 

D. MEZZOMO & CIA LTDA - ME 
CNPJ: 07208.832/0001-47 
Cordilheira Sistema Contábil  

Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido 

• 
Mês/Ano 

Capital social Capital Social 
Subscrito 

Resaerva de 
Capdal 

Reserva de 
Correção 
Monetária 

Capital a 
Integralizar 

Ajustes de 
Avaliação 
Patrimonial 

(-) 
Distribuição 
de Lucros 

Lucros do 
Periodo 

Reservas de 
Lucros 

Prejulzos 
Acumulados 

Prejuizos do 
Pendo 

Prennzos 
Acumulados 
lucro Real 

Total do 
Patrimônio 
Liquido 

Saldos Iniciais 0,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -254.444,44 0,00 0,00 0,00 -274.444,44 

Capital Social 0,00 ROO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 ROO 0,00 0,00 

Capital Social Subscrito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Capital a Integralizar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ROO ' 0,00 

(-) Distribuição de Lucros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transações de Capital com os Sócios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 

Reserva de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-Reserva de Correção Monetada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ajustes de Avaliação Patrimonial 0,00 0,00 0,00 ORO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ORO 

Lucros do Período 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reservas de Lucros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Prejuízos Acumulados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Prejuízos do Periodo 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Preruizos Acumulados Lucro Real 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ORO 0,00 0.00 -0-R9--  0,00 

Outros Resultados Abrangentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,U3.  

Saldas Finais 0,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -254.444,44 0,00 0,00 0,00 -274.444,44 

DANILO MEZZOMO 
SOCIO ADMINISTRADOR 
CPF 160.637.839-20 

ISW:Mun. Cru 
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Notas Explicativos Gerais 
0001 - 

NOTAS EXPLICATIVAS 

1.CONTEXTO OPERACIONAL 

D. Mezzomo & Cia Ltda - ME, cadastrada no CNPJ ri" 07.208.832/0001-47, constituída em 10/02/2005, tributada pelo 
Simples Nacional, com ramo de atividade de Transporte escolar. Com  sede na Rua Constantino Mezzomo, n' 360, 
Centro no município de Cruzeiro do Iguaçu — PR. 

2.POLITICA ADOTADA E BASE DE PREPARAÇÃO 

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2013, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial, 
Demonstração do Resultado (DRE), Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados (DMPL) e Demonstração de 
Fluxo de Caixa (DFC), foram elaborados a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da legislação comercial, Lei 
10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos princípios contábeis. 
A Demonstração do Resultado Abrangente (DRA) foi suprimida conforme facultada pela Resolução 1255/2009, e seu 
conteúdo está apresentado na Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido (DMPL). 
O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem 
ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se 
correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. 
As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características 
qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, 
Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e 
Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International 
Accounling Standards Board (IASB) adequadas pelo Comité de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade para pequenas e médias empresas. 
Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra 
perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de 
Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, 
a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e 
assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os 
resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa. 
respondendo esta, pela veracidade, integrafidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a 
legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas 
responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que 
referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos contábeis efetivamente notificados pela 
administração da empresa a este profissional. 

3.MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO 

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa, Assim os ativos, 
os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda 
estrangeira são ajustados as diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para reais, de acordo com as taxas 
de câmbio da moeda local, Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para 
o resultado do período atendendo ao regime de competência, 

4.TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT) 
(Quando se faz o Impairment) 

Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 
1255/2009, a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativin submetidos a tal resolução 
levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, 
no valor de mercado do ativo; o valor contàbil do ativo liquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou 
dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações intemas (empresa) que espelhem 
desempenho econômico pior que o esperado. Apôs está submissão á administração chegou á conclusão de que 
todos os ativos se encontram a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos 
testes efetivos de Impairment uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade. 

5.PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E OBRIGAÇÕES LEGAIS — FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS 

• 

Os ativos considerados contingentes não foram reconhecidos conforme previsto na NBC TG 1000 expedida pelo 
Conselho Federal de Contabilidade. 
As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou 
advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o 
posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as 
perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal 
obrigação é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição. 

6.AJUSTE A VALOR PRESENTE 
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O Ajuste que a Valor Presente tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra 
determinado para as operaçõesdelongo prazo, tanto para os ativos e quanto para os passivos. 
A administração da empresa deixa de realizar o ajuste a valor presente. 

7.DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em 
conformidade com o NBC TG 1000— Contabilidade para pequenas e médias empresas, expedida pelo Conselho 
Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao 
exame conceituai e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a 
exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para pequenas e médias 
empresas. 

8.DETERMINAÇÃO DO RESULTADO 

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2013 e está em obediência ao regime de competência, o resultado 
não esta de forma comparativa pelo motivo de troca de contador e sistema. As Demonstrações Contábeis foram 
elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais 
legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comité de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, especialmente NBC TG 1000. 

9.ATIVOS CIRCULANTES 

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME — Pequenas e 
Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou 
consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de 
negociação; c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo 
for caixa ou equivalente de caixa. (NBC TG 1000, item 4.5). 

10.ESTOOUES 

Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histôrico, onde que todos os gastos necessários até o 
momento da disponibilidade para venda sendo considerados como custos, exceto os tributos recuperáveis. Os 

descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos do custo de aquisição. Os juros 
incorridos pela aquisição dos estoques são considerados como despesas financeiras e, portanto não são incluídos 
nos custos de aquisição. 
Ao final do período foi realizada a análise de recuperabilidade dos estoques, e de acordo com a experiência da 
administração da sociedade foram considerados recuperáveis pela venda, menos despesas para completar e vender 
conforme os requisitos previstos na NBC TG 1000 e estão assim representados: 

ANO DE 2013 
Mercadorias para revenda: 0,00 
Produtos para comercialização: 0,00 

11.ATIVOS NÃO CIRCULANTES 

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME — Pequenas e 
Médias Empresa, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam 
como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua 
recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela venda ou pelo uso. 

a)Realizavel a Longo Prazo: a empresa mantém no sub grupo longo prazo os seguintes itens: 
b)Investimentos; a empresa mantém investimento a longo prazo junto as seguintes instituições: 
,c)Imobilizado: Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários 
para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As aliquotas de depreciação estão fundamentadas 
no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método 
linear, tudo em conforrnidade..com a Resolução 1255/2009 que instituiu o Pronunciamento Técnico PME — - 
Contabilidade para Pequenas e Medias Empresas. 
d)intangivel: os intangiveis estão registrados no reconhecimento inicial ao custo histórico, sendo alocados a tal custo 
todos os gastos incorridos até o momento em que estiver disponivel para ser utilizado. Os eventuais intangíveis 
produzidos internamente foram considerados integralmente como despesa do período, conforme determina o NBC 
TG 1000. A amortização foi realizada de acordo com a vida útil estimada, porém na impossibilidade de estimar tal 
vida útil à mesma foi considerada como sendo de dez anos. 

PASSIVO CIRCULANTE 

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME — Pequenas e 
Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) espera liquidar o passivo durante o ciclo 
operacional normal da entidade; b) o passivo for mantido essencialmente para finalidade de negociação; c) o passivo 
for exigível no periodo de até doze meses apôs a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito 
incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a datado divulgação. (NBC TG 
1000, item 4.7). 

12.PASSIVO NÃO CIRCULANTE 
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A classificação das contas éralizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME — Pequenas e 
Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles que não se classificam como sendo 
circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração e considerados que refletem a 
realidade na data das demonstrações dentro da melhor estimativa, Sendoffirmado pelos seguintes sub grupos, 
conforme a seguir: 

13.PATRIMONIO LIQUIDO 

O Patrimônio Liquido é o valor residual dos ativos reconhecidos menos os passivos reconhecidos. 

14.PATRIMÔNIO LIQUIDO 

As políticas contábeis são pdncipios específicos, bases, convenções, regras e práticas, os quais são aplicados para 
elaboração e apresentação das demonstrações contábeis. 
Ao pensar em política contábil o contabilista precisa ter em mente os principais critérios de ação dentro da seguinte 
ordem crescente: 
a)Exigências e orientações de Pronunciamento contábil; 
b)Definições de critérios de reconhecimento, conceitos de mensuração e principias contábeis. 
Sempre que a entidade por qualquer motivo tiver que mudar uma prática contábil, esta somente devera ser 
efetivamente realizada se tal fato for uma exigência de algum Pronunciamento Contábil, ou que resulte em 
informações mais relevantes e confiáveis e que possa assim melhor representar a posição patrimonial, financeira, de 
desempenho e ainda dos fluxos de caixa da entidade. 

• 
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TERMO DE ENCERRAMENTO 

Contém este LIVRO DIÁRIO GERAL número 007 (sete), 00020 (vinte) Páginas numeradas 
eletronicamente do número 00001 ao número 00020 e se destinou a escrituração dos 
lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo 
identificado, referentes ao periodo de 01/08/2013 a 31/12/2013 

Razão Social: 	 D. MEZZOMO & CIA LTDA - ME 

Endereço: 	 R CONSTANTINO MEZZOMO, 360, ' 

Bairro: 	 CENTRO 

Cidade: 	 CRUZEIRO DO IGUACU 

Estado: 	 PR 

CEP: 	 85.598-000 

Registro na Junta Comercial do Paraná 41205404891 

Data do Registro: 	 10/02/2005 

Inscrição Estadual: 

C.N.P.J./C.P.F.: 	 07.208.832/0001-47 

CRUZEIRO DO IGUACU , 31 de Dezembro de 2013 
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Estado do Paraná 

PODER JUDICIÁRIO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

(Para Efeitos Civis) 

N° O. 525/2015 

CERTIFICO, a pedido verbal de parte interessada, que revendo neste 

cartório, nele constatei e não encontrei qualquer distribuição de ações, cíveis, ação fiscal, pedido de 

Recuperação Judicial, falência ou concordata, execução fiscal ou execução patrimonial, ações diversas 

nos Juizados Especiais Civel e Criminal, registro de penhoras arrestos, seqüestro de bens, ou bens em 

depósito público, bem como qualquer distribuição de título para protesto ou carta precatória Oriunda de 

outra Comarca, contra a firma D. MEZZOIVIO E CIA LTDA., estabelecida na Rua Constantino Mezzomo, 

n° 360, Bairro Centro, Na Cidade de Cruzeiro do Iguaçu, Nesta Comarca de Dois Vizinhos, Estado do 

Paraná, inscrita no CNPJ sob o n° 07.208.832/0001-47, em trâmite pôr este Juízo, no período 

compreendido entre 1° de Julho de 1970, até a presente data.- 

CERTIFICO mais, também a pedido verbal da parte interessada, que 

revendo neste 'cartório, nele constatei e não encontrei qualquer distribuição de ações de Recuperação 

Extrajudicial que seja parte a empresa acima mencionada.- 

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ. Eu, 	Distribuidor / Auxiliar 

Juramentada, a digitei, subscrevi, conferi, dato e assino.- 

Dada e passada nesta cidade e Comarca de Dois Vizinhos, Estado do 

Paraná, aos doze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze (12/02/2015).- 
Selo Digital: 
Funarpen - Selo Digital N° IJcev ICiTY . 
J5sRB, Controle: dFb8j mEb5  

Custas: 
Tab. XVI, item VI (a) = 141 VRC + 10% = R$ 
25,90 + Selo = R$ 1,59 = TOTAL = R$ 27,49 
Guia Recolhimento n° 35331-4 
Pa amento em 10/02/2015 

Joãoncimar Magnabosco 
Distribuidor 

Cartório Distribuidor, Contador, 
Avaliador Judicial, Partidor e 
Depositário Público da Comarca 
de Dois Vizinhos — Paraná. 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS 

CNPJ N° 03.892.369/0001-44 - FONE (46) 3536-1929 
Av. Dedi Barrichello Montagner, 680 - Dois Vizinhos - PR 

Julio Cezar Leiria 	Joãoncimar Magnabosco 	Ramecielly Boaretto 
Auxiliar Juramentado 	Distribuidor 	Auxiliar Juramentada 

00133 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: D. MEZZOMO & CIA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 07.208.832/0001-47 
Certidão n°: 81133150/2015 
Expedição: 16/02/2015, às 09:21:13 
Validade: 14/08/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua expedição. 

Certifica-se que D. MEZZOMO & CIA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 07.208.832/0001-47, NÃO CONSTA do Banco 

Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

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

Dúvidas e sugestões: cndtAtst.jus.br  
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D MEZZOMO & CIA LTDA ME 
	 00136 

CNPJ: 07.208.832/0001-47 

ANEXO VIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ENQUADRAMENTO 
COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA 
FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR N°123/2006 (*) 

À Comissão de Licitações 

A empresa D MEZZOMO & CIA LTDA ME, inscrita no CNPJ sob n° 
07.208.832/0001-47, sediada na R Constantino Mezzomo, n° 360, Bairro 
Centro, na Cidade de Cruzeiro do Iguaçu, Estado do Paraná, através de sua 
contadora Valkiria Zago, CRC/PR n° 054677/0-0 DECLARA, para os fins do 
disposto na Lei Complementar n°. 123/2006, sob as sanções administrativas 
cabíveis e sob as penas da lei, que esta Empresa, na presente data, enquadra-
se como: 

( X ) - MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3° da Lei Complementar 
n° 123, de 14/12/2006; 

( ) - EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3° da Lei 
Complementar n° 123, de 14/12/2006. 

Q -   COOPERATIVA, conforme disposto nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 
123, de 14 de dezembro de 2006 e art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 
2007. 

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações 
constantes do parágrafo 4° do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006. 

RG: 930.367 
CPF: 160.637.839-20 
Sócio Administrador 

Paparia o 
raC Pf0546r11°.°  

VAL 	GO co  n 5 739.3  ntadore 	74-2IPR 

CRC/P 4677/0 	 cPF -0 	
R—  • bit 619-6  

R Constantino Mezzomo, n° 360, Centro, Cruzeiro do Iguaçu, Estado do 
Paraná — CEP 85.598-000 — Fone: (46) 8407-2268. 
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Cruzeiro do Iguaçu/PR, 13 de Fevereiro de 2015. 

fithDAN OH  O 
RO: 930.367 

CPF: 160.637.839-20 
Sócio Administrador 

00138 
D MEZZOMO & CIA LTDA ME 

CNPJ: 07.208232/0001-47 

ANEXO V I 

DECLARAÇÃO 

A empresa D MEZZOMO & CIA LTDA ME, por seu representante legal 

ao fim assinado, DECLARA sob as penas da lei, para fins de participação da 

licitação levada a efeito pelo Edital n° 004/2015, que as despesas referentes ao 

fornecimento/prestação dos serviços, caso seja necessário, correrão à sua 

conta. 

R Constantino Mezzomo, n° 360, Centro, Cruzeiro do Iguaçu, Estado do 
Paraná — CEP 85.598-000 — Fone: (46) 8407-2268. 



00139 
ATA DE PREGÃO PRESENCIAL N" 004/2015 

EDITAL N° 004/2015 

OBJETO: Contração de empresa do ramo de transportes de carga, que dispunha de caminhão 
caçamba basculante para prestar serviços a esta municipalidade. 

DATA DA SESSÃO: 19/03/2015 

HORÁRIO: 09:00 

Às nove horas do dia dezenove do mês de março do ano dois mil e quinze, na sala de reuniões 
da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, situada a Av. 13 de maio, 906, Centro. em 
Cruzeiro do Iguaçu - Estado do Paraná, realizou-se a sessão pública para abertura do envelope 
02 de documentação de habilitação da empresa D. MEZZOMO E CIA LTDA. Presentes o 
Pregoeiro. Gelcenoir Leirias da Silva, bem como os componentes da equipe de apoio, Maria de 
Lourdes Hetkovvski Vieira e Tatiane Aparecida do Prado, que esta subscrevem,sendo que o 
representante da empresa D. MEZZOMO E CIA LTDA devidamente convocado conforme 
aviso de convocação datado de P/03/2015 publicado no Diário Oficial do Município em data de 

18/03/2015, não compareceu. 

SOCIEDADE EMPRESÁRIAL 

D. MEZZOMO E CIA LTDA 

Dando inicio a sessão, o pregoeiro informou que conforme consta da decisão datada de 
10/03/2015 proferida pelo pregoeiro e comissão de licitações a empresa COMERCIO DE 
PEDRAS ALMEIDA LTDA foi desclassificada por deixar de apresentar Prova dei regularidade 
relativa à Seguridade Social (INSS), assim sendo foi designada data para abertura e verificação 
da documentação apresentada pela 2° classificada, e passou para a abertura do envelope 
contendo a documentação de habilitação da empresa classificada D. MEZZOMO-E CIA LTDA, 
após a apreciação dos documentos, mostrou-se em conformidade com as exigências do Edital, a 
Empresa participante: D. MEZZOMO E CIA LTDA. Em razão disso, o Pregoeiro resolveu 
adjudicar o objeto do certame para a empresa participante: D. MEZZOMO E C1A LTDA 
vencedora do Lote 01 com uma proposta no valo de um total de R$: 55.500,00 (cinquenta e 
cinco mil e quinhentos reais). Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião às 
nove horas e trinta minutos do dia de nove do mês de março do ano dois mil e quinze. Eu. 

Tatiane Aparecida Do Prado 	  lavrei o presente registro de acontecimentos 

que, após lido e achado conforme, segue assinado pelo pregoeiro e pel 	t.esei tantes que 

permaneceram até a lavratura do mesmo. 

GELCENOIR LEIRIAS DA SILVA Pregoeiro 

MARIA DE LOURDES H. VIEIRA Comissão de Apoio 

TATIANE APARECIDA DO PRADO Comissão de Apoio 

diers 
es • 	d. • 
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CRUZEIROD~ 

PARECER JURÍDICO CONCLUSIVO n°. 122015 

Do: Assessor Jurídico 

Ao Sr. Prefeito Municipal do Município de Cruzeiro do Iguaçu. 

Assunto: Licitação - Pregão Presencial n 04/2015 

Objeto: Contratação de empresa do ramo de transportes de 

carga, que dispunha de caminhão caçamba basculante para 

prestar serviços a esta municipalidade. 

RELATÓRIO/ FUNDAMENTAÇÃO 

Nos foi, enviado procedimento licitatório em epigrafe para 

análise e parecer jurídico. 

Em análise ao procedimento licitatório em tela, verifica-se que 

trata-se de Processo Licitatório na modalidade Pregão Presencial, que visa 
contratação de empresa, que dispunha de caminhão caçamba basculante para 

prestar serviços, consoante descrito e especificado no anexo 1 do edital, tendo ' 
como valor máximo a ser licitado o montante de R$ 74.100,00 (setenta e quatro mil 
e cem reais). 

Verifica-se que o edital foi redigido dentro das normas 
consignadas na Lei 10.520/2002 e Lei 8.666/93 e a modalidade escolhida, entendo 
que esta correta;  em razão do objeto, consoante parecer prévio da Assessoria 
Jurídica (Parecer Jurídico n. 04/2015 — Lic. Pregão), tendo ainda designada data 
para abertura dia 19/02/2015. 

O aviso contendo resumo do edital foi devidamente publicado 
no Jornal de Beltrão de 04/02/2015 — Edição 5.568, pg. 10A e no Diário Oficial dos 

Municípios do Sudoeste do Paraná — DIOEMS de 03/02/2015, edição 783, portanto 
publicado dentro do prazo mínimo de antecedência exigido para respectiva 
modalidade licitatória. 

De igual forma foi publicado no mural de licitações do 
TCE/PR, bem como no éite do Município (http://www.cruzeirodoiguacu.prgov.br/).  

Compareceram para participar do certame duas empresas (D. 
MEZZOMO E CIA LTDA e COMERCIO pF PEDRAS ALMEIDA LTDA). 
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Aberta as propostas e por ocasião dos lances verificou-se que 
a empresa COMERCIO DE PEDRAS ALMEIDA LTDA apresentou proposta de 
menor valor foi, com o lance de R$ 55.400,00, procedendo a abertura do envelope 
considerou-se a principio que os mesmos estavam em conformidade, restando 
ressalvado na ata que o resultado será divulgado oportunamente, tendo 
encaminhado para Assessoria Jurídica para analise. 

Pela Assessoria Jurídica foi preferido o parecer conclusivo 07-
2015, recomentando a inabilitação da empresa COMERCIO DE PEDRAS 
ALMEIDA LTDA diante o não atendimento das exigências do edital, consoante 
restou consignado no referido parecer, o qual dispõe em sua conclusão: 

CONCLUSÃO 

Diante o exposto, e, em razão da consulta realizada, entende a 
Assessoria Jurídica que deve ser inabilitada a empresa COMERCIO DE 
PEDRAS ALMEIDA LTDA, pois não, cumpriu com as exigências e 
requisitos do edital, uma vez que deixou de aprbsentar a documentação 
exigida na forma e termos do edital, em especial quanto ao item 9 "b" e 9, 
II, "c" do edital. 

Por fim, não sendo habilitado nenhum dos demais licitantes, 
entende-se que deve ser anulado o procedimento licitatório em tela, com 
fulcro no artigo 49 da lei de Licitações e artigo 18 do Decreto 3.555/2000, e 
sumula 346 e 473 do STF, eis que a empresa que apresentou menor 
proposta, não atendeu todas as exigências legais e do edital, consoante 
ressaltamos retro. (...)". 

Na sequencia decidiu o pregoeiro pela inabilitação da 
empresa COMERCIO DE PEDRAS ALMEIDA LTDA a qual foi ratificada pelo 
Gestor Municipal. 

Referida decisão foi publicada no Jornal de Beltrão de 
11/03/2015 - Edição 5.597, pg. 6A e no Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste 
do Paraná - DIOEMS de 11/03/2015, edição 808:bem como via e-mail enviado 
para o licitante. 

Decorrido o prazo recursal, sem interposição do mesmo, foi 
designada data para abertura e verificação dos documentos do segundo 
classificado, nos termos do artigo 4, XVI da Lei 10.520/2002, devidamente 
publicada no Jornal de Beltrão de 18/03/2015 - Edição 5.603, pg. 9A e no Diário 
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Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná — DIOEMS de 18/03/2015, edição 
813. 

Sendo que ocasião da verificação da documentação das 
empresas licitantes D. MEZZOMO & CIA LRDA ME, foi julgado pelo pregoeiro em 
conformidade, consoante as exigências do edital, sendo adjudicado o objeto do 
respectivo lote em seu favor, consoante constou na ata: 

"(..)Dando início a sessão, o pregoeiro informou que conforme consta da 
decisão datada de 10/03/2015 proferida pelo pregoeiro e comissão de 
licitações a empresa COMERCIO DE PEDRAS ALMEIDA LTDA foi 
desclassificada por deixar de apresehtar Prova de regularidade relativa à 
Seguridade Social (INSS), assim sendo foi designada data para abertura e 
verificação da documentação apresentada pela 2° classificada, e passou 
para a abertura do envelope contendo a documentação de habilitação da 
empresa classificada D. MEZZOMO E CIA LTDA, após a apreciação dos 
documentos, mostrou-se em conformidade com as exigências do Edital, a 
Empresa participante: D. MEZZOMO E .CIA LTDA. Em razão disso, o 
Pregoeiro resolveu adjudicar o objeto do certame para a empresa 
participante: D. MEZZOMO E CIA LTDA vencedora do Lote 01 com uma 
proposta no valo de um total de R$: 55.500,00 (cinquenta e cinco mil e 
quinhentos reais).(..). 

Denota-se que analisando os autos, bem como a 
documentação apresentada pela empresa declarada vencedora, pelo Pregoeiro e 
Comissão de Apoio, constou que a mesma cumpriu e ou atende as exigências 
contidas no edital e na Lei de Licitações e, a respectiva proposta vencedora foi a de 
menor preço. 

Todos os licitantes presentes tomaram conhecimento do 
resultado na própria sessão, exarando sua assinatura na ata, não havendo 
manifestação quanto a intenção de recorrer. 

CONCLUSÃO 

Diante o exposto, e, em razão da consulta realizada, entende-
se que o procedimento licitatório em leia é absolutamente hígido formalmente, não 
havendo qualquer irregularidade visível em seu procedimento. 

Assim, cumprida as exigências legais no presente 
procedimento licitatório, no nosso entendimento o mesmo deve ser encaminhado 
ao Gestor Municipal para decidir pela homologação ou não do presente processo 
licitatório, bem como pela ratificação dos atos praticados, com posterior publicação 
dos respectivos atos. 
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RUZEIRODno 

Eete é nosso entendimento jurídico. 

É o parecer. 

Para apreciação da Autoridade Superior 

Cruzeiro do 1 çu, 23 de março de 2.015, 

verton-Müeller 

-OAB/PR 32.886 

) 
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00144 
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

Ao: Luiz Alberi Kastener Pontes 

Parecer N°: 004/2015 

Processo Licitatório n°: 04/2015 

Modalidade: Pregão Presencial 

OBJETO: Contratação de empresa do ramo de transportes de carga, que dispunha de 
caminhão caçamba basculante para prestar serviços a esta municipalidade. 

Parecer: O Edital Atende aos aspectos contidos na Lei 
10.520/2002, Decreto 3.555/2000, Lei n° 8.666/93 foi aprovado por Pareceres 
Jurídico anexo ao processo, tendo 02 (dois) participantes para participarem do 
certame, conforme documentos comprobatório no interior do Processo. 

A Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria n° 
2496/2014, recebeu no prazo, proposta de 02 (dois) participantes para participarem do 
Certame, conforme Ata da data de 19 de fevereiro de dois mil e quinze, declararam a 
empresa Comercio de Pedras Almeidas como vencedora, dando menor lance, no 
parecer jurídico ficou claro que a empresa já citada não apresentou todos os 
documentos exigido pelo Edital. No dia dezenove de março de dois mil e quinze 
conforme Ata, o Pregoeiro Declarou a Empresa desclassifica e em seguida abrindo o 
segundo envelope e classificando a Empresa D Mezzomo e CIA LTDA. 

Foram cumpridas as determinações da Lei Complementar 
123/2006 e da Lei Municipal n°669/2009, que prevêem tratamento diferenciado-  para 
as Micros-Empresas, Empresa de Pequeno Porte ou COOperativas, beneficio 
concedido quando solicitado. 

Após a análise e julgamento, a CPL adjudicou a Proponente:. D. 
MEZZOMO E CIA LTDA vencedora do Lote 01 com uma propostá no Valor de 	tátãj 
de R$: 55.500,00 (cinquenta e cinco mil e quinhentos reais). 

É o Parecer, 

Após Ci exame dos Más que compõem a análise do PrecedinientO 
licitatório, entendo que o mesmo deve ser encaminhado para o Prefeito Municipe4ierã 
que o mesmo decida pela sua homologação ou não do presente processo Licitátórid.. 

S.C.I., Cruzeiro do Iguaçu, 23 dias do mês de março ode 2015. Q A 

Romilda Pickler 
Sistema de Controle Interno 
Portaria n° 1960/2013 
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CRUZEIRO DO IGUAÇU 

HOMOLOGO E ADJUDICO O PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2015 

Homologo o resultado apresentado pela 
Comissão de Apoio, referente ao Pregão Presencial n° 004/2015, 
referente à Contração de empresa do ramo de transportes de carga, 
que dispunha de caminhão caçamba basculante para prestar 
serviços a esta municipalidade. Declarando vencedora a empresa: D. 
MEZZOMO E CIA LTDA vencedora do Lote 01 com uma proposta no 
valo de um total de R$: 55.500,00 (cinquenta e cinco mil e 
quinhentos reais). Portanto, este f o menor preço, aos vinte e 
quatro dias do mês de março do an e a OiS mil e quinze. 

dá" 
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Associaçâo Regional de Sauna do Sudoeste 

JIPES 	I•eivorrou: (16)3t.5338 • Rabio Alvorada  

E-Mail, russagleMornall Elll 	 •nr:in 
85601-390 	liLla Niklili, 108 	Damasco Bobão • PR 	srm" 

10:00111ÇA0 0' 15/2015 
Dab 10092015 

Súmula 	Anre uno Credito Suplemeadar na ermunonle vigente, e (TO outras previ- 
Cocas 

ALBERI O ARISI PREMIO PRESIDENIE DA ASSOCIAÇAO REGIONAL DE 
SAÚDE DO SUDOESIL, 1 SIADO DO PARANÁ, 00118(11300 NIRIBUIÇOES QUE 

HE SÃO C001-1:1(11)AS E CONSIDERANDO O (:0091 oco NO AOS. N' 12 ITARESC-
.UÇAO 0 1092011 DE 28 DE 00000040 Illa 2014, 

IVESOLVIT 
An. P. Fica abolo no Orçamento Geral da Associação fregimonl de Salde do Se 

pesou. para o Exerci-cie do 2015, uni eructo Suprommolar nu valer de RS 411.9.10,00 
(Goarenla mil mais), 03 sggdole duração púaamorrisida 
. 01 005 	COPO I RUÇA° DA SEDIr PRDPHIA 
, 10 302,0010 02010 	Condução da 0oc04TroPoja 
4 1  00-51.9) 00  (8320 (G01) 	Obrar: e InsialNaGes 	RS 40 000,00 
An. M -Paia a cobenura tio presenle Criarão SudIernaniar seráo/hirtado o cancela-

mento parcial da seguinte coração ooçan.ilaria. 
(11002 	SERVIÇOS DE SAUDE 
10.3O7 13002 02002 	Manutenção dos Serviços de Saúde 
3.3.00.3000 (0(100)90011 	Ouvos Serviços de lerceves 	In0:.9041 Jurbfica 

RS 10 000,00 
orm 3'. Lsia Re:pouca° entrarS non vigor Ha data doou: puglicação. revogadas as 

disposições em con-karo 
Gabinete da Poesmenin da Asse-cação Regianin de Sdicie do S11000510 em 1/ de 

março de 2015 
AI 111:1110ARISI 

Pr cadmia 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente de Vitorino - l'It 

Volorino. 21 de Março de 7015. 

IDO (AI DE CONVOCAÇÃO PR 0//2015 
A PRESIDENT E 110 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREDOS DA CRIANÇA E 

DO ADOLESCENIE DO 0100101010 DE VITORINO. ['miado ou Parand. 110 050 dc 
suas atobuições legais com USO na Ler Murnopal 130/09013, CONVOCA 10905 OS 
MEMBROS DU CONSELHO MUNICIPAL IX) 0109100 DA CRIANÇA E DO ADD. 
LESO:1001E pra [cunha° CXIInOrdnlana ase, malvada no doa 26 de março, 2015. do 
1411001nm horas, na Solado Reuniões de Centro do Ruh:Macia em AssistMoca Social 
- ORAS. situado a Rua (moro à.' 85.11aisra Ar Lao, corn a seg1,010 090..0. 

Cuidarão= Municipal dos Direitos da Criança e do Adelostonte. 
• Escolna praticada pala os cargos oe Coam:olmeiros Tutelados 
• Awuntos diversos, perionendes a cate Conselho 

. 	. 	. 	_ 	. 	. 	.. 	. 	. 
Nolse Sate. !biches 
Poesiderde 55/OCA 

l'refeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu 
AVISO N' 01 

PREGÃO PRESENCIAL 0' 0110015 
A Preledum Munjeipal ile Coceira do Iguaçu/PR. (orna público que Tara malicar no 

local e Moia «baixo. locitaçáo ira moda:idade dor Pregam Presencial, de acordo cern as 
condições partialmes do edilal. da I cio' 000003, suas alleraçÃos e demais normas 
eni vogo( que regem a matava 

OBJE10: Aquistçáo de veiculo autoinelor novo 2015/7015, conforme consoa rio 
anexo 1, parlo intemianIc do adilai. 

DATA E 11000 135 0ITER1 SRA' 10/0412015 ás (9:00 (neve 'moas). 
CRITERIOS DE MI GAMEN10-  menta Preço Por LM. 
EN1REGA DE EDI FAL ET INFORMAÇÕLS: ll 11011010 seus anexos podem ser 

retirados na sede da Preledura, nos dLaS Colem das 08:30 as 11.30 e das 13 30 ás 

1190  Heras ov ÉtT.ev da ucheage• Imp://rwmcouGairotioiguace pr gov bri e demais 
inlariosiçães miavas do !ciclone (0.65) 35/2-0)10, loa 9n.46) 35(2.8001 e email. 
loulacaociuteim@notonail com 

CIII/CiI0 00 lquaimilIR. um 24 de março de 2015. 
OITI CINTIIII.EIRIAS (lA SR VA 

PREGOEIRO 

AVISO IV' 01 
PREGÃO PRESENCIAI 09)15/2015, 

A PlefenUla Municipal de drenara do Iguaçu/PR 10013 publico Q11Er lar a 10311.1 no 
local e dam abaixo, licitação na modalidade de 'bambo PIC,;(XICIEI., de amido com as 
condições pcnoculdies do rala!, da Lon ' I1 EMMY& suas abençoes e demais nornias 
amimo( que regem a nialcria 

OBJETO' Aquisição de ()agulha agricola orwcaosiada (balar agiloola e djslribindur 
cie adobe liquiasj• comsalo de orpaase B0001/12011, do:acesso 102111-192014 mapa 

DAIA ElIONA DE A1101111JRA 10001(2015;,: 1(00(qualuue bofas). 
(03011005 (00 JULGAMENTO. "M.or Prme per Isto. 
ENTREGA DE EDI1AL I. INFORMAÇÕES-  () Erlical.e seus °novos podem ser 

'eivados na sede do PreleItera, nos o1 as diais das 0(30 as 11:30 e das 13•30 as 
1/:(111 noras. eu atrauês da voolgErm: ling num. cruceirodniguacu 01.000 bit e demais 
clicitrimOus 0011001 00 101409 .(RMS) 35/2 8018, Fax (0.06) 35E08001 e coima 
hotacaociumarrOnolormilcun, ' 

Courcim oro Iguaçu/PR, spo24 de 11113lou do 2015. 
TIELCI100131 ((:1(0100 DA SILVA 

PREGOEIRO.  

110001 001016 ADJUDICO AII0MADA DE PREÇOS NE 01110015 
1I0101000 mesultada apreseniado pela Comissão deApoia, relcrenlú à Tomadr de 

Nacos N' 00112015. releiamos a C011tall.300 de empresa para prestação de 5001000 
de assessoora nas dicas ore phmejamodu e mmláo de urooctos Detrai:ande VCIICCCIONI 
• InIPPIOWI. A55559019 PerapiCsas E PLIWICIdadn frorMi Mo ames:enleio urna proposta 
e RS ir 00000 (secrerim e sele oral e saoseenws leais) Rodante, °sie Ia o menu( 

prece. aus vinte e gomou ui, do rnes de 0101(0 ,1° ano do dos mi e Cilia/C. 
LUIZ ALEGRO KASERIER PONTES 

PRITETTITO  

E' - 	AVISO NP 03 . RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO 
1 OrMDA DE PREÇOS NP 001/7015 

A Era...oura Municipal ide Cruzeiro do IguamilFIR. lua dúbios° que a empresa 
abaixo ui:Teimada Ia consMerada vencedora da 'tomada de Preços n 	n010015, Poi 
sessao phlorsa walicada no dia 10/03/2015, com ordem curivataçâo de empresa para 
Sissidsào as SCNVIÇOS de assessoria na0 lisas de 000111100 W e gaSiã°00 90905,1  

Assessovia Pesquisas E Publicidade Eveli Me 	apoesenlau unia 13,91,051B de 
RS-(/.60000 Isessenla o sele inil e seisceolos reais). 

Comiam oo Iguaçu/PR, em 24 do março de 7015. 
(ohm) remorada Modagnan 

Presidente da Comissão de Licolagdo 

AVISO NP 07 RESULTADO DE HABILITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS NP 001/2015 

A Prelo:dum Municipal de Cruaorr o do Iguaçu/PR, 	orna poblico quo a empresa 
abaixo: 11,4 20011ada ha habilitada para panicipar tla sessão de abico:Ioga da Turmas. 
du moços releu:de a Tomada de Preços ir. 301/2015, cujo ehjele C contoaluçào de 
eroopoesd para mesiaçãe de serviços de assessoria nas Amas de Plarsiamen. 8 ROS-
O° de Preldex 

EMPRESAS HABILITADAS 
a) 	Desenvolve, Assessoda Pesquisas E Publicidade Emoli Me. 10501111 nu 

CNIM 1/ CM 95210001-9/. 
SESSÃO DE ABEIRIURA DA P04000S1A DE PREÇOS 
I OCA1., Podadura Nuniapal coe Cal/C110 cie Iguaçu/PR, Avenida 130: maio. 90M 

curar°, Compro do Iguaçu/PR. 
RUA. 11 do marca de 2014. 
11008AT01030 (110.0 01101:0 
Costure do IguaçurPR, ern 24 de março de 2015 

Emmen remando Mac:Ignaro 
Presidenle da Comissáo de Licitação 

HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO 
Cl IAMAMEN I O PUBLICO IR 0092015 

O Municipio de CIWCiln do Iguaçu. Mana publica° Credermarnerilo de pessuas ia - 
([locas 1w:ficadas geografia...file no ânibila rniOnal CO Sudoeste do Paranh. paia 

rama/ação cle consoo/tas, exames e procedionentes cspeciarmades, inwressoodaS em 
belchior contrato coai a Pruluitura Munia:par de CIWInfil do Iguaçu, visando a mem 
laçou de serviços do saúde aos usuarous do municipio de Cimeiro do Iguaçu, coa/ar. 
ine labora de aclares Insiduida pela Resoluçâo o' 02/2013. do Conselho Municipal de 
SaGde de 1210,010 00190075 o reguLainentmla pelo Denoto Municipal a' 303E12013. 
Declarando erialerwladas-  Lote 01. 195111510 DE VISAO DO SUDOESTE 1 I DA, 
seovha a impa empresa Credenciada pWa In MC CIAI o valor OS 01 0/5,10 (sessenta 
e qualro 11111,01001:021105 C ninada C cinco mais e dei eeninvos). Lola 02-M0011010 
DE VISAI) DO SUDOESIE LIDA, sendo) a úlliCii empresa OCLICJICiada para o lodo 
coiro o valor 110210.000.00 Iquarenb e nove mil reais). lote 03- Cl IMCA DE CAR-
0101 ODA DOIS VIZINHOS LIDA, Sal1110 a unica animosa ardcmciada para 01010 
cem o valor RS 02.940,00 (sessenta e doia mil o noveeenlos 'cais Iole 04 - CLIVIRO 
DE 001100011010010 FRANCISCOB(1LTRÃO, sendo a única empresa ereilenciada 
para o Ima cotou valor RI 28.000,00 (Me e cio mil recos). LOIC 05- COMI à COVA 
LIDA ME. sendo a única empresa wodonciada para o Tete com o valor 05 0.1000) 
(seis Kl e setecenlos reais). Lola 0/- houve duas animosas inmiessadas. logo, cor-
ar ne consoa no cem 0.2 do Eddal. 'empreso 00(17.08 SOUZA FISIOTERAPIA Ll DA 
MIPlica credenciada com o valor (05.45009,90 (quarenta e cimo ing e FIO. mais) e 
a empresa GLIMGEAN - CLINICA DE 000ICI00 EISICAANDREUS MC rica credo. 
infida COM O 'dal°, R$15.009,00 (quarenta coroo Mn C 11000 reais). Lote 08- 1,011:0 
ruas empoes05 clowscodas. logo [moicana consta no dein g 2 do dedal, a onipiesa 

500(/.00 SOUZA FISIOTERAPIA LIDA ME,fica credenciada com °valor R0:/.8 /5.011 
sele rugoilocentos e )01211121 e (Ermo sapa.) e a empresa CLIMÉFAN - (ERIC! DE 

MEDICINA FISICA ANDREUS SIC rica credenciada COIN o vaoor Ri / 8/8,00 Isole 
nilmilwentos e solama e cinco reasWeie 00.0041108 CLINICA MEDICA LIDA ME. 
'cudo a urino empresa careemdadoo para u Mc coroo o solar 100:111.8411,110 (der inol 
• nitoctoolus omis) Iole 10 • MAR INCI 	CLINICA 0EDIC011000 ME. sondo a Mica 
nowesa comlennada para o Iole carne nom 0530 000.00grinta 0:015 mil 'sais). 

Coureito do Iguaçu -PR., 24 de piamo do 21115. 
LUIZ ALBERI 0051 EM:R l'ONTES 

PRE6E111") 

110M01,000 É ADJUDICO O IIRLGA 	PRESEN 101 Ir il I, 	o 
Homologo o iesullado apresentado pela Camisa. do Apoie, referente ao lowygo 

romen0:1, io. 001/2015, oulereme à Cmoloaçâo de °ramosa Co ramo de transporias de 
•onga, que dsworam do caminhas' caçamba basculante para presow 0:000005 lesta 
naln.CiPOIldadin. Decimando vencedora a empossa' D. 0000000 E COA LIMA vence. 
dom do Lote 01 cern U11141 pooposta no valo do um loral de OS 50 500.00 (cinquenta e 
ouve ind e quinhentos reaos). Ponanlo, este roi, menor premo, aos urde e quatro dias 
do Inês de março da ano de dois mil e quimo. 

I UlZ ALUEIKASTENER PONTES 
PREFEITO 

Prefeitura Municipal de Vitorino 
SEGUNDO 1 ERMO ADITIVO 

CONTRAIO 0 ' /13/2013 
Oue Io/em anho si, u PREFIIIIURA MUNICIPAL DE hW MINO, pessoa ilildica 

do Ovado Público Mann, devalamente mordo no Chlo'l sob o' /G 005.403/0001410, 
cum sede e Iam h Rua Itroo de Capanerea, 135, cru Mamo, Eslacio te Profana. 
"Role Mu representada pele Proleile MunicIpal, Sr. JUAREZ VOIR', bracloiro, casa. 
do. agricultor, podador do OPF l,1111.410.000.01  RG. O 3.100.112.8MR, 1/01aVa1411, 
denOlinnaCIO do CONTRATANTES, e de ouso a POLIMEDICIASS. 0(095. EM MED. 
DO TRABALHO CEDA somada a RUA HAURA, 1311. 2 ANDAR. Bairro Cenho, Paio 
Blanco, discuta no CNPJ sob ri. 009/59 /000130 , ousia aro lepresenlado por GIL-
MAR 1°00110 RESENDE. inscrion nu CPITIMF sob o' 436.h21.115-15 e podador da 
cadela de ideriirdadc na 1MR-1302534 0113V31110 d0110111illald0 100 IRATADA, (ornara 
o presente mediam[c as seguinles clàusulas c condutos. 

C/austrlà ISioneira Do Valei •A Clausula Quinta do Combato Original fica acrescida 
o valor do R$ 227000(0 Mole e dos rml, dURNIECI, 0 110VOnia C SOIS mas), passai ido 
orar valor de paia RS 64.592,00 (quarenta e malro 'Int guirdoenlos e noventa e deis 
reais). para 55 06 818)1.00 !sustada e seis mil, Macemos e oileoda e °doseais). 

Clausula Segunda-  Da VigMocia • 	Passa sua vogtonda de 	16/V/2015 paro 
10/01/2010. 

Clausula bramira -  Permaneemn em pleno vigor Iodas as demais disposições con-
balsais que não coalhem com o presente aditrunenle. 

E 055.1111, duo esbatera justos e compilados, obrwandoase a bem e fiC)1101110 cum-
Orem inieg rolrIlelrIe o ponham de gaseada de serumes, PIII SI e pos Solo sucessores. 
Limam o presente adriammile em duas vos de/uso' (colo Urna. 

VIIIIIMO, 0111 21/030015 

JUAREZ VOTRI 
Pieloile Municrpal/Condralanle 

GILMAR PEDRO RESENDE 
CONI PATADA 

',GUMMI° ASS. E (1005 EM MED. DO TRABALHO LIDA 

Prefeitura Municipal cle São Jorge D'f)este 
AVISO DE RESULTADO Ir A0J000ICAÇA0 

LOCO FAÇÃO MODALIDADE, PREGÃO PRESENCIAI. 0013/2015 Qinn (PM COMO 
OBJLID:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 
SERVIÇOS PARA G009E5VAÇA0 DL PREDIOS o VEICULOS PÚBLICOS. PARA 
AS LliMP1SAS SECIVETIARIAS DO MUNICIPIO DE 0000  401)GE 11.0001 [SIM Paort 
orlendm o ar" 38011 ria ler EI060/93, o Pregoeiro loina Publico co oeSullrid0 dc aludi-
:acne do CedallleC111.epidoale.C111 lavar da motpoosa vencirdom aramo oelacion300: 

	

. 	 ‘ 

	

a i „8 tio hji 	 c s,  duo m__I 	„„ s t o ir si r 	 i )7,À)10.  a,  

Ficag-do adiudocaria a picsenteldtwi-, nos ÉCIRDS antoriums mencionados 
SãoJorge "0es:e-Paraná 01 de março de 2015. 

DID9{1 de clivem 
Pregoava 

PoolarTa 108130010 

TERMO DO HOMOLOGAÇÃO 
[[DOAÇÃO N' 013/2015 • MODALIDADE - PREGA° PRESENCIAL OBJETO. 

CONTRAFAÇÃO DE EMPRESA PARA 0090ECIM9110 DE MATERIAIS E SER-
VIÇOS PARA CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E VWCULOS PUBLICOS, PARA AS 
DIVERSAS SECRETARIAS DO MuNICIPIC DE 540 JORGE DOESTE-PR. Inin CUM- 
1)11110111D ao disposto no Ari 	011, VII da Lei 0.6013, de 20 oe junho tle 1993. lorna-so 
ormitca a lionoologaçao do pooCedimerolo (cutâneo LIII cavale, .1100 vencedma a 
empresa asa lua IllaCIDMIda 

....,, L 	..,;:,-„-...,:;....‘„ 	1_, 0,..Q, _.1 
Frca a empresa vencedora convocada para 0005Hatilfil 05 COMIE110, na pralu dr 03 

(hes) dias 'a cromar a ganir oesla publicação [ta Nate I) :res.° - Parara, 04(03/2615, 

Odo MAR Pio9.60 	 • . 
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Prefeitura Municipal de Salto do Lontra 
PORTARIA N. 034/2015. 

SUMULA:- Concede Scenwo sem acochem°, 00 Seine°, rownocipal abaixo capioar. 
ficado, e tb ondias,providhoiciap 

iimuRicio unu, Proba° Municipal de Sello do Longa, Esiado do Paraná. no uso 
das alribrações que 1110 mão conleattlas em Lei: 

RESOLVE: 
AO 	I' • Concedei demo sem VelldnUnli0 ao :orar[ Dl municipal. abaixo esporai 

Oca do: 

„v7
saur  

.-0.. 	spnorz 	{ Oibm"sruell'lion-c))5."1172,71.ros'ararrorSilis 
An. R - Revagada as dinPOSIÇOCS olil cunharia, esla orlaria wooraM ein vigor ow 

dalzo de 73 de norço de JUlb. 
int111100 da Meleitum Municipal de Salm elo I °Moa. em 74 de março de 7015. 

Prefeitura Municipal de Eneas Marques 
Extraio deludam de Convãodo Subvenção SOCIal n'. 0092015 
Parles' Muncipo de Eneas A1:110110E O Associaçâo de Pais e Arnigos Aos EXCCP- 

domais -AP/112 
Oajolu Repasse de remorsos a Mulo de Subvenção Social, paia Manulençáo de 

Regi amas e ahvioades dünk, MUI° no valor de R575.010.00 M1110 vinde mil rabis) 
a sol repassado no mosaico do 2015, com fulcro na lu Municipal 111  %G de 24 de 
ICVCICII0 00201S 

DURACÃO'Alê I001r2016 
DATADA ASSINAI Ulik 73/03/2015 
FORO. Comarca de Eirancoseri Beliogo/PR 
WoCas NIJMUCE, 24 de Março de 2015 

I In 

MAIKONANDREPARZIANELLO 	 Pau!o Maha Hem] 
PIIIICIID Municipal 	 011C101 (1911901e. de Adm. e Planejamenlo 

• Prefeitura Municipal de Verê 
EXTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO 0130015 
CONTRAIANIE: MUNICIONO DE PERE . PR. 
CNP): /51(30.500(060-20 
CONTRATADO: JC COMERCIODE MATERNOS DE CONSTRUÇÕES LTDA - ME 
CNN: 11.331.09/0001-20 
VALOFP 953 052,00 
OBJETO, Aquisiçào de areja para inserção no ande .LrniCiPai de doversoes 
MerC-PR, dl de Março do 2015. 

--(7-jr&idÕ'im 

8-7  

Observatório s, PU. dl. tnn, inuJ no.1.1 I:Mo 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEIAS EIA GERAL PARA PROCESSO ELETIVO 

O urcudenoe do Conselho de Adrnin:sliação do Observada.) Soda! de Dancisco 
Belisau IIC INL das Wrobuiçõm; splaluldrods CONVOCA Iodas os conselheiros e asso• 
ciados parvo pailiCipn0211, do ASSEMIILEIA GERAL PARA PROCESSO ELE] IVO, de 
acordo com e artigo 42, cocos rospecInres paragialos do seu EsIaItdo Social, 050' re-
Arada om dm P/ de Março de 1015, as 18110,1901101, na Rua Poio n' 125d. na cidade 
cie Maricosco Boba) Corado Paraná., paia a eluda° dos indignos dos Conselhos de 
AdminislraçÃo e Fiscal pala o oiãme 20115201 (.A,000. de acorde com 0000 Evaliolo 
Social, nomeia a Cernir:vão Eleimal, 

- Marc& de CSdlIpOS, 
- Guinarmo I ioromlin, 
• Irariam 31.ovie Silva Peemos: 
- apulo CorMs Ficssak 
Francisco Beltrão 23 de marwo de 2015 

• 
Irogeno Flavio 00100 Po/00s 

lowsideale - Conselho de Acmausliaçâo 



Mfá D19,3MS 	Cipalrasárie OlCrdP-aBi 	AAMSOP-AsseciacOodos Monicipios 
Assinado  Eletronicamente com Cenáculo 

—ct.• 	 do Sudoeste do Poises ao garantia da aulenticiaade deste 
documento. desde que visualizad0 através 00 ante, 

• 

-••• ow 	 Dionirtantre Dna& ire r sv..ro On Onssr5awire 

/Re ir a ia 

Peta rosas aral 	eu tont:cidade do nva  
carimbo do tempo. 011iarone o 

código iro lado ia sire. 	
1297756411 

h1tp:/lamsop.dioems.con br 

00146 

CÂMARA 

0003/2015 

ESPÉCIE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

PARTES 
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CRUZEIRO DO IGUAÇU.PR  • CNPJ N.° 

95.589 370/0001-12 
CLEONICE APARECIDA VARELA • Craint 21 809 307/0001.00 

OBJETO 
Coniraleção de emprese especializada asa oreSlaÇOD de serviços lerceirrzsons cie neturera 
continua. para impera e conservação do Premo da Camara Monierpai de Cruzeiro ao lometiundrava 
com carpa amaria de 20 (viole) noras semanais 

VALOR TOTAL 7.800.00 {Sele mil e ellacentes rears) 

PER1000 25/03,2015 â 25103/2010 

DOTAÇÃO 0100101 031 00012 003 3 3 90.39.0uires serviços do rerrr,nss.7/esse. Jurimca 

OPTA 25/03/2013 

Quarta-Feira. 25 de Março de 2015 

AVISO N°  01 
PREGÃO PRESENCIAL N°014/2015 

A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu/PR. torna público que fará realizar no local e 
data abaixo, licitação na modalidade de Pregão Presencial, de acordo com as condições 

paniculares do Edital. da Lei 11.0  8.665/93, suas alterações e demais normas em vigor que 

regem a matéria. 
OBJETO: Aquisição de veiculo automotor novo 2015/2015. conforme consta no anexo 1. 

parte integrante do edital. 
DATA E HORA DE ABERTURA 10/04/2015 as 09:00 (nove horas). 
CRITÉRIOS DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Lote. 
ENTREGA DE EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos podem ser retirados 
na sede da Prefeitura, nos dias úteis das 08:30 às 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas. 
ou através da webpage: http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br/ e demais informações 
através do telefone (0xx46) 3572-8018. fax (0xx46) 3572-8001 e email: licitacaacruzeiro© 

hotmail.com. 
Cruzeiro do Iguaçu/PR, em 24 de março de 2015. 
GELCENOIR LE1RIAS DA SILVA 
PREGOEIRO 

AVISO N° 01 
PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2015 

A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu/PR torna público que fará realizar no local e 
data abaixo licitação na modalidade de Pregão Presencial, de acordo com as condições 
particulares do Edital. da Lei n.° 8.656/93, suas alterações e demais normas em vigor que 

a meteria. 
l'O: Aquisição de patrulha agrícola mecanizada (trator agrlcola e distribuidor de 

adubo liquido) -contrato de repasse 808617/2014. processo 102114-16/2014 mapa 
DATA E HORA DE ABERTURA 10/04/2015 as 14:00 (quatorze horas). 
CRITÉRIOS DE JULGAMENTO: Menor Preço por Lote. 
ENTREGA DE EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos podem ser retirados 

na sede da Prefeitura, nos dias úteis das 0830 as 11.30 e das 13:30 as 17:00 horas, 
ou através da webpage. htlp://www.cruzeirodoiguacu.prgovtd e demais informações 
através do telefone (0xx46) 3572-8018. fax (0xx46) 3572-8001 e emelt: licilacaocruzeiro© 

hotmail.com. 
Cruzeiro do Iguaçu/PR, em 24 de março de 2015. 
GELCENOIR LEIRIAS DA SILVA 

PREGOEIRO 

HOMOLOGO E ADJUDICO A TOMADA DE PREÇOS N° 001/2015 

Homologo o resultado apresentado pela Comissão de Apoio, referente á Tomada de 
Preços N° 001/2015, referente á contratação de empresa para prestação de serviços 
de assessoria nas áreas de planejamento e gestão de projetos. Declarando vencedora 
a empresa: Assessoria Pesquisas E Publicidade Eireli Me, apresentou uma proposta de 
RS77.600,00 (sessenta e sete mil e seiscentos reais). Portanto, este foi o menor preço. 

aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e quinze. 

LUIZ ALBERI KASTENER PONTES 	 PREFEITO 

AVISO N°. 03- RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N°. 001/2015 
A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu/PR, torna público que a empresa abaixo 
relacionada foi considerada vencedora da Tomada de Preços n°. 001/2015, em sessão 
pública realizada no dia 11/03/2015, com objeto contrata* de empresa para prestação 

°Viços de assessoria nas áreas de planejamento e gestão de projetos. 

F 	seria Pesquisas E Publicidade Eireli Me, apresentou uma proposta de RS:77.600.00 

(sessenta e sete mil e seiscentos reais). 
Cruzeiro do Iguaçu/PR, em 24 de março de 2015. 
Enirson Fernando Macagnan 
Presidente da Comissão de Licitação 

AVISO N°. 02 - RESULTADO DE HABILITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N°. 001/2015 

A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu/PR. torna público que a empresa abaixo 
relacionada foi habilitada para participar da sessão de abertura da proposta de preços 
referente à Tomada de Preços n°. 001/2015, cujo objeto é contratação de empresa para 
prestação de serviços de assessoria nas áreas de planejamento e gestão de projetos. 

EMPRESAS HABILITADAS: 
Desenvolver Assessoria Pesquisas E Publicidade Eitel' Me, inscrita no 

CNPJ:17.770.952/0001-97. 
SESSÃO DE ABERTURA DA PROPOSTA DE PREÇOS 
LOCAL' Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu/PR. Avenida 13 de maio, 906, centro, 

Cruzeiro do Iguaçu/PR. 
DATA: 11 de março de 2014. 
HORA: 09:30 (nove e meia). 
Cruzeiro do Iguaçu/PR, em 24 de março de 2015. 

E-nirson Fernando Macagnan 
Presidente da Comissão de Licitação 

Diário Oficial dos Municípios 
do Sudoeste do Paraná - DIOEMS 

Instituldo pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 	 Ano IV - Edição 1,1°  0818 

HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO 
CHAMAMENTO PÚBLICO N°002/2015 

O Municieis,  de Cruzeiro do Iguaçu, torna publico Credenciamento de pessoas juridicas 
localizadas geograficamente no âmbito regional do Sudoeste do Paraná, para realização 
de consultas, exames e procedimentos especializados, interessadas em celebrar contrato 
com a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, visando a prestação de serviços de saúde 
aos usuários do municipio de Cruzeiro do Iguaçu, conforme tabela de valores instilurda 
pela Resolução n° 02/2013. do Conselho Municipal de Saúde de Cruzeiro do lotiaçu. e 
regulamentada pelo Decreto Municipal n°3039/2013, Declarando credenciadas. Lote Dl' 
INSTITUTODE VISÃO DO SUDOESTE LTDA. sendo a única empresa credenciada para 
o lote com o valor R$:64.875.10 (sessenta e quatro mihoitocentos e setenta e cinco reais 
e dez centavos). Lote 02- INSTITUTO DE VISÃO DO SUDOESTE LTDA, sendo a única 
empresa credenciada para o lote com O valor 95:49 000.00 (quarenta e nove mil reais). 
Lote 03- CLINICA DE CARDIOLOGIA DOIS VIZINHOS LTDA. sendo a (mica empresa 
credenciada para o lote com o valor R$:62.900.00 (sessenta e dois mil e novecentos 
reais Lote 04' CENTRO DE NEUROCIRURGIA FRANCISCO BELTRÃO. sendo a única 
empresa credenciada para o lote com o valor R$:28.000,00 (vinte e oito mil reais). Lote 
05- GOYA& GOYALTDA ME, sendo a única empresa credenciada para o lote com o valor 
RS:6.700,00 (seis mil e setecentos reais). Lote 07- houve duas empresas interessadas. 
logO. conforme consta no item 9.2 do Edital, a empresa SOUZA & SOUZA FISIOTERAPIA 
LTDA ME,fica credenciada com o valor R$:45.009,00 (quarenta e calco mil e nove reais) e 
a empresa C LIMEFAN _CLINICA DE MEDICINA FISICAANDREUS S/C fica credenciada 
com o valor R$:45.009,00 (quarenta e cinco mil e nove reais). Lote 08- houve duas 
empresas interessadas, logo, conforme consta no item 9.2 do Edital, a empresa SOUZA 
& SOUZA FISIOTERAPIA LTDA ME.fica credenciada com o valor R$ 7.875,00 (sele 
mil oitocentos e setenta e cinco reais) e a empresa CLIMEFAN - CLINICA DE MEDICINA 
FISICA ANDREUS S/C fica credenciada com o valor PS. 7.875,00 (sete minollocentos 
e setenta e cinco reals)Lote 09- MARTINS CLINICA MÉDICA LIDA ME. sendo a Única 
empresa credenciada para o lote com o valor R$:10.800.00 (dez mil e oitocentos reais). 
Lote 10- MARTINS CLINICA MÉDICA LTDA ME, sendo a única empresa credenciada 

para o lote com o valor R$.36.000,00(trinta e seis mil reais) 
Cruzeiro do Iguaçu - PR., 24 de março de 2015. 

LUIZ ALBERI KASTENER PONTES 
PREFEITO 

HOMOLOGO E ADJUDICO O PREGÃO PRESENCIAL N°004/2015 

Homologo o resultado apresentado pela Comissão de Apoio, referente ao Pregão 
Presencial n" 004/2015, referente â Contração de empresa do ramo de transportes de 
carga, que dispunha de caminhão caçamba basculante para prestar serviços a esta 
municipalidade. Declarando vencedora a empresa D. MEZZOMO E CIA LTDA vencedora 
do Lote 01 com uma proposta no valo de um total de R$: 55.500,00 (cinquenta e cinco mil 
e quinhentos reais). Ponanto, este foi o menor preço, aos vinte e quatro dias do mês de 

março do ano de dois mil e quinze. 
LUIZ ALBER1KASTENER PONTES 

PREFEITO 
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Contratação de empresa especializada para prestar serviços 
com 01 (um) caminhão caçamba basculante, com potência 
minima 150 CV, em regime de quilômetros rodados. para 
acompanhar a Patrulha do Consórcio Pro-Caxias 

O 
1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR. 
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CONTRATO N°028/2015 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU/PR E A EMPRESA D. MEZZOMO & CIA LIDA 

ME. 

MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU/PR, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 

CNP.1:95.589.230/000144, com sede à Avenida 13 de maio - 906, representada neste ato pelo 

Prefeito Municipal em Exercício Exmo. Sr. 
LUIZ ALBER1 KASTENER PONTES, brasileiro, 

casado, portador dó RG:6.436.069-8 — CPF:183.120.049-04, doravante denominada 

CONTRATANTE, e a Empresa D. MEZZOMO & CIA LTDA ME, inscrita no CNP.I sob o 110  

07.208.832/0001-47, 	
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu 

sócio gerente Sr. DANILO MEZZOMO. portador do RG:930.367/SSP/PR — CPE:160.637.839-

20, 
ajustam entre si o presente contrato, a ser regido pela Lei n° 8.666/93. demais disposições legais 

cabíveis, nos termos da Pregão Presencial n° 004/2015 e pelas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do objeto: Contrataçião de empresa especializada para prestar serviços 

com 01 (um) caminhão caçamba basculante, sC011T potência mínima 150 CV, em regime de 

quilômetros rodados, para acompanhar a Patrulha do Consorcio Pró-Caxias, nos seguintes 

municípios: Boa Esperança do Iguaçu, Boa Vista da Aparecida, Capitão Leônidas Marques, 

Cruzeiro do Iguaçu, Nova Prata do Iguaçu, Quedas do Iguaçu, Salto do Lontra, São Jorge do Oeste 

e Três Barras do Paraná, além de outros serviços junto a Secretaria Municipais de Transportes. 

quando necessário. 
Dispor de caminhão, incluindo combustível, lubrificantes, condutor habilitado e estadia do mesmo, 

transporte para executar os serviços nos locais. conforme consta acima descrito.  
Valor tiníl. 	ValorTolal 

5 

o 
km o 

‘.á 
ri 

RS 2.1346 
RS 
55.500.00 

CLÁUSULA SEGUNDA - O valor total do presente é para o Lote 1 o va or do km de RS:2,13(dois 

reais e treze centavos), perfazendo o valor total de R$:55.500,00 (cinquenta e cinco mil e 

quinhentos reais), sendo a vigência do presente contrato até 31 de dezembro de 2015. 

§ I°. — 
O pagamento dar-se-á a mensal, conforme relatórios por quilometro efetivamente rodado. 

após a prestação dos serviços, e após a emissão da nota fiscal, até o 10
0  dia útil de cada mês. 

§ 2°. — O pagamento da despesa do presente contrato correrá pela seguinte dotação orçamentária: 

06.00 — Departamento de Transportes; 06.01 —Departamento de Transportes - DT; 
26.782.00072-022 — Manutenção das Atividades do Transporte; 33.90.39.00.00 - Outros Serviços 

Terceiros - Pessoa Jurídica; 

CLÁUSULA TERCEIRA - Alem das condições contidas no edital são obrigação das partes: 

3.1) São obrigações da CONTRATANTE: 

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem Como atestar nas notas 

fiscais/faturas a efetiva prestação dos serviços. objeto desta licitação 

b) Efetuar a transição dos pagamentos à Contratada; 

c) 
Aplicar à Contratada as sanções regulamentares e contratuais, quando for o caso; 
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d) 	Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela Contratada. 

	

c) 	Acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços de acordo com o disposto neste edital, 

contrato e demais documentos regulamentadores de obrigações. 

	

f) 	Fiscalizar a prestação de serviços, observando a conformidade das exigências dispostas 

neste edital, no contrato e demais documentos regulamentadores de obrigações, podendo o 

executivo nomear urna Comissão Especial de Fiscalização. 

3.2) São obrigações da CONTRATADA: 

	

a) 	A prestação dos serviços objeto da presente licitação dentro do prazo, respeitadas as 

quantidades, especificações e endereço comidos no Anexo 1; 

	

b) 	Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e para fiscais que incidam ou venham a 

incidir, direta e indiretamente, sobre a prestação dos os serviços, bem como eventuais custos 

manutenção das máquinas; 

	

c) 	Prestar os serviços de acordo com a necessidade, nos locais indicados pela 

Administração, sendo o deslocamento efetuado após solicitação e com custos inclusos sob a 

responsabilidade da empresa. 

	

d) 	Atender prontamente quaisquer exigências do representante da Contratante, inerentes ao 

objeto da contratação; 

	

e) 	Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação. 

	

E) 	Dispor de caminhão, incluindo combustível, lubrificantes, condutor e estadia do mesmo. 

para executar os serviços, conforme anexo I. 

CLÁUSULA QUARTA — Ao CONTRATADO assiste o direito de ver mantido o equilíbrio 

econômico-financeiro deste contrato. 

CLÁUSULA QUINTA - O não cumprimento ou cumprimento irregular das obrigações constantes 

no Edital e no presente contrato poderão ser aplicadas a CONTRATADA quaisquer das 

penalidades arroladas nos artigos 86 e 87 da Lei n.° 8.666/93. 

PARÁGRAFO ÚNICO. A pena de multa incidira da seguinte forma: 
I - 0,5% (meio por cento) do valor total do contrato, por dia de atraso, no caso de atraso 

injustificado na execução do contrato; 
II - 10% (dez por cento) do valor total do contrato, no caso de sua inexecução parcial; 

III - 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, no caso de sua inexecução total. 

CLÁUSULA SEXTA - Os casos de rescisão contratual, previstos pela Lei n.° 8.666/93. serão 

formalmente motivados nos autos do respectivo processo. 

CLÁUSULA SÉTIMA - As alterações do presente contrato. do seu objeto ou de suas condições, 

serão feitas de comum acordo entre as partes. mediante termo aditivo e na conformidade da Lei 

vigente. 

CLÁUSULA OITAVA — A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração constantes 

no art. 77 e seguintes da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

CLAUSULA NONA— A CONTRATADA signatária fica expressamente vinculada aos termos da 

proposta da licitante. 

CLAUSULA DÉCIMA — O presente contrato é complementado e integrado pelas regras constantes 

no edital do Pregão Presencial n° 004/2015. 

9 
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CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Faz parte integrante, o edital do Pregão Presencial 11
0  

004/2015 
e a proposta de preços conforme estabelece a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações e 

demais documentos da licitação que sejam pertinentes. aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos 

naquilo que não contrariar as presentes disposições. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA- A CONTRATADA deverá manter. enquanto vigorar o 

contrato e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas no Pregão Presencial n° 004/2015. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA — A fiscalização ficará ao encargo de servidor 

designado/nomeado para tal finalidade. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA — Em caso de quaisquer problemas mecânico ou que 

impossibilite o caminhão de propriedade da contratada cumprir o serviço, objeto do presente 

contrato e licitação, a mesma deve garantir o serviço prestado disponibilizando outro caminhão 

imediatamente as suas expensas, sob pena de rescisão contratual. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA — A contratada é responsável por todo e qualquer dano 

ocasionado, seja de cunho material ou moral. devendo ressarcir os prejuízos a quem de direito, 

cabendo ainda o direito de regresso da contratante caso esta seja acionada administrativa ou 

juridicamente por eventual dano ocasionado pela contratada. 
§ Único — A contratante assiste o direito de reter eventual pagamento caso tenha que indenizar 

qualquer dano causado pela contratada. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA — A execução do contrato. bem como os casos nele omissos. 

regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público. aplicando-se-lhes, 

supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na 

forma do artigo 54, da Lei n° 8.666/93. combinado com o inciso XII, do art. 55. do mesmo diploma 

legal. 

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA — O presente contrato terá vigência a partir da sua assinatura até 

31 de dezembro de 2015. 

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - Fica eleito o foro da Comarca de Dois Vizinhos. Paraná. para 

dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente contrato. 
E. por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de 

igual teor, os representantes das 	es, na presença de duas testemunhas. ii i 
01  ,M

uzeiro do Iguaçu/PR, 24 de março de 2015. 

Olifliik 	 1/2-Ct--(% 	 1--)  

' 11 P O IGUAÇU 	D. MEZZOMO ez C LTDA ME 

ONTES 	 DANILO MEZZOMO 

Contratado 

Testemunhas: 

1  - 	 cpiht.tgo- 
CPF/MF n°035 no. .Ç9 Ao  

AO• • (--C2  
CPF/MF n° og q. 49 e2  _ a  A., 

: 
 

MUNICEPIO DE CRU 
LUIZ ALBERI KASTENE 

Contratante 



Sarro do Sonha, 76 de maço do 21115 

PREGAAdirRE'st»ceá.",?̀38/2.01S 

O MUNICIO° DE SALTO DO LONTRA, ESTADO DO PARANÁ, lama público que 
arà redrar. a 09-OU Nelas do dia 10 de abril de 70I0, nas dependências da Piela. 
ura Municipal. siD a Ruo Rio Grande do Sul, 0/S em Sala da Lona, Num& Brasil, 

PREGÃO PRESENCIAL para centrando de Conran para POMES de soonas de 
transporte adora para Mn remaneaunle os pregão 0042015. 

Calai° (SC Julgamento: Menor Preço Phnom. 
A Paria nanica, com oito orar dp Mbar e seus respectivos modelos. adendos e 

anexos, poderá ser e:armada mandarem mirim :Mano apatia do dm 20 de março 
de 7015, no Sereno Miada/ 

Inforniades adicionais. darás C pedidas de cubra:imanto deverão soe didgidos 
a Corindo de banano no endereça adro, Mencionado. 

Saltada Lontra, 76 de março ne 7015 
senas Minden 
Presidade CPL 

Atos Oficiais 

Conselho Mti 11 1C ¡Int dos Dl/N:1105 da Criança C TO 
A d(111.1SCC 11 le - CM IOCA - de Salto do 1,0111ra 

c) - ao remado fina 
32 O praia pala interposição de recurso satã de 02 (dois) das após a marrai- 

ação do ovem o que lhos disser aspeito publicação do indoleamenle eu insraçãa. 
loção ias Candidatos. publicação Co resultado final, 

9.2.1.0 praro será empalado excluindo o dia da compunção do escale,' inclin-
a o dia do veiam:Mo 

9.22. Considera-so prorrogado o piare ala o primeiro dia hW subsequente se o 
venomenlo cair are Irado ou em finais de semana. 

H 3. Admitir-se-à calunies recurso por candidale, para cada amaro releia° no nom 
9.4. Os acosses deverão ser enrames na sede do CMDCA no endereço Rua 

Flamilmons. 948 Centro 
9.5,0 recurso interposto leva do raspeClive praia não cera acdta. 
as Não sorgo acaras os recursos interpostos em prato desapiado a evento diverso 

do questionado. 

9 rex candeatos deverão mura cremes ema? (duasnias (original cor cópia) 
Os recursos deverão ser digilados. 

9.8 O pran sofá computado exeloiedo odiada recebimento elo mcurso e incluindo 
a dia do veneireenler. 

9 O. Comida/une prorrogado a pr an ale Co toureiro ela dtil subsequente se o yen-°acaro dir em /criado ou ern rimis de semana. 
000.Dadedsaodaca,ersaa, cabem recurso ao Plenário do Conselho Municipal 

da Direitos da Criança e do Adore:cale duo decidi/à, corri a devida lundarnentrinfor  cri igual Plan 

VIDA HOMOLOGAÇÃO. DIPLOMAÇAO. NOMEAÇÃO, POSSE E EM:Releia 
10.1. Decididas os eventuais recursos, a Comissão Espadar Eleitoral doma dl- 

ornar o icsullado final do procasso de escolha can a ;especava homologarão do 
blaJCA, no pran doo? {dois} dias. 

102. Após a h00500000m:10 do processo de escolha, o CMDCA amará diploma os 
candidalos oleiras e suplenles. no procede 03 (PAD dias. 

10 3. Após a diplomado, o CMDCA lerá 48 (quarenta e oda) 
horas ama cOmunica o Melam Manear da relenda Jararaca:. 

10 4. O Praieiro Municia, más a comunicadn da diplomação, deved nomear os 
05 (cace) candidelos rapo bem votados, acordo lodos csdernaa, observares a ordem 
decrescente de vararia, corno supremos. 

10.1i. doesse dos membros do Corada° Tutelar sela concedida polo Presidente do 
ealscinci Municipal dos Direitos da Carona e cio Adolescenie, no dia rode janeiro de 
all G, cadime previsto nu as 139, 9 7. da Lei O O (169/90. 

10 50, A convocação dos membros do Conselho Tutelar oleies tarso posso sah 
mareada por nau de edital, a sia plibleadie soas leais indicada dom / SI desta 
Resolução, com anleamdCrina miara de 10 ide') doas. 

10.5 2 Os candvalos lambi* serão pessoalmente convocados por arda a ser 
entregue ala endereço valarinado. quando do prcenninearo da inserido. 

1003 A reineese elo elido ruo radiar meramente soprano, 
10 5A. O dia a hora e a local dá possa dos rrioniblos do Conselho Tardar eidos 

seno divulgadas Juan h comunidade local, afixando o convileno mura da Moldura 
Malsinar, da Câmara de Vereadores. itn sede do Conselho roleta, do Conselho Muni-
cipal dos Inertes da Criam e do Adolesanle ICMOCA) a dos Cedros de Relorencia 
de Assado:Ia Meia (CRASE Postos da Saude e Escolas da Rede i 5iiiiir,a MUnicipal, Dai eilleeedênCia Enema de 10 (derl Más. 

100 0 emaçara Mn que denar renunciar Orlou vaga no Conselho Tolerai 
devera rnanilestar, por escrito, sua deusão ao CMDCA. 

10./. O candidalo elmlu me, por qualquer ninvo, menileslar a inviabilidade de 
lanar posse e amar ano exercem nesse mentido, podara requerer aros amen. 
sa pinto ao CMOCA, por adira sendo aromaticamente reclassificado cena último 
Is iara:. 

10.0 Ocandidato elas que sue For ladrando pelo CMDCA aulomahrananie será 
reclassificado come °lume suprema. 

10 9. Se na dela da posse o candidato esliver impedido de asma as Inanes 
em rado do campriereale de obrigações orno-goro da direilas dearrenics da sua 
selado de trabalhe ariana, Oti alada na Ispelese de comprovada pragana radica, 
arca carrada sai amacio serâ paslergala para o praieiro dia Úoi1505suraoirneaa 
tardo elo impedimento 

10.10 No mamona da posse, ci escondo assinara docurnenlo no qual consie de-
claraçâo do que não raerran atrvidade rucomparivol Gni o GNI cicio da 'unção de 
maribro do Coada cuidar e ciência desces Miras e devores, aliscreadmi as vis 
danes consta:caiais 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
11.1 O processo de escorria pura os membros do Cometia Tolerar ocorrera com 

10010005 mimam oc. 10 {dal prelenuonies devidamente Medradas 
112. Caso a número de preicridontes habilitados seja relatar a 10 (deol, o CMDCA 

poded suspendas o lerale do processo de escolha ereto alio O pra/ O para insana 
de imas Lande/alisas. dm prepara da saranha de posse dos novos membros do 
'muda 1 alebr ao Danara do mandalo arai cursa 

112 Em qualquer casa D eMDCA eavdarã esforços para que alameda de Candi- 
ates suma olrirar passiva, de mino a ampliar as OPÇOeir da escarra pelos Meinnue a 

obter um número maior do suplentes. 
11 4. Os aluno desla Resolução poderlio serrar emanais allera as, aludi/ações 

ou ociosa/0e miquanlo nen consumado c monarca mirraria das lIes disser es-
tala, crmunsiância que ser à coma iaooad,o ern alo complementar ao Errei a ser pauta-
ceda rio Jornal 00 mima emulação iro rnunrapio e afixado no lima da Prelatura Mui° 
anal. da Câmara de Vereadores, lia sede no Conselho ludas, do Conselhu Munir:rua 
das Direiros da Criança e rio Adolesçade (CMDCA) e dos Centros de Referência de 
Assise-noa Soas (CILAS), Panos de Saúde e Escolas da Rodo Pública Municipal. 

11 5 E da aterá resparsabildade do cannala o arompannehmelo da pugnado 
de odor os atos e resultados aromara a crie processa Oe eseollia. 

/1.6 A alua:mação do eadeioçu peia Cuessooldáricia are inleirarcepOnsobilidade 
do candidalo e dana soa rala, mediania protocolo CMDCA 

11 /, Os decumenios aprommiadas peb cana/falo duraria Ioda o processo dam 
rão, a qualquer !empo. ser nela do coar/renda riscar/mão da veracidade do seu 
tear por pane da eeinisse0 1c/social Elevai SI, e no caso de cornanorus do irrogulan• 
dade ou falsidade, a insciição sem cancelam neperidentemenle dii rasa em que se 
encame, comunicando o faro ao amimara Público pica as. providências Iogas. 

11.8. As anuência I GO previstas °Ceou edital, os Casos CilleGoS 	us Caras 
duvidosos serão resinadas, coro ri devida lundamerrlação. pela Canudo Espada 
Ela mal. 

11.9. rodas as decisões da Comissão Especial Eleitoral ou do Picando do CMDCA 
saião devidamente rundamonladas 

1E10. 'Iodo o processo de escolha dos membros da Conselho Tutelar satã mi-
rado sob à 'acalcado do Mirraria Público, o qual Má cada de lodos as aios 
palreados pela Comissão Especial Maioral para gamar a fiel execução da Los e 
csla Recaiu*. 

11.17. lista Resolução entra ore vigor na data do sua publicação 
Salto da Lontra 	de . 	_ do 7010. 

FrancisAsais Doeram 
Picsidento do (VARRA 

Ca/ensino Referente â Resoluçâo n• 002/2005 da CMDCA 
1- Purificado da Resolução sobra o Processa de recalcado Conselhobleier, Edi-

tal de Calva:00 e Resolvam da Corando Especial Eleitoral: 31 de mamo de 2015; 
- Inscrições ia CMOCA, silvado na Rua Cace. Pieleito Oen° Antonio Miran. 

948 - Centro (nuga sua-  Florianepols • lundus da Manara Municipal), /larário das 
0910500rnin Au 111100nm e das 14hs00min ar 16MOOmin. do dia 00 abar a Ai do 
arando 2015; 

3 -Análise dos Requedreonlos de insaines: de OW05/2015 a IM05/2015; 
4- Publicação da lista das carangos com roscadas deferidas: Ate 70/050015. 
5 • Prazo para impugnação de carnuda-lura:Até 05 dias da data de guarema,  da nação de Guardam inscritos; 
6 .- Notificado pessoal ao candidato impugnado: 26 de maio a 07 de bunho de 

2015: 
/ 	Apresentações da defesa por parte do emalara Coar junho a 12 do junho 
8 Análise dos asamos pela Cernirão Espada Eleitoral: de 15 a 12 de palio de 

7015, 
9 - Inlerposino da Recurso: de 23 a 26 de junho de 2015 
10 -Analise C dacce0 dos waissies: da 29 desolho a 03 de julho de 7015 
11 Orvulganes do reSullade dos recursos e publicação da isia definam dos °an-

dares com irisando Janda. ao oram danada 0/de juno do 7015 
13 	Reunião cum os canerrad 110011Udos para o aleire oleado da Man Prim 

realiração da campanha eleitaál pela crialidalos: lida julho de 2015; 
II 	Solidado Co urnas elennidue convencionam c lisla de clearm Una ao 

Canada Eleitoral cie Sarro do Lastra' Are10 de agosla de 7010 
15- Selada das pessoas que trabalharão fia eleição: Ala 31 do agosto de 7015 
16 -.Reunião Co orreniado aos medrios: alei 18 de selariam de 2015 
1/ • Orbe whalando apoio da Pane Matara AM 'dar salema° de 7015 
18 	Divuluaçâo dos locais de vOlaçãO, AI& 18 de SCIPmbid do 7(15 
19 	Conlecçâo de Cadelas de valado Are IA de sair:duo da 7015 
20 • Dia da noção 04 de outubro dc 2015, 
15 - Divulgação do reei/Udu da Vallasea: 04 de outubro - lago apôs a apuração 

Cm votos 
21 	Publicado do resultado final da eleição-  OS da adube de 7015; 77- Posse e O-promano dos nulas: 10 Pejando de 7016. 

lhanas Assis Dononi 
INesulente do CMDCA 

Se/SIO-Ieda 223.2015  N ° 5.611  JORNAL DE 11111:11tÃO 11B 
Câmara Municipal de Vereadores 

de Francisco Beltrão 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

DISPENSA 51•1192/2015 
PROCESSO NE 00/7015 

OBJETO' Aquisição de saldos ia diversos corno Lidas, massa corna, espátulas c 
rolos para uso na pintura interna da Gemam Miran de NA:Madures de °farrusco 
Balcão Estado do Pararia 

Em curnprarieno ao nade no ao, 74, alma II, da Lei 0.000, de 21 de Junho de 
1993, arna-se publico o resullado da dispensa ele lidada em epígrafes apresentando o vencedor a acareou- COMERCIO DE TINIAS BARRACÃO 11M- ME 
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V Ia Dial dos gastos com Dispensa n• 00/12015, Processo d. 00 //201J C de 55 	489, / (suam 	quatrecerns cairo Ia e nove r ais e viole sole °enlaivas). 
Homologa a encale !Diana 
Francisco Delirão, 70 de Março de 2015. 

PRESIDENTE DA COMISSÃO LICITANTE 
ALAERCIO PAULO 000AZ2A 

PRESIDENTE 00 LEGISLATIVO 
ELEND DE SOUZA MACIEL 

MUNICIPAL 

Câmara Municipal de Vereadores 
de São Jorge D'Oeste 

DECRETO N • 02/2015 
Auloriia a Comam Municipal de Vereadores de Sua Jorge D'Ooste a repassar vei-

culo ao Poder Executivo Municipal e da outras piaci/lendas. 
AC/masa Municipal de Vereadores de São Jorge D'Oesie, Eslado da Paran á, aprm 

vou, e, cri Rodrigo Lomenni, Geie/iode do regoslauvo, no asadas alribuieões legas e 
morcelas Que Me são earilenclas Promulgou segurara 

DECRETO. 
An. O Fica a Câmara Municipal de Vereadores de São Jorge D'Oesto - PR, aulon-

MG/ a repassar ao Encano Municipal da Suo Jorge D'Oesie - PR, o voado Renault 
Lama Placa Al LIMO, Ronavam 00310029170, remendo ern nome da Câmara Mu. 
impar de Vereadores de São Jorge D'Oesle - PR. 

M. 7. O repasse do veDulo sera reatando no prazo de alê 101der) dias atas a publicação do prosemo Derreto. 
Art, 7, O Poder Execolivo Municipal de SM Jorge Diedro devera malhar a terna 

lenida do veicule para o an nome junlo no erga, da ramoso  0C/repelente lie Piai° 
°ladroode 30(Irmial das da dali] do lembielento. Gado que, ar despeCaS de Gemi& 
nada e pagarnenlo de impostas e ficenciamenlo serão de responsabilidade do Pala 
Precavo Municipal. 

r. O Iliesidantc da Câmara Municipal de Vereadores de Sá/ Tiorga D'Oesto - 
PR, assinara o reata ou quitação do gama arar nome da Poder Executivo Municiper 
quando da entrega du mesmo. 

Art ad Atas a tanger Mela de veiculo ao Poder Executiva Municipal, o mesmo 
devera ser baixado de património da Câmara Municipal de Vereadores ca asa Jorge 
D'Oesle - PR. 

Art. 0 Esle Docreto miro em vigor na data disso purificação 
Publique-se, Registre-se. 
Sala da Presidência da Cariara Municipal de Vereadores de São Jorge Dteste, 

Eslado do Paraná, aos ante e curo dias do mas do março de 2019. 
RODRIGO LORENZONI 

Presidenle do Legal:rine Municipal 

DECRETO N • 03/2115 
Denteie Pomo facultativo na Câmara derrapar de Vereadores de São Jorge D' 

OesD PR, sadia (12 de abril de 2015. 
Rodrigo acreana], Nominal° da Cursara Municipal do Vereadores do São Jor- 

ge D'Oestc, Estado de Pararia. no uso Os-soas atribuições legais e Regrmonlais 
cornam o artigo 30 do Regimento remo da /Minara do Vereadores, 

DECRETA: 
/VETE Pado Facultarrvo polua Câmara Municipal de Vereadores de São Jorge IT 

Oesiomo dia 02 de abril de 2015(pariodo iNCING 
AoL r. Este Decano entre efingOr na data de sua publicação, 
Ara 3'. lavegarn-se as disposições em cenário. 
Sala da Pasrdência da Cámara Manava da Vereadores de São iam Meara 

Esiado ed arar a, aos vale e seis cias do men de março de 701S. 
Publiquem, Remam-se. Curaram 

RODRIGO LORENZONI 
Presidente do Legislava municipal 

EXTRATO DE DISPENSA 
DE MCI-AÇA() 

PROCESSO 05/2015; OBJETO: CoMralação de empresa para fornecimento de 
anca de lavagem do veiculo do legislaivo Municipal/FORNECED010:710000 DA. 
MOIO, inscrita lie CIMO sob n• 1(t614.711/0001-00 .CONTRAIANTE: CAMARA MUNI-
CIPAL DE VEREADORES DE SÃO JORGE O 'OESTE - PR FDXMAMENIL) LEGAL: 
ART 74, INCISO II DA LEI FEDERAL 8.606/93; VALOR . RS I 140,00(Um mil quatro-
centos quarenta mais) SAI WICAÇÃO: 20/019015, pelo Sr. ROORIGOLORENZONI, 

le5IdentO do Logis'alnio Murta pardo São Jaça D'One - Paraná, 
RODRIGO LORENZONr 

Piesidenle do ansiava Munopar de São Jorge "Oeste 

Prcreitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu 
AVISO NI' 01 

PREGÃO ELE1RONICO AO 016/7015 
A Moldura Municipal no Cruntro do Iguaçu/PR. lana Main que Iarrd renhias no 

local e Mia almixo, Mação lia ITIOdieelaile de Prado Elatánica cle acenai coai as 
rendidas palrear:les elo Edirar. da Lei rd 065/93, suas dantes o Minais normas 
OM no/ ruo regem a urina 

COLETO. Conkaaçâo de empresais) enedaleadals) Pana o lamedeDlle do mo-
dicarnenlos, ceolouric descrito na Anexe ide ediaal 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS-  das Or3Ornin. do Ma 70103/7015 as 12059 
rara do dia 10/04/2015. 

ABETO URA DAS PROPOSTAS: ns 13:00 horas do dia 10/11140915. 
INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: inhOOmin. do dia 13104/2015 
LOCAL: wrvadargar 
CRITÉRIOS DE JULGAMENTO: Maior Preço por Lota 
MAL E INFORMAÇÕES: O Edital e seus arroxes podem ser obtidos na sede da 

Preloluradros chãs úteis das 08.30 ãs 11:30 e das 13:311as 17:00 horas, ou aliaras da 
webpage: IiIipi/Nemscruccerodoiguactc pegueis/ e sibleoroli demais inforinaGeos 
asavas de terolorMax Ma4613512-8000, e Orna, Inlacatimureiro@hohnal.ceis 

Guaine do Igusev/INS em 76 de março de 7015. 
GELCENOIR LEMAS DA SILVA 

PREGOEIRO  

RESOLUÇÃO N°00312015. 
SUMULA• Dispõe sobre a criação da Comissão Espadar Eleitoral, encarregada de 

organizar o processa de escolha dos membros do Conselho limiar da menicipio do 
Salm do Lontra. 

Cr Canalha Munidpal dos Direitos da Criança e do Adormecere do rnuniclin do 
Saila de Lontra, no too das arribações °anorexia/as na Lei Federaras 8.069/90 Estala-
to da Criança o do Adolescente, lei Municipal n° 04212013 que dispõe sobre o Consaho 
raleia, RESOLVE: 

An. 1.. Consorcio Ganisse° Espadar Sobral, encarnada de organizador o pra- 
cessado escora dos membros do Comeras Tutelar do municia° de Saro do Lontra. 

An. 7. A Comissâo Espedal Eleilorel será canoas pela seguraras conselheiros' 
ai FrancisAssis Dongoei - Raaresentarde Poder POblico 
h)- Ousara Baldessar Baú - Reprosenlanle do Poder Público 
c) - Inês Marrom.. Represenlanie Poder Público 
dl- Nindernos rieitarger Ropresenlanle da Seriedade Civil: 
al- Elaine Poroso lieprosailanto da Sociedade Cal; 
I) - Gemi Aparecida Borges Telles - Representante da Sociedade Civil. 
§0. Cabe à Comissão Espadar Eleitora pele solo da maioria de seus membros 

devesses cimo dosada. 

57. Não havendo definição por esie diário. a Comissão Espadar Eleitora serã co-
ordenada pelo Conselheiro mais arrogo, despe seus lingrantes e, em caso de empale, 
o de maior Man 

Art. 3° Compele à Comissão Espraiar Eleitoral: 
- Conduta o processo de escolha dos membros 00 Consaho Tutelar. Cume/indo o 

disposto na Henri/dele 002/201S. elaborado °aprovado pelo Conselho Municipal dos 
Direitos da Cdança e do Adolescente, e demais normas apanvels: 

II • Aplanar ducidir, em primeira instância adminstralrva. os pedidos de registro e 
meneado de candidaluras coesos inCelanIcS ocorridos na ruindodoprocessode 
escarra das membros do Conselna Enda; 

Ill• Dar ampla pcaddade à rolada doa Pretendentes ellsolilOC: 
IV- Receber as iinpugnacees acresce/atlas contra canada:os que não Member OS 

cquiciI05 exigidos, fornecendo pralecolie ao impugno/e: 
V - Noas:ar as condido/0S impugnados, concedendo-lhes pran Para aProsentaçãO 

de defesa: 

VI Decidia ern primeira quantia adanishativa, acerca da impugnação das candi-
daluras. podendo, se necessário, ouvir adernarias evenlealmcnie arra:idas, delerml 
nar apitada dsd000rrerlrs co melena° do culras diligendasi 

VII • Readar monda desbraga a das eunheainentulamial das regras 00 proces-
so de escolha aos candidates considerados habilitados para a processo aleirara, sua 
reinare° uompromisso de 'espera las. sob pena de imposição das anda PleelelaS 
na legislação local, 

VIII- Escolha e dÃirlgar os locais de votação e apuração dos colos: 
tu - Roncar, com apoio do Pada Executiva rimiliCipal, as gestões necesairias â 

obtendo de umas eletraircas e listas de Maiores, alatoando todo planejamento ne-
cessário para MC sejam cumpridos as pratas estabelecrdes, inflada pela ReSoliNee 
o 07 G85/200/ doo0E; 

X - Providenciar a confundo das enleias para volaçâo manual se Iro Cem uma 
elareinica e software cara os dados dos canicialos 

/V Adolar lodaS as providências necessárias para a redrado do pleito, poden-
do, para lanha selecionar, piclerendalmente mino aos Órgãos enliças mainidpaiS, m 
asamos e escrutinadores, bem amo, seus resposlivos suplentes, que sano previa-
rade orientados sobre como proceder rio dia da processo de escolha, na bana da 
esoludo regulamentadora do plcilo: 

XII - Soridiar, junto ao comando da Policia Malar, e dmignaçáo de Mono para 
araillir a ordem c segurança dos locais do processa de escolha e emane. 

anil - Estimular o Deflorar o encarninhamenta de noticias de faros que constituam 
violado das regras de CaFripallha por pane dos CanadaloS De a sua Mein; 

XIV -Analisai e decai, em primeira insIância adminishalaa, os pedidos de ineug• 
nação e cens recames morridos narrada velado: 

IN • Divulgar, irnalialanieille após a apuração. o resullado oficiar da varo)°, 
XVI . Nodficar possoarmenlo 5 Minorara findo, coro a antendência devida, de Io-

das as elapas do (enrime, Mace locais de reunião e drsisões leu/iodas pao canado 
XVII Divulgai amplamente o pleno a população, som o auxilia do CMDCA e do 

Podes Executivo local estimulando ao máxime a participado dos adores; 
XVIII • Resolver os casos omissos. 

/ai. 4', Cabe ao Poder Encamo Municipal fornecer â Comissão Especial Eram 
ral assessora Jónica (inclusiva nadar necessária ao regular desempenho de suas 
arrimas. 

No. 51 laia Resolução entra em vigor na rala de sua publicação. 
Sarado Lanha, Ir de marco de 2015 

Fiamos Assis Dorigoni 
Preedonle do Conselho Municipal das 
Ladros da eme a e do Adolescen 

artigo 

mara 

Câmara Municipal de Vereadores 
de Marmeleiro 

EXTRATO PARA PUBLICADA() 
CONTRAIO DE COMPRA E VENDA N°0112010 
Vinculado a Dispensa 5/I100/7015 
PROCESSO a' 118/2015 
OBJETO- Conlamaçâo de empresa pesa aquisição de Ma'adal de Expediente. pelo 

moio preço Inbar colado, para narra de 2015 para Câmara de Vascadores 
CONIINDADO Miarra Saem Rifa Oda, 
CNP/ ir 12,391 159/0001-93 
Enodo: Amada Macali , lia - Centro • Marneleiro/PR 
Validaue em proposd 30 dias. 
Prete Lie entresaimicauçâo AM dia 31 de derombro de 7015. 
CONTRATAS I E. Ceilleia Mernpal de Marmeleiro • Parara, 
FUNDAMENIO LEGAI, Fundamentame aquisição, baseando-se no diSpOCID nD 

Oil, Inciso II, da lei Venni Fl 66093. 
VALOR ESPOADO:R$ 3 090,0U (três mil e noventa roais) 
RAIIFICAÇÃO: 24 demorou de 2015, pelo Sr. Pedro PastoGra, Presidente da Câ- 

de Vereadores de Marmeleiro - Eslado do Paraná. 
Marmeleiro, 75 de março de 7015. 

Pedro Pastorin 
Presidente da Câmara Municipal 

io 

Prefeitura Municipal de Salto do Lontra 
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

PREGA() ir 23/2015 
Expirada a praro remo-sal, lorna-S0 Malan a hanahnno do Pixedimânin I'dbr - CM °piela laco adjudicação do eluel0 ern lavo, dolo) ern red(s): 
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ESPÉCIE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

PARTES/VALOR MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU-PR 

EMPRESA CONTRATADA INSTITUTO DE VISÃO DO SUDOESTE LTDA 

OBJETO. Contra:ação de empresa espedalizada em cirurgias e consutlas oftalmohOgicas. 

RECONHECIMENTO 
26 de março de 2015, por Edson BenoUo. Secretario Municipal de Planeja/berma e 

Finanças, 

FUNDAMENTO LEGAL) 
fundameniame tal congelação. baseando-se no disposic no mago 25,11. comb,nada coo 

a que dispara lados V. artigo 13. da Lei Federei 5 666/93 

DOTAÇÃO. 

07.00 - Secretaria Municipal de Sedde. 07 01 - Fundo Municies( de Same 
1030200082.02025 - Métloa e Alla Complexidade Hospitalar e Arnbulatonal. 
3.3.90 39.00.0000 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jund,ca. 

Cruzeiro do Iguaçu. 26 de março de 2015. 
Edson Bertoldo 
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças 
HOMOLOGO E ADJUDICO O PROCESSO 
DE INEXIGIBILIDADE N°008/2015 
Homologo o resultado apresentado pela Comissão de Licitações, referente ao Processo 
de Inexigibilidade n° 008/2015, em favor das empresas EMPRESA CONTRATADA: 
INSTITUTO DE VISÃO DO SUDOESTE LTDA. sendo a única empresa credenciada para 
os lotes 01 e 02 com o valor total de R$:113.878.70 (cento e treze mil oitocentos e setenta 
e oito reais e setenta centavos).Cruzeiro do Iguaçu. vinte e seis dias do más doe março doe 
ano de dois mil e quinze. 
LUIZ ALBERI KASTENER PONTES 
PREFEITO 

Diário Oficial dos Municipios 
	do Sudoeste do Paraná - DIOEMS 	

C C 1 F, 2 
instituído pele Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 	 Ano iv -Edição N°0220 

AVISO N°01 
PREGÃO ELETRÔNICO N°016/2015 

A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu/PR. torna público que fará realizar no local e 
data abaixo. licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, de acordo com as condições 
particulares do Edital, da Lei n.°  8.665/93, suas alterações e demais normas em vigor que 

regem a matéria. 
OBJETO: Contratação de empresa(s) especializada(s) para o fornecimento de 
medicamentos, conforme descrito no Anexo I do edital. 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h3Omin. do dia 26/03/2015 às 12h59 min, do 
dia 10/04/2015. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS' ás 13:00 horas do dia 10/04/2015. 
INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h0Omin. do dia 13/04/2015. 
LOCAL: www.b1Lorg,br 
CRITÉRIOS DE JULGAMENTO: Menor Preço por Lote: 
EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos podem sei obtidos na sede da 
Prefeitura. nos dias úteis das 0830 às 11'30 e das 13:30 as 17:00 horas, ou atreves 
da webpage: httpV/www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br/ e vvww.bltorg.br  demais informações 

através do telefone/fax (0xx46) 3572-5000: e email: licitacaocruzeiro@hotrnad.com  

Cruzeiro do Iguaçu/PR. em 26 de março de 2015. 
GELCENOIR LEIRIAS DA SILVA 
PREGOEIRO 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
PROCESSO 008/2015 

Página 42 / 181 
Sexta-Feira. 27 de Março de 2015 

PORTARIA N° 2652/2015 
SÚMULA: Conceder DIÁRIAS. 

LUIZ ALBERI KASTENER PONTES. PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO 
IGUAÇU-ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com 
o que dispõe a Lei n°  854/2012 de 20 de janeiro de 2012 e Decreto n°  3158/2013 de 

01/10/2013. 
RESOLVE' 
Art.1°-Conceder Diárias a Funcionaria Pública Municipal latada na Secretaria Municipal 
de Saúde, conforme segue: 
Servidora. JOANITA BRISOTTO 
Função: Chefe da Divisão de Vigilância Sanitária 
Cidade: Francisco Beltrão-PR 
Quantidade de Diárias: 112 diária x R$:66,00 = RS:33,00 
Data: 26/03/2015 
Justificativa Referente a Capacitação em Legislação na área Sanitária junto a 8" Regional 
de Saúde. 
Art.2°-A presente Portaria entrará em vigor nesta data. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu-Estado do Paraná, aos vinte e seis 
dias do mês de março do ano de dois mil e quinze. 
LUIZ ALBERI KASTENER PONTES 
PREFEITO MUNICIPAL 
Registre-se e Publique-se. 
ENIRSON FERNANDO MACAGNAN 
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO 

EXTRATO DE CONTRATO N°27/2015 

3PÉCIE 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
TOMADA DE PREÇOS 001/2015 

,FARTES MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU 

DESENVOLVER ASSESSORIA PESQUISAS E PUBLICIDADE EIRELI ME 

OBJE1 O 
Congelação de emprese para prestação de serviços de asSessoria nas fiveaS de planejamento e 

gestão de projeloS 

VALOR TOTAL RS 77 600 00 (salema e seie mil e seiscentos mais) 

PRAZO AIP 2510712016 

DOTAÇÃO. 3339039 0000 - agros Serviços de Terceiros Pessoa Judaica 

EXTRATO DE CONTRATO N°28/2015 

ESPÉCIE 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL 004/2015 

PARTES MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU 

D MEZZOMO 8 CIA LTDA ME 

O BJETO 

Contralação de empresa espeoalizada para prestar serviços com 01 lum) carrunligo caçamba 

basculante. com  potência minou 150 CM, em regime de quilómetros rodados, para acompanhar a 
Pairulhe 00 Consórcio PM-Caxias. nos seguintes municipais Boa Esperança do Iguaçu. Boa V,sia 

da Aparecida. Capitão lebnides Marques. Cruzeiro ao Iguaçu. Nova Prata do Iguaçu. Quedas do 
Iguaçu,  Sarro do Lontra. Sag Jorge do Oeste e Três Barras ao Pararia, alem de outros serviços Junto a 
Secretaria Municipais de Transperles. quando necessário 
Dispor de caminhao. incluindo combustivel lubrificantes. ;ondulo/ habilitado e esiadia do mesmo 

transporte para executar Os serviços nos lacaio 

VALOR TOTAL R 	00.00 (Cinquenta aclara mil, qsiahrriloa caie 

PRAZO Are 31/12/2015 

DOTAÇÃO 3339.039.0000 - amos Serviços de Terceiros Pessoa Juridica. 

EXTRATO DE DISPENSA N°022/2015 

ESPÉCIE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PROCESSO DE DISPENSA 022/2015 

PARTES MUNICIMO DE CRUZEIRO 00 IGUAÇU 

PONTONA 8 POSSER LTDA 

/FOB TO 
Congelação de empresa especializada para Remeter ovos de Páscoa, a serem diSlribUldos nas 
Escolas Municipais e para benefrogrios do Bolsa Familia. 

VAI OR TOTAL R$ 	011.20 (CACO rnil e onze reais e vinte Centavos) 

PRAZO Aia 31/12/2015 

DOTAÇÃO 339030 0000) Maierial de Consumo. 

ESPÉCIE 
FORNECIMENTO 
PROCESSO DE DISPENSA 023/2015 

PARTES MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU 

FMAL DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA. 

OBJETO 
Congelação de empresa especializada para executar serviços de revisão do veiculo. Fiar Ducato 
rAanicar 16. Ano/modelo 20131201a. Placo MVI381, 

VALOR TOTAL) RI -  .2 996.20 (dois mil novecentos e noventa e seis reais e vinte centavos) 

PRAZO AIA 21 / 1 2/2016 

DOTAÇÃO 339029 0000- Outros Serviços te Terceiros Pessoa Juridica. 

HOMOLOGO E ADJUDICO A TOMADA DE PREÇOS N°001/2015 

Homologo o resultado apresentado pela Comissão de Apoio. referente á Tomada de 
Preços N°  001/2015, referente á contratação de empresa para prestação de serviços 
de assessoria nas áreas de planejamento e gestão de projetes. Declarando vencedora 
a empresa. Desenvolver Assessoria Pesquisas E Publicidade Eireli Me/ apresentou uma 
proposta de R$:77.600,00 (setenta e sete mil e seiscentos reais). Portanto, este foi o 
menor preço. aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e quinze. 
LUIZ ALBERI KASTENER PONTES 
PREFEITO 
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documento. desde que visualizado através do sIte. 	 canada do tempo, lo forme o 
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http://amsop.dIoems.com.br  
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