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limo. Sr. Presidente da Comissão de Licitação do Município de Cruz Machado- -PR. 

Proe. Licitatório N°24512015 

Carta Convite n°00312015 

LUIZ FRANCISCO DE LIMA & CIA. LTDA, Pessoa Jurídica de direito privado, 

situada na Rua Marechal Deodoro, no 191, Centro, Município de União da Vitória - PR, neste ato 

representada por sua sócia gerente, Sra. Scheila Mara Weiller Antunes de Lima, inscrita no CNPJ/MF sob o 

n° 82.326.828/0001/07, vem à presença de VS 3, com fulcro no art. 109, 1, 'a' da Lei 8.666/93 1 , apresentar 

RECURSO ADMINISTRATIVO, em face da sua inabilitação e também da habilitação de empresas 

concorrentes, Caminhos Sustentáveis Serviços Ambientais e Segurança do Trabalho Ltda e Ambiental Costa 

Oeste Projetos Técnicos e Consultoria Ltda, o que faz com base nos fatos fundamentos jurídicos expostos 

nas razões em anexo.F 

Requer o recebimento do presente e remessa a autoridade superior para 

julgamento, caso não seja reconsidera a decisão. A tempestividade vem atestada na ata da abertura dos 

envelopes da docunentação do dia 28/10/2015 (quarta), sendo sexta (30/10/2015) e segunda 2/11/2015 

feriados. 

União da Vitória-PR, 06 de novembro de 2015. 

2aE1rrURA llJMCWitL 
VIWTI)€0L8 l 	±i-,,J& 	LUIZ FRANCISCQ E LIMA jtIA. LTDA. 
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'MI. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta lei cabem: 
- recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de: 

a) habilitação ou inabilitação do licitante: 
b) julgamento das propostas; 
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RAZÕES RECURSAIS 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 245/2015 

CARTA CONVITE N° 00312015 

MUNICíPIO: Cruz Machado - PR 

OBJETO: Contratação de pessoas jurídicas para prestação de serviços de elaboração de Projeto de Aterro 
" 	Sanitário e demais instrumentos legais e técnicos para readequação e atualização do Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos Urbanos (PGRS). 

EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL! 

Equivocadamente a comissão de licitação inabilitou a recorrente por 

considerar que "a empresa não tem seu Objeto Social em compatibilidade com o Objeto Licitado" 

A recorrente é uma prestadora de serviços, possui registro no CREA, e 

dentre os seus técnicos constam engenheiros. Seu ramo de atividade, ademais, contempla a limpeza pública, 

implantação, operaçã e manutenção de aterro sanitário, apresentando, portanto, alta pertinência e 

compatibilidade com ô objeto licitado. Provou que realizou serviços compatíveis através de seu técnico. 

Em verdade o que a douta comissão está a exigir da empresa não é 

compatibilidade, mas sim uma identidade perfeita ao objeto licitado e, nisso perverte a intenção da Lei 

8.666/93 que estabelece em seu artigo 30 c/c 28 apenas a COMPATIBILIDADE, verbis. 

"Art. 30. A documentação relativa a qualificação técnica limitar-se-á: 
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 
em característica, quantidades e prazo com o objeto da licitação". 

Marçal Justen Filho, em comentários a Lei de Licitação e Contratos 

Administrativos, nas notas ao artigo 28 da Lei 8.666/93 (pag. 298) esclarece que: 	

e-ã-l*j 
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"Se uma pessoa jurídica apresenta experiência adequada e suficiente 

para o desempenho de certa atividade, a ausência de previsão dessa 

mesma atividade em seu objeto social não poderia ser empecilho a sua 

habilitação." 

O que a lei de licitações pretende ao utilizar o termo compatibilidade é 

afastar os absolutamente incompatíveis, por exemplo: farmácia vender gasolina, advogado prestar serviço de 

engenharia. 

No caso, a recorrente possui a devida autorização do CREA para realizar o 

serviço e possui a mão de obra qualificada. Ou seja, não está impedida de realizar o serviço, pois possui a 

devida habilitação, senão vejamos o que diz o atestado de capacidade técnica emitido pela prefeitura de 

União da Vitória-PR. 

"Atestado de Capacidade Técnica" 

Atesto, para fins de comprovação de capacidade técnica, que o engenheiro civil e 

químico ADAILTON MARCELO LEHRER, CREA PR-27012/1), responsável 

técnico pela empresa LIJIZ FRANCISCO ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA, 

com sede na Rua Marechal Deodoro n° 191 - Centro - União da Vitória - PR, 

registro no CREA-PR 26837, inscrita no CNPJ 82.326.828/0001-07, Inscrição 

Estadual 30.102.904-72, conforme ART n°20142815022 executou satisfatoriamente 

para a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA, conforme Termo 

de Contrato n° 116/2014 - 2110/2014 Tomada de Preço n° 019/2014, os serviços 

descriminados abaixo realizados no Aterro Sanitário Municipal de União da Vitória-

PR, localizado na Linha Papuã, S/N, distante 28 Km (vinte e oito quilômetros) do 

centro urbano da cidade: 

o Elaboração de projeto, memorial técnico e descritivo para abertura, 

construção e instalação de Vala, com Capacidade de 32.433,17 m3 do Aterro 

Sanitário Municipal de União da Vitória-PR, conforme as especificaçôes constantes 

no projeto básico-termo de contrato 116/2014-2110/2014, período de 17 de junho de 

2014 a 20 de janeiro de 2015. 

União da Vitória, 26 de Outubro de 2015, 
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JAMAR ROSSONI CLIVATTI 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

Engenheiro Civil CREA/PR 22.972 

ART CARGO FuNçÃo N°20080545951 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA - grifado 

A inabilitação da recorrente, portanto, revela-se absolutamente ilegal e 

atentatória ao princípio da ampla concorrência em busca do menor preço dentre os interessados. 

Discriminatória e ofensiva aos princípios insculpidos no artigo 3° da Lei 8 .666/93. 

Tamanha a preocupação do legislador com o caráter competitivo do 

certamente que chegou a criminalizar qualquer ato que atende contra o mesmo, conforme se observa do 

disposto nos artigos 90 e 95 da Lei 8.666/93: 

Art. 90. Frustar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 

expediente, o caráter competitivo do procedimento de licitação, com o 

intuito de obter para si ou para outrem, vantagens da adjudicação do objeto 

da licitação. 

Pena - detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa" 

"Art. 95, Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de violência, grave 

ameaça fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo: 

Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, além da pena 

correspondente à violência" 

Não se está aqui a avaliar os motivos que determinaram a decisão de cada 

um dos membros da Comissão de licitação, mas o fato é que haveriam de ter em conta que a finalidade de 

uma licitação é a escolha do menor preço dentre os interessados que tenham condições de prestar o serviço e, 
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como evidenciado acima e na documentação anexada pela recorrente no ato de sua habilitação, ela está 

autorizada pelo CREA a prestar o serviço e já o fez, isso para uma prefeitura irmã desta municipalidade. E, 

não é o fato de não constar expressamente do contrato social as palavras exatas com o objeto que teria o 

condão de evidenciar a incompatibilidade com o objeto contratual. 

Finalizando, a recorrente acredita que vsa como autoridade máxima no 

âmbito municipal irá reestabelecer a legalidade no processo e chamar o feito a ordem, evitando assim, mas 

um calvário judicial que a recorrente vem enfrentando apenas para poder participar de certames. 

INABILITAÇÃO DAS EMPRESAS CAMINHOS SUSTENTAVEIS 

SERVIÇOS AMBIENTAIS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA E AMBIENTAL COSTA 

OESTE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA. 

O edital contemplava que as empresas haveriam de apresentar atestado(s) de 

capacidade técnica, acompanhado do respectivo acervo do(s) engenheiro(s) responsável pelo projeto. Deixou 

livre a quantidade cie profissionais, de modo que caberia a interessada apresentar quantos entendesse 

necessários. 

Assim, os concorrentes apresentaram quantidade variada de responsáveis 

técnicos, cada qual com o seu respectivo acervo técnico, com exceção das empresas Caminhos Sustentáveis 

Serviços Ambientais e Segurança do Trabalho Ltda e Ambiental Costa Oeste Projetos Técnicos e 

Consultoria Ltda que apresentaram três engenheiros, mas o atestado técnico de apenas dois. 

E, como dito, foi a empresa atendendo a uma obrigação editalícia indicou 

por sua livre opção, através de declaração formal e expressa que a execução do objeto licitado seria realizada 

através de três engenheiros. Contudo, na hora de evidenciar a capacidade técnica de sua equipe esqueceu-se 

de comprovar a capacidade técnica de um de seus técnicos, ou quiçá o mesmo não possua a devida 

comprovação de aptidão. 

E, uma vez que apresentou mais de um técnico como responsável, a 

obrigação seria de comprovar a capacidade técnica de todos, independentemente da quantidade de acervos 
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apresentados por outros profissionais, a obrigação de apresentação de capacidade técnica é para cada 

responsável pela execução dos serviços. De modo que sua omissão implicou em descumprimento do edital, 

sendo perfeitamente plausível que o engenheiro que não tem o acervo técnico realize um serviço aquém do 

desejado por falta de comprovação de experiência anterior, assim a responsabilidade será também de quem 

permitiu a contratação em desconformidade com as exigências do edital. 

Assim, por descumprimento ao edital, as empresas devem ser inabilitadas. 

Pelos motivos acima expostos, requer o provimento do presente, para o fim 

de reformar a decisão da comissão que inabilitou a recorrente e que habilitou as referidas empresas 

Caminhos Sustentáveis Serviços Ambientais e Segurança do Trabalho Ltda e Ambiental Costa Oeste 

Projetos Técnicos e Consultoria Ltda. 

Requer a produção de provas em direito admitidas, tais como testemunhal, 

pericial e documental. 

Requer também cópia integral do processo (numerada e em ordem, 

conforme determinado pela lei de licitaçes e também dos atos pré-editalícios onde constem a 

pesquisa de preços akie balizou o valor máximo indicado. 

União da Vitória, 06 de Novembro de 2015. 

àrQ 

LUIZ FRÀNCISCQJJk LIMA & 

Sheila Mara Weiller Antunes de Lima 
Sócia Administradora 
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Oficio n° 106/2015 
	

Guarapuava, 09 de Novembro de 2015. 

A 
Comissão Permanente de Licitação 
Cruz Machado - Paraná 

ASSUNTO: Solicitação de cópia de recurso apresentados e ata referente ao processo 

licitatório Carta Convite 00312015 

REQUERENTE: Caminhos Sustentáveis Serviços Ambientais & Segurança do 

Trabalho Ltda - CS Ambiental 

CNPJ: 08.647.169/000140 

Solicitamos a Vossa Senhoria, cópia dos recursos apresentados, assim como a 

ata referente ao processo licitatório Carta Convite 003/2015 realizado na data de 28 de 

outubro de 2015, as 09:30 hrs no Auditório Municipal da Prefeitura de Cruz Machado. 

Certos de contar com o respeitoso órgão, desde já agradecemos atenção 

dispensada para o caso. 

Respeitosamente, 	

I'FFHUINÃ WMQ. 
N 

C&UZ JJ7WIIMM 

Caminhos Sustentáveis 	niSientais & Segu 	Trabalho Ltda - 
Ambiental 
647.169/0001-40 

(42) 3622-9250. Avenida Manoel Ribas, 1422. Centro. CEP 85010-180. Guarapuava. Paraná. contatoecsambiental.contbr 



Prefeitura Municipal de Cruz Machado 
a 	 Estado do Paraná 

Departamento de Compras e Licitações 
Av. Vitória, 167— Centro - Cruz Machado - 1k - Cep: 84620-000 - Tel.: (42) 3554-1222 

ATA DE JULGAMENTO DE RECURSO APRESENTADO 

CARTA CONVITE - 00312015 

PROCESSO: N°24512015 

OBJETO: A presente licitação tem por finalidade de selecionar propostas objetivando contratação de pessoas 
jurídicas para prestação de serviços de elaboração de Projeto de Aterro Sanitário e demais instrumentos 
legais e técnicos para readequação e atualização do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos 
(PGRS), cujas especificações detalhadas encontram-se no Anexo 1 que acompanha o Edital. 

DATA DA SESSÃO: 2811112015 

HORÁRIO: 09:30h 

Aos 10 (dez) dias do mês de Novembro de 2015, às 14 (quatorze) horas, reuniram-se o presidente e demais 
4tiembros da Comissão Permanente de Licitações, designados pela Portaria n° 00512015, na sala de Licitações DA 

,--PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO, para análise do recurso interposto, pela empresa LUIZ 
FRANCISCO ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA, contra a decisão de julgamento da comissão de licitação. 

1 - Da Admissibilidade do Recurso 

A doutrina aponta como pressuposto dessa espécie de recurso administrativo, cuja existência concreta deve 
ser preliminarmente aferida: a manifestação tempestividade, a inclusão de fundamentação e do pedido de reforma da 
decisão recorrida. Toma como fundamento basilar o Art: 

Art. 109 - Dos atos  da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem: (Lei Federal 8.666193) 

a) 
b) 
c) 

Ó) 

e) 

o 

II - 

Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação 
do ato ou da lavratura da ata, nos casos de; 
habilitação ou inabilitação do licitante; 
julgamento das propostas; 
anulação ou revogação da licitação; 
indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, 
sua alteração ou cancelamento; 
rescisão do contrato, a que se refere o inciso 1 do arí. 79 
desta Lei; (Redação dada pela Lei n°8.883, de 8.6.94). 
aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou 
de multa; 
representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da 
decisão relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de 
que não caiba recurso hierárquico; 

Por haver tratamento diferenciado ao entendimento deste ao trato da modalidade licitatória Carta Convite, 
disciplina o Art. 109, Inciso 6 0. 

§ 60 Em se tratando de licitações efetuadas na modalidade de "carta 
convite" os prazos estabelecidos nos incisos 1 e II e no parágrafo 3o deste 
artigo serão de dois dias úteis. (Incluído pela Lei n°8.883, de 1994). 

Recurso protocolado no dia 0611112015 sob n° 207412015, portanto 06 (seis) dias úteis após a sessão do 
certame verifica-se então a intempestividade do recurso. 

2 - Da Decisão 

Diante de todo o exposto a Comissão de Licitações, NÃO-CONHEÇE do presente recurso interposto pela 
empresa LUZ FRANCISCO ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA tendo em vista que o mesmo é intempestivo. 

1 	 ~~L  % 



Prefeitura Municipal de Cruz Machado 
Estado do Paraná 

Departamento de Compras e Licitações 
uWDAflO 	 Av. Vitória, 167- Centro - Cruz Machado - Pr - Cep: 84620-000 - Te!.: (42) 3554-1222 

Por consequência," mantém-se a inabilitação da empresa LUIZ FRANCISCO ANTUNES DE LIMA & CIA 
LTDA. 

Enviam-se cópia deste as interessadas. 

Importante destacar que esta justificativa não vincula a decisão superior acerca da adjudicação e 
homologação do certame, apenas faz uma contextual)zação fática e documental com base naquilo que foi carreado a 
este processo, fornecendo subsídios á autoridade administrativa superior, a quem cabe à análise desta e a decisão. 

Por fim, encaminhe-se a presente decisão ao Prefeito desta municipalidade para sua apreciação final, 
devendo dar ciência as empresas recorrente e recorrida. 

É o que decide os Membros que assinam abaixo. 

Cruz Machado(PR), 10 de Novembro de 2015. 

ELTCFPJIqKJ1OLLEN 
PRESIDENTE DA 'ÇftsÂo DE LICITAÇÕES 

OLIVEIRA 
DE LICITAÇÕES 

LUIS ALVES PEREIRA 
COMISSÃO DE LICITAÇÕES 



•s'iflU 	Prefeitura Municipal de Cruz Machado 
Estado do Paraná 

Departamento de Compras e Licitações 
Av. Vitória, 167— Centro - Cruz Machado - Pr - Cep: 84620-000 - Tel.: (42) 3554-1222 

DECISÃO DE RECURSO 

CARTA CONVITE N° 00312015 

RATIFICO nos termos do artigo 109, parágrafo 4 0 , da Lei n. 8.666/938 decisão a mim submetida, mantendo-
a irreformável pelos seus próprios fundamentos. 

Por consequência, mantém-se a inabilitação da empresa LUIZ FRANCISCO ANTUNES DE LIMA & CIA 

Por fim, para ciência das empresas recorrente e recorrida. 

Cruz Machado (PR), 10 de Novembro de 2015. 

ANTONIO LUIS SZÃYKOWSKI 

4EFEITO MUNICIPAL 



ESTADO DO PAL&NÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ 
MACHADO 

CNPJ 76.339.688/0001-09 
Avenida Vitória n°167 CEP 84620-000 - Cruz Machado Pr. 

AVISO DE DECISÃO DE RECURSO 

PROCESSO DE CONVITE N°. 00312015 

A Comissão Permanente de Licitações Municipal, Portaria 005/2015, 
através do Departamento de Compras e Licitações, publica decisão de 
recurso impetrado pela empresa LUIZ FRANCISCO ANTUNES DE 
LIMA & CIA LTDA: 

1.Em virtude de Recurso Intempestivo, NÃO-CONHEÇO o presente 
recurso, permanece a empresa inabilitada. 

2. Ficam CONVOCADAS as demais empresas participantes do 
certame (Carta Convite 003/2015 - Processo 245/2015) a comparecerem ao 
Auditório da Prefeitura de Cruz Machado - PR, sito a Av. Vitória, 167, 
Centro, no dia 2611112015 as 14:00h para a ABERTURA dos envelopes 
contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS das empresas habilitadas no certame. 

Cruz Maçjiado, 11 de Novembro de 2015. 

CLP 
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Lei n°136012012 

Decreto n° 1902/ 2012 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO 
Disponível em www.pmcntpr.govbr 
www.camaracruzmachado.pr.gov.br  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO - PARANÁ 
Avenida Vitória, 167 - Centro - CEP 84620-000 

Responsável: Marcelo K!oczko 

E-mail: diariaoficiaflWpmcm.pr.gov.br  

Na Portaria N° 206/2015, publicada naEdi-
flo Digitalizada n° 870, Págs. 04 e 05, do 
Lhano Oficial do município de Cruz Ma-
chado no dia 03 de novembro de 2015, 

ONDE SE LÊ: período aquisitivo 
2001/2006; 

LEIA-SE: período aquisitivo 2006/2011 

Registre-se e Publique-se; 

Edificio da Prefeitura Municipal de Cruz 
Machado/Pr, em 13 de novembro de 2015. 

ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI 
Prefeito Municipal 

RETIFICAÇÃO PORTARIA 
N°207/2015 

Na Portaria N' 207/2015, publicada na Edi-
ção Digitalizada n° 870, Pág. 05, do Diário 
Oficial do município de Cruz Machado, no 
dia 03 de novembro de 2015, 

ONDE SE LÊ: admitida em 03/03/2006; 

Registre-se e Publique-se; 

Edifício da Prefeitura Municipal de Cruz 
Machado/Pr, em 13 de novembro de 2015. 

ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI 
Prefeito Municipal 

AVISO DE DECISÃO DE RECURSO 

PROCESSO DE CONVITE 
N°. 00312015 

A Comissão Permanente de Licitações 
Municipal, Portaria 00512015, através do 
Departamento de Compras e Licitações, 
publica decisão de recurso impetrado pela 

empresa LUIZ FRANCISCO ANTUNES 
DE LIMA& CIA LTDA: 

1. Em virtude de Recurso Intempestivo, 
NÃO-CONHEÇO o presente recurso, per-
manece a empresa inabilitada. 

2. Ficam CONVOCADAS as demais em-
presas participantes do certame (Carta 
Convite 00312015 - Processo 245/2015) a 
comparecerem ao Auditório da Prefeitura 
de Cruz Machado - PR, sito a Av. Vitória, 
167, Centro, no dia 26/11/2015 as 14:00h 
para a ABERTURA dos envelopes conten-
do as PROPOSTAS DE PREÇOS das em-
presas habilitadas no certame. 

Cruz Machado, 11 de Novembro de 2015. 

Elton Rick HolIen 
Presidente da CLP 

PROCESSO N°. 270/2015 

Encontra-se aberta, na Comissão Perma-
nente de Licitação, situada à Av. Vitória, 
167/10 andar, LICITAÇÃO NA MODA-
LIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL, 
com a finalidade de selecionar propostas 
objetivando Registro de Preço objetivan-
do a aquisição de produtos e equipamen-
to de limpeza a ser utilizado em todas as 
Unidades de Saúde do Município de Cruz 
Machado, em seus itens conforme especifi-
cações constantes do Anexo J deste edital. 

Regem a presente licitação a Lei Fede-
ral n° 10.520/02, o Decreto Municipal n° 
1.050/07, subsidiariamente a Lei Federal 
n° 8.666/93, observadas as alterações pos-
teriores, a Lei Complementar n° 123/2006 

LEIA-SE: admitida em 03/03/2008 
AVISO DE ABERTURA 

ONDE SE LÊ: período aquisitivo 	 DE LICITAÇÃO 
2006/2011; 

PREGÃO PRESENCIAL 
LEIA-SE: período aquisitivo 2008/2013; 	 N°. 10512015 
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\Iende-se osa no Salr(o So Ga6roel em Uniâd da Vitória.  
Porem consts -utda 68 rn 
Tenterno 2.730 m' 

VaLor R$ 20000000 
Contato (42) 9919-8333 

J Jornal O Comércio I!1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

UNIÃO DA VITÓRIA- PR 

1°TERMO DEADITIVO DE 2015 

(3139) DO CONTRATO 

N.° 04412015(2669). 

LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 

N.° 015/2015 

PROCESSO N 03312015. 
CONTRATANTE: Municipio de União da VItória 

CONTRATADO (A): Manoel de Abras Gomos & 
ela Lide. 
OBJETO DO CONTRATO: Aquisição de forma 
parcelado de mobiliário em gere), eletrodomêo. 
ricos e aparemos elefrórricca a ulenailias domio. 
toco, dantinudoo às Secretarias Municipais da 
Adminiafraçito, Educaçio Ação Social, Plano. 
lamento, Meio Ambiente, Fivarrçan a Saúde, de 
acorda ram as eopedf,/açãer contidas naMexo 
1 derte edital. 
DO QUANTITATIVO (ACRÉSCIMO): Fica adíla- 

M 4 GAVETAS, MEDINDO 1,33M o 0,465 
do Lela a.' 3 a percentual de 20% vin-
erro), correspondendo a quantia de R$ 
(qoinhentoxo calorza reais). 
MENTO LEGAL: koso 650, § 1' da Lei 
a.' 8.668/93 cor, asas ataraçtea. 
Comarca de União da Vilória. 

o daVilória, 13 de novembro de 2015. 

MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 
CNPJ 76.309.588/0001.09 

Avenida Valleta nr167  CEP84620-oao 
Cruz Machado P, 

AVISO DE DECISÃO DE RECURSO 

PROCESSO DE CONVITE 

W. 00312015 
ACominsto Permanente de Udlaçoea Municipal, 
Podada 065/2015, afravún da Departamento da 
consome Lid/açteo, pjblica dedeao da rear, 
no impetrado oela amorosa I.UIZ FPMCISCO 

1. Em virinde de Recurvo Iviempeasvo, NÃO. 
CONHEÇO o presente naGoya, permanece a 
empresa leobitlada. 
2. Ficam CONIVOCADAS ao demais empra. 
asa parllclpantea do certame (Carta Convi, 
00312015 - Processo 245)2015) a comparece. 
ram ao Auditório da Prefeitam de Cruz Macios. 
do - PR, silo e Ar. Vitória, 157, Centro, no da 
26111015 as 14:OOln pam a ABERTURA doe eu' 
vetopaa contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS 
das empresas habilitadao no certame. 
Cruz Machado, lide Novembro de 2015. 

E/tom Rido Holien 
Pronidenta da CLP 

PREFEITURA MUNICIPAL 

DE UNIÃO DA VITÓRIA- PR 

TERMO DE ADITAMENTO 

DE LICITAÇÃO N.°  0002/2015 - ID 

3134/2015 

PREGÃO PRESENCIAL N.' 6212014 

PROCESSO DE COMPRA 

N. 18012014 
OBJETO DO CONTRATO: Fornecimento de for. 
ma parcelada de pedra Una condita limpa, pedra 
4-A, brins graduada, brita '4 brita rIa o. brita r,0  
1. pôde bdtaeraclnao4' 94 .Lote10 0 02na. 
04 e o.°  08. 
CONTRATADO: KERBER & CIA LocA, 
DO REAJUSTE: Para manutenção do eqailibrio 
ecsrnômico-foranceiro errtre as partes o valor coo' 
frabjal do tem n° 03 e tem n 1 04 fim reajustam 
em 14.35%. perfazendo o valor do Tonelada em 
R$ 23,70 'lnte e frúo maio a natenta a nove can-
arca) e FiO 30,62 (alrta reais e sessenta ames 
certavon) reapoctvainuanta: Itom n°07 e liam r' 
08 loa reajustado em 12.97% perfazendo o os. 
for da Toosiada em R$ 25.97 elinte e raia resta 
e sovaria anota cenla005l a R$ 33.17 (trinta a 
eda reem e dezessete centavos) raapactvarnen-
te: Item n°  II e tom rI' 12 tca mainaiado em 
14,12%, perfazendo a vaiar da Tonelada es, R$ 
2771 (/iate e sete mala e setenta e ato, canta-: 
vos) a RI 34,84 (tinta e qaatsc casio a oltanta e 
que" ceatavoo) reapectóvamemnte. 
FUNDAMENTO LEGAL: Migo W. Inciso II, aO-
nea 'd, da Lei Fadersi n.' 8.686193 cova rvae 
alaraçôaa. 
FORO: Comarca de União da Vitóda. 

PREFEITURA MUNICIPAL 

DE UNIÃO DA VITORIA- PR 

TERMO DEADITAMENTO 

DE LICITAÇÃO N.  000312015 - ID 

313712015 

TOMADA DE PREÇO N.' 2912014 

PROCESSO  DE COMPRA  

N.° 14612014 
OBJETO DO CONTRATO: Ccobmloçao do amo 
empresa especlatisada para realizar a ai/lati
zação Indicadas e bjdadco da Cidade da União 
da Vdónla - PR, para úraa urbana a Rota Sul doa 
Caclroairao, intóduudo denpooaa com tanapode 
oerviçoo de Instalação a tomedmanta da todo 
matarei necessário, corrfomre na pro(eloo ana 

EIRELI 
DO PRAZO DE VISÉNCIAEXECUÇAO: 
aditada a povoa da vlgirda/edewçao ao E 
de Contrato 0a  0206/2014 (2215) por mala 

FUNDAMENTO LEGAL: Arrigo 57', § 
daLei Federal o.' 8.668193 com aaaa 
FORO: Comarca de União da Vitóda. 

Unila da V'ddrla. 13 de navemtra de 2015. 

RESCISÃO DE CONTRATO 

00912015 -SAÚDE 

CONTRATO 01912013 -SAÚDE 

Coniaidera-se RESCINDIDO de plano direito 
a contata de Iccação da irrrõvei n' 019/2013 
SAUDE, datado de 02 de setemtro da 2015 ar-
te o Munlciplo da Porto Uniao e Devias Cdoiaroe 
Seco, Inacrila no CPF 029.774.610.73 vlato as 
mcneo etmostan e acatada conforma parecerja-
ridico, anexo ao Processo Lidtatóda 0002012013 

SAÚDE, Modal/dada da O/apensa o' 005)2013, 
ficam ilberadeo ao podes aiçaetadaa. 
Porta União SC. lOde novembro de 2015. 

MIsta de Sonsa 

ámara Municipal de União da Vitória 
Estado do Paraná 

XTMTD REFERENTE À DISPEN- 

SADE LICrrAÇÃ0 N°1212015 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 

N°16/2015 
)NTRAZroITE: Catiaru Maaidpal da União da 
lona, Estado do Parada, 
ONORATADA: FÈND( INFDRMÃTICAETELE- 

Aquisição de 04 (mano) toner orlei. 
imprearora Lnoarjet 400 Coior Mi 

OTAL: VeTor RI 1 .StO,O0 (Iam mil no-
edraqaanIareuia) 

Orçamentaria: 
00.00.00,00,1001 - Maledsl da Coo' 

ENTAÇAO LEGAL: AiO 24, iuciao lido 

naarca da União da Vilória. 

PREFEITURA MUNICIPAL 

DE UNIÃO DAVITÓRIA-PR 

TERMO DE ADITAMENTO 

DE LICITAÇÃO N.  000512015- ID 

3136/2015 

TOMADA DE PREÇO N.' 0312014 

PROCESSO DE COMPRA 

N. 03/2014 
OBJETO DO CONTRATO: Comtatoçaa de ame 
amprena do ramo da engenharia dvii para reao. 
car a cansbyçso de ama USO Porte 1 - Untada 
Básica de Salde na Bairro Limairu de acordo 
coma Memrmrial Descritivo e Projetos conatanteo 

CONTRATADO: ROCHA E MACHADO EM' 
PREENDIMENTOS LTDA' ME. 
DO PRAZO DE VIGÉNCINEXECUÇAO: Fico 
aditado o prazo de nigêoda/execaçdo ao Terno 
de Contrato a' 05512014 (2071), por mais CO 
(oaaaartta)diao a iniciar I1/Ii/20i5 e terminar 

EGAL:Arliga 570, § la lncioo II 
8.666193 com ousa aleraçoes. 
la União da Vilória, 
.13 de novembro de 2015, 

eMa vOaste alio somava eI:ewt 

Nordeste tem maior déficit de 
vagas em unidades de internação 
No Brasil, 1,1 superfotaç90 rosa utdedes de inteonaçio  de addea000tes.m 
conflito com leu ata, 17 estado. No Estado da MaradMo por exempIo 
aupeilceaçou supera os 000%. Contra namoro de vagas e IoIerrm no paíru 

Slaaoção aios mnI4.4 de linterneçio 

BRASIL 	 Porreao 

21.823 

I- 

	

- 	déficit 
18.072 	 devagas 

Vagas 	abrasa 

do NranMdetõ Pábaioa 	
Unita davttbda 12 da lnovemtra de 2015. 


