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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
24/10/19................................. R$ 76,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
24/10/19.................................R$ 33,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
24/10/19................................. R$ 45,50

Fonte: Deral/Seab

ADJUDICAÇAO E HOMOLOGAÇAO 
Pregão nº 87/2019

 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, atendendo ao dispo-
sitivo da legislação vigente, em especial a Lei Federal 10.520/2002 e 8.666/1993 e suas modificações, 
adjudica e homologa os preços registrados na licitação modalidade Pregão nº 87/2019, declarando 
oficialmente vencedora a empresa abaixo:
 FORNECEDOR: GEOVANE GALERA DE SOUZA 11151505960
 CNPJ: 28.150.917/0001-91

Item Descrição Marca Unid Quant Valor Unit Valor Total

1 Vidro temperado 10mm BLINDEX M2 40 R$ 320,00 R$ 
12.800,00

2 Vidro Comum 3 mm CEBRACE M2 403 R$ 75,00 R$ 
30.225,00

3 Espelho 4 mm com fundo 
amarelo

CEBRACE M2 30 R$ 140,00 R$ 
4.200,00

4 Insulfilm G5 INTER 
CONTROL

M2 23 R$ 60,00 R$ 
1.380,00

5 Vidro canelado comum 3mm CEBRACE M2 2 R$ 75,00 R$ 150,00

6 Montagem e desmontagem 
de balcão

M2 6 R$ 50,00 R$ 300,00

7 Película branca INTER 
CONTROL

M2 17 R$ 60,00 R$ 
1.020,00

8 Montagem e desmontagem de 
divisória em Eucatex

M2 5 R$ 50,00 R$ 250,00

 VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 50.325,00 (cinquenta mil, trezentos 
e vinte e cinco reais).
 Primeiro de Maio, 23 de outubro de 2019

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
PREFEITA

Decreto  nº 4808/2019 de 22/10/2019
 Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.
 O Prefeito Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais e das que lhe foram conferidas pela Lei  Orçamentária nº 698/2018 de 28/11/2018.
 Decreta:
 Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Adicional Suplementar, no Orçamento Geral 
do Município, no valor de R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais), destinado ao reforço das seguintes 
Dotações Orçamentárias.
 Suplementação
10.000.00.000.0000.0.000.  SECRETARIA DE SAÚDE
10.003.00.000.0000.0.000.  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.003.10.301.0011.2.310.  PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS
268 - 3.3.71.70.00.00 01303  RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM 
   CONSÓRCIO PÚBLICO                                           50.000,00
14.000.00.000.0000.0.000.  SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E URBANISMO
14.002.00.000.0000.0.000.  DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
14.002.15.451.0010.2.329.  SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
584 - 3.3.90.30.00.00 01510  MATERIAL DE CONSUMO                                       47.000,00
    Total Suplementação:                   97.000,00
  Artigo 2º - Para Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamen-
tárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº  
4.320/64.
 Redução
10.000.00.000.0000.0.000.  SECRETARIA DE SAÚDE
10.003.00.000.0000.0.000.  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.003.10.302.0011.2.317.  MAC - PROGRAMA DO SAMU
348 - 3.1.90.11.00.00 01303  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 
   PESSOAL CIVIL                                        50.000,00
14.000.00.000.0000.0.000.  SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E URBANISMO
14.002.00.000.0000.0.000.  DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
14.002.15.451.0010.2.329.  SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
 592 - 3.3.90.39.00.00 01510  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
   PESSOA JURÍDICA                                                   47.000,00
    Total Redução:                   97.000,00
 Artigo  3º - Este Decreto entrará em vigor na da publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio do Paraná, em  22 de outubro de 2019.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeito

DECRETO Nº 4809 DE 23 DE OUTUBRO DE 2019
 Declara aberta vaga decorrente do Concurso Público n. 001/2016, de 22 de junho de 
2016, Edital n°. 001/2016 
 A Prefeita de Primeiro de Maio, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas,
 DECRETA:
 Artigo 1º Fica declarada aberta a seguinte vaga, para o cargo abaixo relacionado, decor-
rente do Concurso Público n°. 001/2016, de 22 de junho de 2016, Edital n°. 001/2016:
 CARGO  NÚMERO DE VAGAS
 CONTADOR  01
 Artigo 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, 
 Em 23 de outubro de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

11° EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016
Edital n° 001/2016

 A Prefeita de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o Edital de Concurso Público n.º 001/2016, de 22 de junho de 2016, CONVOCA os 
candidatos aprovados e classificados especificados abaixo, para que compareçam de 25/10/2019 até 
01/11/2019 no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, das 
8h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h30min, para dar início ao processo de admissão, munidos 
de documentos de identidade original, ou qualquer documento oficial para identificação. Os candidatos 
deverão fazer a retirada da lista de documentos necessários para admissão.
 Os aprovados e convocados neste Edital, deverão comparecer no LABORATÓRIO PRO-
SAÚDE, localizado à Rua Quinze, 257- Sala A - Centro – Primeiro de Maio, (43) 3235-2158, no dia 
04/11/2019, das 07hs às 10hs, munidos de carteira de identidade para realização de exames laboratoriais.
 Os aprovados e convocados neste Edital, deverão comparecer na SEPREV CAMBÉ SE-
GURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, localizado à Rua Nossa Senhora do Rocio, n° 300 - Centro - 
Cambé, (43) 3035-3139, no dia 07/11/2019, das 07:30hs às 09:30hs, munidos de carteira de identidade 
para realização de exame clínico.

MOTORISTA

Classificação Candidato RG/UF

16° RONALDO MARTINS 89194490 SSP-PR

17° MARCIO JOSÉ IGLÉCIAS 92473635 SSP-PR

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio - PR, em 24 de outubro de 2019.
Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita Municipal

12° EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016
Edital n° 001/2016

 A Prefeita de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o Edital de Concurso Público n.º 001/2016, de 22 de junho de 2016, CONVOCA a candi-
data aprovada e classificada especificada abaixo, para que compareça de 25/10/2019 até 01/11/2019 
no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, das 8h00min 
às 11h30min e das 13h00min às 16h30min, para dar início ao processo de admissão, munidos de do-
cumentos de identidade original, ou qualquer documento oficial para identificação. A candidata deverá 
fazer a retirada da lista de documentos necessários para admissão.

 A aprovada e convocada neste Edital, deverá comparecer na SEPREV CAMBÉ SEGU-
RANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, localizado à Rua Nossa Senhora do Rocio, n° 300 - Centro - 
Cambé, (43) 3035-3139, no dia 04/11/2019, das 07:30hs às 09:30hs, munida de carteira de identidade 
para realização de exame clínico.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Classificação Candidato RG/UF

8° ZULEIKA OKABE DOS SANTOS 102431260 SSP-PR

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio - PR, em 24 de outubro de 2019.
Bruna de Oliveira Casanova

Prefeita Municipal

13° EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016
Edital n° 001/2016

 A Prefeita de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o Edital de Concurso Público n.º 001/2016, de 22 de junho de 2016, CONVOCA o candi-
dato aprovado e classificado especificado abaixo, para que compareça de 25/10/2019 até 01/11/2019 
no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, das 8h00min 
às 11h30min e das 13h00min às 16h30min, para dar início ao processo de admissão, munido de do-
cumento de identidade original, ou qualquer documento oficial para identificação. O candidato deverá 
fazer a retirada da lista de documentos necessários para admissão.
O aprovado e convocado neste Edital, deverá comparecer na SEPREV CAMBÉ SEGURANÇA E ME-
DICINA DO TRABALHO, localizado à Rua Nossa Senhora do Rocio, n° 300 - Centro - Cambé, (43) 
3035-3139, no dia 04/11/2019, das 07:30hs às 09:30hs, munido de carteira de identidade para reali-
zação de exame clínico.

CONTADOR

Classif. Candidato RG/UF

1° ALEXANDRE GARCIA FERREIRA NUNES 10.118.645-8 SSP-PR

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio - PR, em 24 de outubro de 2019.
Bruna de Oliveira Casanova

Prefeita Municipal

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃ0
PREGÃO PRESENCIAL Nº 93/2019

 O Município de Primeiro de Maio, torna público para conhecimento dos interessados, 
que SUSPENDEU o Pregão acima indicado em virtude do APA-TCE-PR 13224, para adequação das 
irregularidades apontadas, e sendo que tais modificações alteram a formulação da proposta o edital 
será revisto e a data de abertura remarcada, conforme art. 21, §4º da Lei 8666/93.
 Primeiro de Maio, 24 de outubro de 2019.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019

 A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, inscrita no 
CNPJ nº 95.561.965/0001-60, através da Comissão Permanente de Licitação do Município, designada 
pelo Decreto nº 004/2019, com autorização do Sr. Elenilson José Espanholo, Presidente da Câmara, de 
conformidade com as condições estabelecidas no presente Edital e de acordo com a Lei nº 8.666/93 de 
21 de OUTUBRO de 1993, suas alterações, princípios administrativos e demais legislação aplicáveis, 
torna público que fará realizar as 09h00min do dia 11 de NOVEMBRO de 2019, em sua sede a Rua Dez 
nº 610, na Sala de Sessões da Câmara Municipal a realização de licitação na modalidade de TOMADA 
DE PREÇOS nº 02/2019 do tipo MENOR PREÇO unitário, tendo por finalidade de aquisição de equipa-
mentos de informática (atuais) para dar suporte aos sistemas operacionais utilizados e proteção das infor-
mações e todas as operacionalizações e informações da Câmara Municipal de Primeiro de Maio, Estado 
do Paraná, da qual requer medidas de proteção contra invasão externas e contaminação por vírus.
 TIPO DE LICITAÇÃO - Menor e Preço unitário de acordo com o que se encontra definido 
na especificação e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
 PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, 24 DE OUTUBRO DE 2019.

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SUELLEN CAROLINE DA SILVA ANDREATO

GILBERTO MARESTONI
MEMBRO DA COMISSÃO

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR
MEMBRO DA COMISSÃO

EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019
 A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DE PARANÁ, com autoriza-
ção do Seu Presidente Sr. Elenilson José Espanholo, através da Comissão Permanente de Licitação, 
torna público, para conhecimento de quantos possam interessar que fará realizar licitação na modalida-
de Tomada de Preços, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, visando à Aquisição de equipamentos de 
informática (atuais) para dar suporte aos sistemas operacionais utilizados e proteção das informações 
e todas as operacionalizações e informações da Câmara Municipal de Primeiro de Maio, Estado do 
Paraná, da qual requer medidas de proteção contra invasão externas e contaminação por vírus. O 
presente certame licitatório reger-se-á pelas normas contidas na Lei Federal nº 8.666/1993 e suas 
alterações, princípios administrativos, demais legislações pertinentes e pelas disposições fixadas neste 
Edital, seus Anexos, aplicando-se subsidiariamente, a Lei Estadual. A sessão de processamento do 
certame será realizada na Sede da Câmara Municipal, localizada na Rua Dez, nº 610, iniciando-se no 
dia 28 de outubro de 2019 as 09h00min, e serão conduzidos pela Comissão Permanente de Licitação, 
designados pelo Decreto Legislativo nº 04/2019.
 As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e ane-
xos, que dele fazem parte integrante.
 Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no 
endereço e sessão pública de processamento da Tomada de Preços acima mencionado.
 PROTOCOLO DE ENVELOPES: Das 08h00min até às 08h50min do dia 11 de novembro de 2019.
 INÍCIO DA SESSÃO - TOMADA DE PREÇOS: Às 09h00min horas do dia 11 de novembro 
de 2019.
 OBS: NÃO SERÃO ACEITOS ENVELOPES PROTOCOLADOS APÓS O HORÁRIO MÁ-
XIMO PREVISTO PARA CREDENCIAMENTO.
 I. DO OBJETO E VALOR MÁXIMO
 1.1. A presente licitação tem por objeto a Aquisição de equipamentos de informática (atu-
ais) para dar suporte aos sistemas operacionais utilizados e proteção das informações e todas as 
operacionalizações e informações da Câmara Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, da 
qual requer medidas de proteção contra invasão externas e contaminação por vírus, conforme especi-
ficações constantes do memorial descritivo, que integra este edital – Anexo I.
 1.2. No valor ofertado deverão estar incluso todos os custos com impostos, taxas, tribu-
tos, fretes e outros, não sendo admitido nenhum custo adicional além do proposto inicialmente.
 II. DA PARTICIPAÇÃO
 2.1. O processo licitatório garante exclusividade somente para as personalidades jurí-
dicas enquadradas como microempreendedores, microempresas e empresas de pequeno porte, nos 
termos do art. 47, parágrafo único1 terá 

1 LC 147/2014 - Art. 47. Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica 
e fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e 
simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do 
desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência 
das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica. Parágrafo único. No que diz respeito 
às compras públicas, enquanto não sobrevier legislação ESTADUAL, MUNICIPAL ou regulamento 
específico de cada órgão mais favorável à microempresa e empresa de pequeno porte, aplica-se a
LEGISLAÇÃO FEDERAL.

tratamento diferenciado nos termos do art. 48, inciso I, 2 da Lei Complementar nº. 147/2014, para os 
lotes cujo seus valores não ultrapassarem o valor de R$ 80.000,00 mil reais. Havendo lotes com va-
lores acima de R$ 80.000,00 – oitenta mil reais, aplicar-se-á cota de até 25% (vinte e cinco por cento) 
do objeto para a contratação de microempreendedor, microempresa e empresa de pequeno porte nos 
termos do inciso III 3do art. 48 da LC 147/2014.
 2.2. Poderão participar do referido processo licitatório as personalidades jurídicas cujo 
ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação e que:
 3.2.1. Atendam às condições deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à documenta-
ção aceitos no original ou por qualquer processo de cópia autenticada nas formas previstas no Artigo 
32 da Lei Federal nº 8.666/93, não sendo aceita, em hipótese alguma, confrontação de documentos na 
abertura dos envelopes para autenticação pela Comissão;
 2.2.2. São estrangeiras autorizadas a funcionar no país;
 2.3. Não poderão participar deste Pregão Presencial as empresas que:
 2.3.1. Se encontrem em regime de concordata ou com falência decretada, concurso de 
credores, processo de insolvência, dissolução e liquidação, em recuperação judicial ou em processo de 
recuperação extrajudicial;

 2.3.2. Se encontrem em regime de consórcio de empresas, qualquer que seja sua cons-
tituição, e também empresas controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si.
 2.3.3. Tenham sido declaradas inidôneas ou suspensas por órgão da Administração Pú-
blica, Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato publicado 
no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição;
 2.3.4. Pessoas jurídicas das quais participem, seja a que título for dirigente ou servidores 
da Prefeitura Municipal de Paiçandu, Estado do Paraná.
 2.4. A participação no Pregão importa total e irrestrita submissão dos proponentes às 
condições deste Edital.
 2.5. Servidor ou dirigente deste Município de Primeiro de Maio, estendendo-se a proibi-
ção à pessoa jurídica de direito privado que possui em seu quadro de sócios ou dirigentes, cônjuge, 
companheiro, parente em linha reta ou colateral, consanguíneo ou afim, de servidor em cargo efetivo 
ou em comissão na entidade licitante, para fins de conhecimento e cumprimento, conforme Acórdão nº 
2745/2010 do Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
 2.6. Personalidades jurídicas sem fins lucrativos que possuam benefícios e isenções tri-
butárias, levando-as a obterem vantagem na disputa do certame. A vedação na participação de perso-
nalidades jurídicas que possuem benesses tributárias em torneios licitatórios da Administração Pública 
Federal, Estadual e Municipal, consubstancia a quebra do princípio da isonomia processual entre os 
licitantes. A Lei não admite contratos firmados com personalidade jurídica sem fins lucrativos sob a égide 
da Lei 8.666/1993, impondo, por conseguinte, a vedação à participação das pessoas jurídicas sem fins 
lucrativos, em licitações promovidas pela Administração Pública. Acórdão nº 746/2014 – Plenário –TCU.
 III. DO CREDENCIAMENTO
 3.1 - Para o credenciamento dos interessados deverão ser apresentados os seguintes 
documentos, até o dia 28 de outubro de 2019 às 08h50min.

2 LC 147/2014 - Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a ad-
ministração pública: I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação 
de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até 
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
3 LC – 147/2014 - Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a 
administração pública: III - deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza 
divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas 
e empresas de pequeno porte.

 3.1.1 - Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro 
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
 3.1.2 - Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, com 
firma reconhecida, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor 
recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompa-
nhado do correspondente documento, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro 
comercial, registrado na Junta Comercial, que comprove os poderes do mandante para a outorga.
 3.2 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento 
oficial de identificação que contenha foto.
 3.3 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo 
que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.
 3.4. Os credenciados deverão ter poderes para oferecerem lances sem que seja necessá-
ria a confirmação junto à empresa, já que FICA VEDADO O USO DE APARELHOS CELULARES DU-
RANTE A SESSÃO, sendo admitido em caso de extrema necessidade, com autorização da Comissão.
 3.5. A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata 
exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa da Comissão de Licitação.
 3.6. A Licitante poderá utilizar o (Anexo IV) como modelo de credenciamento/procuração.
 3.7. A condição de Microempreendedor, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, 
previsto na Lei Complementar 123/2006, e suas alterações Lei Complementar 147/2014 e suas alte-
rações 155/2016, para efeito do tratamento diferenciado, (caso esteja enquadrada), deverá ser com-
provada mediante apresentação de Declaração conforme modelo sugerido no (Anexo VIII), juntamente 
com a Certidão expedida pela Junta Comercial, conforme consta na INSTRUÇÃO NORMATIVA - DREI 
Nº 10, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013, se não houver validade no referido documento, a certidão 
deverá ter sido emitida há menos de 90 (noventa) dias da data marcada para o recebimento dos enve-
lopes n.º 01 e 02.
 3.8. A responsabilidade pela declaração de enquadramento como microempreendedor, 
microempresa e empresa de pequeno porte é única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a 
todas as consequências legais que possam
advir de um enquadramento falso ou errôneo.
 3.9. Apresentar o alvará de licença de funcionamento da sede do município da licitante.
 3.10. Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilita-
ção, conforme (Anexo V).
 3.11. Os documentos para o credenciamento referidos nos subitens 3.1.1, 3.1.2, 3.6, 3.7, 
3.9 e 3.10, deverão ser apresentados em sobrecarta (FORA DOS ENVELOPES).
 3.12. A falta ou incorreção de qualquer documento (s) de credenciamento citados nos 
subitens 3.1.1, 3.1.2, 3.6, e 3.7, não impedirá a licitante de entregar o invólucro nº 01 – Documentos de 
habilitação jurídica, fiscal, econômica e Técnica, e invólucro nº 02 – proposta comercial, mas a impedirá 
de manifestar-se no certame em relação à disputa com demais empresas, reservado o direito de formu-
lar manifestação recursal no final da sessão do certame em razão da sua discordância motivadamente. 
Em caso da licitante impedida de manifestar nos lances for à única empresa a disputar determinado 
lote/item, será negociado diretamente com a Comissão Permanente de Licitação. A falta ou incorreção 
de qualquer documento (s) de credenciamento citados nos subitens 3.9 e 3.10 impedirá a licitante de 
entregar o invólucro de nº 01 – documentos de habilitação jurídica, fiscal, econômica e Técnica, e de nº 
02 – proposta comercial, pois, trata-se de documentos indispensáveis para participação isonômica do 
processo licitatório.
 3.14. Fica condicionado o credenciamento das licitantes após consulta no site www.por-
taldatransparencia.gov.br e www.tce.pr.gov.br, verificando se há penalidade de cunho impeditivo de 
licitar em desfavor da (s) licitante (s), preservando a segurança jurídica a título de abundar a qualidade 
dos bens ou serviços contratados e adquiridos pelo município.
 3.15. Os documentos apresentados no credenciamento poderão ser entregues em ori-
ginal (exceto) os documentos de identificação pessoal, sendo as cópias xerográficas, devidamente 
autenticadas por cartório competente ou na ocasião pelo servidor da administração mediante apresen-
tação do original para a autenticação das cópias.
 3.16. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separa-
damente, em 02 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do 
nome da proponente, os seguintes dizeres:

À CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ.
ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO JURÍDICA, FISCAL, ECONÔMICA E TÉCNICA.
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

À CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ.
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL- PREÇOS.
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 4.2.2. A ausência dos dizeres na parte externa do envelope não constituirá motivo para 
desclassificação do licitante que poderá regularizá-lo no ato da entrega.
 4.2.2. Caso eventualmente colocação de documentos que deveriam constar no envelope 
nº 01 - Habilitação no envelope nº 02 - Proposta, não será aberto o envelope nº 02 – Proposta para re-
tirada do suposto documento, situação que dependendo do caso inviabilizará a participação da licitante 
no certame.
 4.3. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em lín-
gua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas 
sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo repre-
sentante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.
 4.4. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para 
autenticação pelo servidor ou por membro da Comissão.
 V. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL.
 5.1. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
 5.1.1. Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual da empresa licitante;
 5.1.2. Número desta Tomada de Preços;
 5.1.3. A descrição do objeto em conformidade com as especificações do Memorial Des-
critivo – Anexo I deste Edital.
 5.1.4. Preço, em moeda corrente nacional, em algarismo, apurado à data de sua apre-
sentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos 
deverão estar incluídas, além do lucro, todas as despesas, custos e demais encargos, como por exem-
plo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas 
com o fornecimento dos itens objeto da presente licitação;
 5.1.5. Declaração expressa de que todos os impostos, taxas, fretes e demais encargos 
encontram-se inclusos no preço apresentado na proposta; 
5.1.6. Prazo de validade da proposta de no mínimo 120 (cento e vinte) dias;
 5.1.7. Valor unitário e total;
 5.1.8. Apresentar prospecto, folders, manual ou qualquer outro documento congênere 
que permita a visualização fotográfica do equipamento que esta sendo ofertado, contendo todas as 
características do mesmo.
 5.1.9. Os equipamentos deverão possuir garantia do fabricante, vinculando o fornecedor 
à responsabilidade de toda e qualquer situação e custos entre o fabricante e a CONTRATANTE, no que


