
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Rua Bahia n° 85 - Centro- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N.• 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório n° 010/2013 - Edital 
de Carta Convite no 002/2013, que tem como objeto a Aquisição de Pneus para Ônibus 
Escolares, conforme especificação no Edital. 

Torna-se pública a Homologação, do processo licitatório em epígrafe à Empresa: 

LOTE 01 - Empresa: P. G. BARBOZA- COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS 
LTDA - ME, inscrita no CNPJ 05.236.316/0001-09, no Valor total de R$-77.115,00 
(Setenta e Sete Mil, Cento e Quinze Reais). 

Nova Cantu, Paraná, 07 de Março de 2.0 13. 



MUNICÍPIO DE NOVA CANT 
ADMINISTRAÇÃO 2009/2012 
CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

Rua Bahia, 85- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou p1ru1cantww.ig.com. br 

PARECER JURÍDICO 

Considerando que foram preenchidas as disposições legais da Lei n° 8.666/93 e 

alterações posteriores, bem como o parecer da Comissão Municipal de Licitações, 

poderá o Sr. Prefeito Municipal de Nova Cantu, HOMOLOGAR o resultado do 

Processo Li citatório n° O 10/2013, Edital de Carta Convite n° 002/20 13, em 

conformidade com a Ata da reunião da Comissão Municipal de Licitação de O 1 de 

Março de 2.013. 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 06 de Março de 2.013. 

~~~~ 
Dr.\DIVONSIR GrFF 

r AB-PR no 4.058 

Assessor Jurídico 



MUNICÍPIO DE NOVA CANT 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

SCI - Sistema de Controle Interno 

Relatório Administrativo n°. O 10/2013. 
Processo Li citatório n°. O 10/2013. 
Modalidade Edital de Edital de Edital de Carta Convite n°. 002/2013. 

O presente relatório trata do processo licitatório n°. 002/2013 Aquisição de Pneus e 
outros (Transporte Escolar). 

Ao analisar o processo percebe-se que houve o cumprimento as exigências estabelecidas 
pela lei 8.666/93 . 

Assim sendo, diante da legalidade verificada, é que se manifesta pela homologação da 
licitação. 

É o parecer, s.m.j. 

Nova Cantu, 07 de Março de 2013. 

Eleani Maria de Andrade 
Assessora de Controle Interno 

Rua Bahia, S/N° - Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: prnncantu@hotmail.com ou prnncantu@ig.com.br 



TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

REF: PROCESSO LICITATÓRIO No 010/2013 
EDITAL DE CARTA CONVITE no 002/2013 

A Comissão Municipal de Licitações, após análise e verificação da documentação e 
proposta apresentada, torna pública a Adjudicação, do processo licitatório em epígrafe à Empresa: 

LOTES: 

ÍTEM PROPONENTE VALOR R$ 
01, 02, LOTE 01- ITENS 01,02, 03, 04, 05, 06 E 07- no valor R$-77.115,00 (Setenta e 
03, 04, total de R$-77 .115,00 (Setenta e Sete Mil, Cento e Sete Mil, Cento e Quinze 
05,06,07 Quinze Reais). Reais). 

Nova Cantu, Paraná, O l de Março de 2.0 13. 

Eleani Maria de Andrade - Presidente _ ___...t ""'.u .... Áo= oJ.a""""'-..,t>f:i..&."'-"=:::........--------

Sueli de Fátima Mello- Membro _ _ -+/} __ '('(\ __ ~-----------
=./ 

Eliane Ferrareto da Silva - Membro --~...f___:::\X.~g)..::;f:j~==-----------
,. l' 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

uPaço Municipal Martin Krupek" 

ATA DE JULGAMENTO DE PREÇOS DO PROCESSO LICITATÓRIO no 010/2013 
-EDITAL DE CARTA CONVITE n.0 002/2013-PMNC. 

Às 09h20min (Nove Horas e Vinte Minutos) Horas do dia 01 (primeiro) de Março 
do ano de dois mil e Treze, na sede da Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Estado do 
Paraná, com sede à Rua Bahia, 85, reuniram-se os membros da Comissão Municipal de 
Licitações, nomeados pela Portaria n.0 001/2013, para o julgamento da propostas 
apresentas, do Edital de Carta Convite retro, para Aquisição de Lâmina de reboque, 
conforme especificação em edital, onde participaram da presente licitação as seguintes 
empresas: 

EMPRESA I CNP J 
P. G. BARBOZA- COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA - ME 
CNPJ 05.236.316/0001-09 
L. P. DO PRADO & CIA L TOA 
CNPJ 05.368.517/0001 -51 
RIBAS PNEUS L TOA - ME 
CNPJ 05.521.395/0001 -91 

Procedeu-se a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços das empresas 
qualificadas, cujos preços apresentados, são os seguintes, conforme segue: 

EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
P. G. BARBOZA - COMERCIO E LOTE 01- ITENS 01,02, 03, 04, 05, 06 E 
RECAPAGEM DE PNEUS LTDA- ME 07 - no valor total de R$-77.115,00 
CNPJ 05.236.316/0001-09 (Setenta e Sete Mil, Cento e Quinze 

Reais). 
EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
L. P. DO PRADO & CIA LTDA LOTE 01- ITENS 01,02, 03, 04, 05, 06 E 
CNPJ 05.368.517/0001-51 07 - no valor total de R$-79.630,00 

(Setenta e Nove Mil, Seiscentos e Trinta 
Reais). 

EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
RIBAS PNEUS LTDA - ME LOTE 01- ITENS 01,02, 03, 04, 05, 06 E 
CNPJ 05.521.395/0001-91 07 - no valor total de R$-79.620,00 

(Setenta e Nove Mil, Seiscentos e Vinte 
Reais). 

Pelo fato de apresentar a melhor proposta e o menor preço, recomenda a Comissão 
de Licitação, que os objetos licitados sejam adjudicados ao vencedor: 
-Lote 01- Ítem 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07, no valor Total de R$-77.115,00 (Setenta e 
Sete Mil, Cento e Quinze Reais): P. G. BARBOZA - COMÉRCIO E RECAPAGEM 
DE PNEUS LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob o n° 05.236.316/0001-09; 

Rua Bahia, S/W - Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-128 I - (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantul@.ig.com.br 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

11Paço Municipal Martin Krupek" 

As empresas partiCipantes renunciam expressamente o direito à recurso, 
concordando integralmente com as decisões exaradas pela Comissão, abdicando seu direito 
de recurso em relação a qualquer documento, ato ou forma de procedimento. 

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e lavrou-se a presente ata que 
após lida e aprovada vai assinada pelos presentes. 

Nova Cantu, Paraná, OI de Março de 2.013. 

Eleani Maria de Andrade - Presidente ___ b..;.;..;;.""'Jl~-~..-..;· ....,;;;.. ______ _ 

~- lõl tJ.-.L9 
Sueli de Fátima Mello - Membro ______ -+)-' ----------

Eliane Ferra reto da Silva - Membro _ -ç.;:.;., .:::::.0"\N....:::....o.;;;;;::S~~......::~o:..=.----------

Rua Bahia, S/W- Nova Cantu - PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 - ( 44) 3527-1 096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527- 1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 
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-PNEUS E RECAPAGENS 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 010/2013 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 002/2013 
ABERTURA: 01/MARÇ0/2013 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Pneus novos unitário total 

pneus 1000x20 comum lisos I 876,00 26.280,00 

pneus 1000x20 comum borrachudos 1 938,00 23.450,00 

pneus 1100x22 comum lisos 959,00 9.590,00 

pneus 1100x22 comum borrachudos 999,00 9.990,00 

camaras de ar 1000R20 89,50 4.475,00 

camaras de ar 1100R22 96,50 1.930,00 

protetores aro 20 28,00 1.400,00 

77.115,00 

(Setenta e nove mil, seiscentos e t rinta reais). 

PROPOSTA VALIDA CONFORME EDITAL 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO CONFORME EDITAL 

Campo Mourão Pr, 25 de fevereiro 2013 

Pedr 

ros.236.316/0001-091 
P.G. BARBOZA- COMÉROO E RECAPAGEM 

DE PNEUS L TOA • ME. 

Av. capitão Índio Bandeira, 3035 
~ 87301-ooo - campo Mourão -~ 
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L.P. DO PRADO & CIA 

LTDA 

AV.Guilherme de Paula Xavier,116 

CNPJ-05.368.517/0001-51 

CAMPO MOURÃO - PARANÁ 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
NOVACANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO 
(LICITAÇÃO) N° 010/2013 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 
002/2013 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Pneus novos 

pneus 1000x20 comum liso 

pneus 1000x20 comum borrachudo 

pneus 1100x22 comum liso 

pneus 1100x22 comum borrachudo 

camaras de ar 1000x20 

camaras de ar 1100x22 

protetores aro 20 

vir unit. 

~ 

899,00 

965,00 

970,00 

1.085,00 

91,00 

98,00 

29,50 

_.1 

(Setenta e nove mil, seiscentos e trinta re~. \ ~I Ul) 
Pagamento conforme ed ita l L P. ~~O ~ LTDA. 

'NE ~) 30\6·2464 f O 
CAMPO MOURAO 20 de fevereiro de 2013 

r 0536851 71000 1-511 

L. P. do Prado e Cia. Ltda. - ME 

AV GUILHERME OE PAULA XAVIER. 116 
CENTRO· CEP 81302450 - CAMPO MOURAO • Pfl 

vir. Total 

26.970,00 

24.125,00 

9. 700,00 

10.850,00 

4.550,00 

1. 960,00 

1.475,00 

79.630,00 



RIBAS PNEUS L TDA-ME 
ROD BR 487, KM 01 - S/N- CAMPO MOURAO PARANA 
CNP J -05.521.395/0001-91 
FONE - 44-3523-7251 

Campo Mourão Pr 22 de fevereiro de 2013 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 010/2013 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 002/2013 

O presente Edital de Carta Convite tem por objetivo a Aquisição 

de Pneus para Ônibus, da seguinte forma: 

PROPOSTA DE PREÇOS 

30 pneus 1 000x20 comum lisos 
25 pneus 1 000x20 comum borrachudo 

1 O pneus 11 00x22 comun lisos 
1 O pneus 11 00x22 comum borrachudos 

50 camaras de ar 1 000x20 
20 camaras de ar 11 00x22 

50 protetores aro 20 

890,00 I 26.700,00 
979,00 I 24.475,00 

968,001 9.680,00 
1055,001 1 0.550,00 

94,501 4. 725,00 

99,501 1.990,00 
30,001 1.500,00 

TOTAL .............................................................. R$-79.620,00 

RIBAS PNEUS L TDA-ME 

\ 



ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
HABILITAÇÃO 

PROCESSO LICITA TÓRIO No 010/2013 
Edital de Carta Convite no 002/2013 

Às 09:00 hs (nove horas) do dia OI de Março de 20I3, na Sala de Reuniões da Prefeitura 
Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações designados pela 
Portaria n° 00 I /20 I3, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e julgamento das 
propostas, da licitação acima referida o qual objetiva a Aquisição de Pneus para Ônibus 
Escolares, em conformidade com as disposições contidas no Edital, a Presidente abriu a sessão 
pública, efetuando o credenciamento e recebimento dos envelopes, que teve como participante as 
empresas: 

EMPRESA I CNPJ 
P. G. BARBOZA- COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS L TOA- ME 
CNP J 05.236.3I6/000 1-09 
L. P. DO PRADO & CIA LTDA 
CNPJ 05.368.517/0001 -51 
RIBAS PNEUS L TOA - ME 
CNP J 05.521.395/0001 -91 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que as empresas participantes do certame, 
apresentaram os envelopes de n° O 1 e 02. Iniciou-se então a abertura do envelope contendo a 
documentação de qualificação da participante, e, contatou-se que as Empresas apresentaram a 
documentação exigida em Edital e foram qualificada/habilitada a participar do referido certame. 

As participantes renunciaram expressamente o direito à recurso, concordando integralmente 
com as decisões exaradas pela Comissão, abdicando seu direito de recurso em relação a qualquer 
documento, ato ou forma de procedimento. 

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se este ato, declarando a empresa participante, 
habilitado ao certame, segue a presente ata que após lida e aprovada vai assinada pelos presentes . 

ELEANI MARIA DE ANDRADE 
Comissão de Licitação 

Nova Cantu, Paraná, 01 de Março de 2.013 . 

~--HJ~ 
SUELI Du#fiMA MELLO 

Comissão de Licitação 

~J~ ELIANE FE RAREETO DA SILVA 
Com ssão de Licitação 



NO~UNIAO R.B.Ii. BARBDZ 
PNEUS E RECAPAGENS 

6_7_5]}:~---~ 

AV. CAPITÃO ÍNDIO BANDEIRA, antu· 
FONE: (44) 3525-6336 

CEP 87301-000 - CAMPO MOURÃO - PARANÁ 

ANEXO IV 

PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 010/2013 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 002/2013 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins ele direi to. na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 

002/2013 instaurado pelo M unicípio de Nova Cantu, que a empresa proponente, não 

emprega menores 18 anos em trabalho notmno, perigoso ou insalubre e em qualquer 

trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a pa1tir de 

14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que acrescentou o inciso V 

ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 



R.B.G. BARBDZA E BAR NO~UNIAO 
PNEUS E RECAPAGENS 

····--~ - r 

CNPJ 0523631~10001-09 • INSCR. ES ~~~~?:~~-- - ~ J, 

AV. CAPITAO (NDIO BANDEI ~~$ .?~ -
@::@~ FONE: (44) 3525-633~ -'" .. u • 

rum.a_ boa o.i.a~Jnl'-~ aqui! ~"' t::p q7301-000 - CAMPO MOURAO - PARANA 
J 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 010/2013 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 002/2013 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente 

do procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE 11° 002/2013. 

instaurado pelo Município de Nova Cantu, que não fomos declarados inidôneos para 

licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

/ 
Campo Mourão Pr, 25 de fevcrei r.o de 201/ 

P.G. BARBOZA COME~CIO EREÕ'A:~,~~S LIDA 

Pet·o Qonçal~·boza 

\'. . 



NO~UNIAO 
PNEUS E RECAPAGENS 

ANEXO IH 

PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 010/2013 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 002/2013 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 

002/201 3 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a 

entregar os produtos ganhos por esta empresa, nos termos e nas condições do edital 

supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Campo Mourão Pr, 25 de fevereiro de~~ 

P G. BARBOZA COMERC)t.ruêlp ~ ~N 

) 



-
NO~UNIAO R.B.S. BARBDZA E BAR 

PNEUS E RECAPAGENS 

ANEXO V 

PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 010/2013 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 002/2013 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 

002/2013 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, 

conhece todos os termos da licitação. bem como tomou conhecimento de todas as 

especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que preencha todos 

os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Campo Mourão Pr, 25 de fevereiro de 2013 

P.G. BARBOZA COMERtiO E ~APAGp-(~~NE 
-;~-'~y, 

PedrQ.. Gonçalves Barboza 



Cidade Escola 
Campo ou rã o 

CERTIDÃO NEGATIVA N.0 58/2013 

"CERTIFICAMOS" para os devidos fins de direito 
que, em consulta ao Cadastro Econômico Municipal, re~izado pelo(a) 
Servidor( a) Público( a) Claudete Staniszewski ~~~ , 
matriculado(a) sob o n°. 1057537, constatamos que: R. B. G. 
BARBOZA & BARBOZA LTDA - ME devidamente inscrito(a) no 
CNPJ/CPF/MF sob n°. 05.236.316/0001-09 - CMC- 10584 estabelecida 
na Av. Capitão Índio Bandeira, n° 3035 - Jd. Curitiba, no município de 
Campo Mourão, Estado do Paraná, com ramo de Comércio de pneus e 
acessórios e recauchutagem de pneus NADA DEVE até a presente 
data aos cofres públicos municipais, referente aos tributos municipais. 

Ficam ressalvados os direitos da Secretaria de Fazenda 
em cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente. 
Esta certidão é válida por (30 dias) contados a partir da data de sua 
expedição. 

comprovação. 
A presente certidão destina-se para fins de 

Sendo o que consta, cumpre-nos certificar. 

Campo Mourão, 22 de fevereiro 2013. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO- ESTADO DO PARANÁ 
RUA BRASIL, 1487- CAMPO MOURÃO· PARANÁ - CAIXA POSTAL 420- CEP 87301-140 

TEL.: (44) 3518-1144- FAX: {44) 3518-1104 - CNPJ {MF) N.0 75.904.524/0001-06 ~ 
www.campomourao.pr.gov.br - e-mail: prefeitura@campomourao.pr.gov.br ~ 



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão 

Receita Federal 

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 cadastra l. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO OE INSCRIÇÃO 

05.236.316/0001 -09 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA 

CADASTRAL 
1210812002 

NOME EMPRESARIAL 

P. G. BARBOZA- COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA- ME 

r:T;:;:iT;;-:U::-;LO::-:D::-;0;-;E:;;::S:;-:TA:-;::B::::EL-;::E;::;CI:-;M;::;EN-;:;:T:;::O-;:-(N;;::O:-;ME~D::-;E:-;F:-:AN:::;T:-:A::::SIA:-;)--------------------- -

NOVA UNIAO COMERCIO DE PNEUS E RECAPAGENS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 

45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATNIDADES ECONQMICAS SECUNDARIAS 
Não informada 

CÚDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2- SOCIEDADE EMPRESA RIA LIMITADA 

I LOGRADOURO 
AV CAPITAO INDIO BANDEIRA 

I CEP 

~7.300-005 

I 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

. ATIVA 

I BAIRRO/DISTRITO 
JARDIM CURITIBA 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I COMPLEMENTO 

I MUNICÍPIO I I UPFR 
~~-A_M_PO_M_O_U_RA_O ________ _ ~. . 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

26/02/2005 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.183, de 19 de agosto de 2011. 

Emitido no dia 22/02/2013 às 14:57:34 (data e hora de Brasília). Paaina: 1 
I Voltar 

© Copyright Receita Federal do Brasil - 22/02/2013 

http:/ /www .receita. fazenda.gov. br/prepararl mpressao/I mprimePagina.asp 22/02/201 ~ 



Emissão do CICAD 

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD 

Inscrição no CADIICMS I FI ===l=n=s=c=ri,;,ç=ã=o=C=N=P=J===\1 I Início das Atividades 
90267573-60 11 o5.236 .316tooo1-o9 t :=1 ===1=o=,2=o=o2===~ 

Empresa I Estabelecimento 

Nome Empresarial P. G BARBOZA- COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS L TOA - ME 

Titulo do Estabelecimento NOVA UNIAO PNEUS 

Endereço do Estabelecimento AV CAPITAO INDIO BANDEIRA, 3035- JO CURITIBA - CEP 87300-005 
FONE: (44) 3525-6336 

Município de Instalação CAMPO MOURAO- PR, DESDE 10/2002 

( Estabelecimento Matriz ) 

Qualificação 

s ·t - AI I ATIVO -SIMPLES NACIONAL I SIMPLES NACIONAL - PRAZO NAO APLICAVEL, 
1 uaçao ua DESDE 07/2007 

Natureza Jurídica 206-2 -SOCIEDADE EMPRESÁRIA L TOA 

Atividade Econômica Pnncipal do 4530-7/05- COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-A R 
Estabelecimento 

Atividade(s) Econõmica(s) 221 2-9/00- REFORMA DE PNEUMATICOS USADOS 
Secundária(s) do Estabelecimento 

Tipo 

CPF 

CPF 

Inscrição 

581.377.269-34 

327.713.209-91 

Quadro Societário 

Nome Completo I Nome Empresarial 

MARCOS GONCALVES BARBOSA 

PEDRO GONCALVES BARBOZA 

Este CICA D tem validade até 24/03/2013. 

Os dados cadastrais deste estabelecomento poderão ser confirmados via 
Internet www.fazenda.pr.gov.br 

Oualificacão 

SÓCIO 

SÓCIO-ADMINISTRADOR 

Estado do Paraná 
Secretana de Estado da Fazenda 

Coordenação c a Receota Co Estado 

CAD / ICMS NO 90267573- 60 

Emotldo Eletronocament~ voa Internet 
22/02/ 20 13 14:28:58 

Dados t ransmotldos de forma segura 
Tecnologoa CELEPAR 

https: //www.arinternet.pr.gov.br/cadicms/ cc CIFS 11 D.asp?elncludeLink.Facii=S&eCad .. . 22/02/2013 



Emissão de 23 via de Certidão 

r. Receita Federal 

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 DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: P. G. BARBOZA - COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS L TOA -ME 
CNPJ: 05.236.316/0001-09 

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 tributos 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, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais. refere-se 
exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as 
contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em 
Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específca 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autentic idade na Internet, nos 
endereços <http://www.receita. fazenda.gov.br> ou <http://www. pgfn.fazenda.gov. br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 10:02:21 do dia 02/02/2013 <hora e data de Brasília>. 
Válida até O 1/08/2013. 
Código de controle da certidão: FECE.A7AE.CA46.B698 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Nova Consulta 
' ;·, ~p~rar pciQin • 

plrl unpr~ ; 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConiuntaScgVia/Re .. . 22/02/2013 



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 0523631610001-09 

Razão Social: R B G BARBOZA E LARA LTDA ME 
Endereço: AV AV CAPITAO INDIO BANDEIRA 3035 I CENTRO I CAMPO 

MOURAO I PR I 87301-000 

A Caixa Econômica Federa l, no uso da atribuição que lhe confe re 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 regu lar 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: 20/02/2013 a 21/03/2013 

Certificação Número: 2013022002402789560738 

Informação obtida em 22/02/ 2013, às 14:37:48. 

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

https://w\A.Iw.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPaoel.a~o?YARPessoa ... 2210'2120 13 ~ 



Certidao Negativa de Debito 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÀRIAS E 

ÀS DE TERCEIROS 

N°000732012-14023316 
Nome: P. G. BARBOZA- COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS 
LTDA- ME 
CNPJ: 05.236.316/0001 -09 

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 contribuições administradas pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União 
(DAU). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas 
filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às 
contribuições devidas, por lei , a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, 
não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais 
inscrições em DAU , administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB. 

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei no 
8,212 de 24 de julho de 1991 , exceto para: 

-averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis; 
- redução de capital social , transferência de controle de cotas de 
sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de 
sociedade sociedade empresária simples; 
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo 
art. 931 da Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, 
extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples. 

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi 
emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço 
<http://www. receita.fazenda.gov. br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 01 , de 20 
de janeiro de 201 O. 

Emitida em 01/10/2012. 
Válida até 30/03/2013. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http://www01 O.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws mv2.aso?COMS BIN/SrW Conte>-. to=( ... 21/01/101 3 ~ 
yJ ~ 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: P. G. BARBOZA - COMERCI O E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA - ME 
(MATRIZ E FILIAIS } 
CNPJ: 05 .236.31610001-09 
Certidão n° : 2209999112013 
Expedição: 2210212013, às 18 : 10:37 
Validade : 2010812013 - 180 (cento e oitenta} dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica - se que P. G. BARBOZA - COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA - ME 
(MATRIZ E FILIAIS ), inscrito(a) no CNPJ sob o no 05.236.316 /0001-09 

NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art . 642-A da Consolidação das Leis do 
Traba lho, acrescentado pela Lei no 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa no 147012011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribu na i s do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dlas 
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 ace i tação desta certidão condiciona-se à ve rificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (h t t p : I I www . t s t . jus . b r) 
Certidão emitida gratuitamente . 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necess á rios à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabeleci das 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 reco lhimentos determinados em lel; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 



Certidão '\egativa de Débitos Tributário~ ~ de DI\ td.! /\ ti'<t ht<~dua l htqh. 11 11 11 .arilltL"rllL'l.pr gm .h r outro~ d 

I de I 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 9909737-27 

Certidão fornecrda para o CNPJ/MF 05.236.316/0001-09 

Nome: P. G BARBOZA - COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA- ME 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual 1nscrever e cobrar déb1tos a1nda não registrados 
ou que venham a ser apurados. certificamos que, verificando os reg1stros da Secretarra de Estado 
da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do requerente , nesta data 

Obs: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a déb1tos de 
natureza tributária e não tributárra . bem como ao descumprimento de obrrgações tributárras 
acessórias. 

Finalidade: Licitação 

A autenticidade desta Cert1dão deverá ser confirmada vta Internet 
www.fazenda.pr.gov. br 

Esta Certidão tem validade até 17/04/2013 - Fornecimento Gratuito 

PARA NA 

Es tado do Parana 
Secretana de Estado da Fazenda 

Coordenação da Rece1ta do Estado 

Certidão N° 9909737-27 

Em11ida Eletronicamente v1a Internet 
18/12/2012- 15:35:05 

Dados transmit idOs de forma segura 
Tecnolog1a CELEPAR 
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CONrRATO SOCIAL .ttty-· :.:~,~~ ____ . 
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ROSELI BONATO GONÇALVES BARBOZA, b~s'i!.elt'~:_ ca~dá. 
comerciante, residente e domiciliada em .Campo Mourão -\ R·~ ~a . .Br~sil , 

~~ ----- :-· -1940, Centro, CEP 87302-.230, portadora. da Cédula de Identi ~ · ~ · ·- n . o 

3. 413.831-1, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná e CPF /MF 
n. 0 577.0l1.569-68, CARLOS LUIZ ESTEVES LARA, brasileiro, casado, 
comerciante, residente e domiciliado em Campo Mourão - PR., ã Rua Santa 
Catarina, 589, Jardim Gutier.rez~ CEP, 87300-410, portador da· Cé~ula de 
Identidade CI/RG. n .0 2.261.610, expedida pelo Instituto de Iâentificação 
do Paraná e do CPF/MF n. 0 387.186.009-30, resolvem por este instrumento 
particular de Contrato Social, constítuír uma sociedade por cotas de 
responsabilidade limitada, que se . regerá pelas leis em vigor e pelas 
cláusulas e condições abaixo: 

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial de: 
R. B. G. BARBOZA E LARA LTDA - ME, com sede e foro na Av. Capitão 
Índio Bandeira, 3035, Centro, na cidade de . Campo Mourão - . PR., CEP 
87301-000; . 

CLAUSULA SEGUNDA: A sociedade tem por objeto mercantil: CNAE n. o 

a) 50.30-0/04 - Comércio Varejista de Pneumáticos e Câmaras de Ar; 
b) 25.12-7/00- Recondicionamento de Pneumáticos.; 

CLÁUSULA TERCEillA: A duração da sociedade é por tempo 
indeterminado, iniciando suas atividades em 1 O de Julho de 2. 002; 

CLÁUSULA QUARTA: O capital social no valor de R$ 30.000,00-{Trinta 
mil reais.), divididos em 30.000.000 (Trinta mil}, quotas no valor de R$ 
1,00-(hum real), cada, integralizados neste ato pelos sócios. em dinheiro 
espécie moeda nacional, nas seguintes proporções: 

SÓCIOS QUOTAS % CAPITAL 
Roseli Bonato Gonçalves Barboza 15.000 50 15.000,00 
Carlos Luiz Estev~s Lara 15.000 50 15.000,00 
1r () 1r ~ ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 30.000 100 30.000,00 

CLÁUSULA QUINTA: As quotas da sociedade são indivisíveis e não 
poderão ser transferidas ou _alienadas a qualquer título a terceiros, sem o 
consentimento dos demais. cabendo a este o direito de preferência na sua 
aquisição ~a proporção das quotas que possuírem; 

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidad~ dos sócios é limitada, 
importância do Capital social, nos termos do artigo 2° da lei 3. 70 8 de 1 O 
janeiro de 1919; ( 



CONTRATO SOCIAL 

CLÁUSULA OITAVA: DECLARA par~ os efeitos de enquadramen~9 como 
MICRO EMPRESA que o valor da receita bruta anual da empresa não 
excederá, no ano da constituição, o limite fixado no inciso I ~o artigo 2D da 
lei Federal n. 0 9841 de 05/1011999, e que a empresa não se enquadra em 
qualquer das hipóteses de exclusão relacionados no art. 3° daquela Lei; 

CLÁUSULA NONA: No caso de falecimento ou a interdição, de qualquer 
um dos sócios. a sociedade continuará com seus herdeiros ou sucessores. 
Não sendo possível ou inexistindo interesse, apurar- se- ão os haveres em 
balanço geral, que se levantará, conforme entendimento da jurisprudência 
vigente; · 

CLÁUSULA DÉCIMA: Pelos serviços prestados à sociedade perceberão os 
sócios a título de remuneraÇão pro-labore, quantia mensal fixada em 
comum, até os límites de dedução fiscal previstos na legislação do imposto 
de renda, a qual será levada à conta de despesas gerais; 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O ano social terminará em 31 de 
dezembro de cada ano, devendo ser procedido o Balanço Geral da 
Sociedade, obedecidas as prescrições legais e técnicas pernitentes a 
matéria. Os resultados serão divididos entre os sócios proporcionalmente as 
suas quotas de capital, e, a critério dos sócios, serem distribuídos ou 
ficarem na sociedade em reserva; 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os soc1os declaram não estarem 
incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que lhes impeça de 
exercer a atividade mercantil; 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Em caso de demandas judiciais, fica 
desde já,. eleito o foro da Comarca de Campo Mourão,. Paraná. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: E, por estarem justo e contr ados, 
lavram, datam e assinam juntamente com duas testemunhas,. o p esente 
instrumento. devidamente rubricado pelos sócios em quatro vias igual 
teor e forma, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros, a 
lo em todos os seus termos. 

~ 
/ .. / /~ 
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R. B. G. BARBOZA E LARA LTDA -
CONTRATO SOCIAL 

Lavrado- em · quatro vias de iglial teor e fo 

Campo Mourão-PR., 24 de Julho de 2.0 

onçalves Barboza 

TESTE·MUNHAS: 

Rubens Roberto Rodrigues 
CI/RG n.0 7.640.236-1 SSP/PR. 

Antônio Paulo Gonç'ilíVeSdeA111orim 
Cl/RG n.o 2.076.861 SSP/PR. 

' 

Responsável Pela Elaboração deste Instrumento: 
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R. B.G. BARBOZA - COMÉRCIO E RECAP AGEM DE PNuJs:L -Í1Ú. -~---~~f&,-~~~~~ 
CNPJ/MF N.o 05.236.316/0001-09 : ~:..~- - -
SEXTA ALTERAÇÃOCONTRATUAL - . - -

PEDRO GONÇALVES BARBOZA, brasileira, casado sob o regime de comunhão universal de bens, nascido 
em 30 de Novembro lfe 1959, natural de Rolândia - PR., empresário, residente e domiciliado em Campo 
Mourão- PR, na Rua Mato Grosso, 1400, Centro, CEP 87300-400, portador da Cédula de Identidade CIJRG 
n.0 1.662.405-5, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, e do CPFIMF n.0 

327.713.209-91; 
' . i 

MARCOS GONÇALVES BARBOSA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido 
em 20 de Março de 1969, natural de Araruna- PR, empresário, portador do CPFIMF n.0 581.3n.269-34, e 
da Cédula de Identidade RG n.0 4.185.138-4 expedida em 05 de OUtubro de 1984 pela Secretaria de 
Segurança Público do Estado do Paraná, residente e domiciliado na Rua Frei Gaspar, 565, Centro, CEP 
87400-000, Cruzeiro do Oeste - PR.; sócios componentes da sociedade empresarial que gira sob o nome 
empresarial de 

R B. G. BARBOZA • Comércio e Recapagem de Pneus LTDA • ME., com sede e foro na cidade de 
Campo Mourão· PR.. na Avenida Capitão lndio Bandeira, 3035, Jardim Curitiba, CEP 87300-005; registrada 
na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE n.0 4120485692,6 em sessão de 12 de Agosto de 2002; 
Primeira Alteração Contratual arquivada sob o n.0 20023191511 em sessão de 21 de Novembro de 2002; 
Segunda Alteração Contratual arquivada sob o n.0 20040630412 em sessão de 04 de Fevereiro de 2004; 
Terceira Alteração Contratual arquivada sob o n.0 20062n2171 em sessão de 03 de Agosto de 2006; Quarta 
Alteração Contratual arquivada sob o n. 0 20085209520 em sessão de 20 de Novembro de 2008; Quinta 
Alteração Contratual arquivada sob o n.0 20120686830 em sessão de 15 de Fevereiro de 2012; RESOLVEM, 
assim alterar o Contrato Social e suas alterações: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Retira-se da sociedade neste ato o sócio Marcos Gonçalves Barbosa que possui 1.200 (Um 
mH e duzentas) quotas de capital, correspondentes à R$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais), das quais cede e 
transfere a totalidade de suas quotas de capital da empresa ao sócio remanescente PEDRO GONÇALVES 
BARBOZA ao qual da plena, geral e rasa quitação da seção de quotas ora realizadas; 

CLAUSULA SEGUNDA: O sócio Marcos Gonçalves Barbosa dá plena, geral e rasa quitação da cessão da 
totalidade de suas quotas de capital ora realizada; 

CLAUSULA TERCEIRA: O sócio remanescente PEDRO GONÇALVES BARBOZA, declara conhecer a situação 
econômica financeira da sociedade, ficando desta forma 'sub rogados nos direitos, vantagens e obrigações 
decorrente.s do presente instrumento; 

CLAUSVI...A QUARTA: Em decorrência da presente alteração de contrato ora realizada, o Capital Social da empresa 
do valor de R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais) divididos em 120.000 (Cento e vinte mil) quotas no valor de R$ 
1,00 (um real} cada uma, fica assim distribuida entre os sócios a saber: 

Sócios Quotas GapitaJ % 
Pedro Gonçalves Barboza 120.000 120.000,00 100 

TOTAL 120.000 120.000,00 100 

CLAUSULA QUINTA: O sócio remanescet1f& PEDRO GONÇALVES BARBOZA, se compromete em um prazo 
máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da assinatura da presente alteração contratual, nomear outro sócio, 
casO contrário fica dissolvida a sociedade de pleno, pela falta de pluralidade de sócios, conforme previsão expressa do 
art. 1.033, IV, da Lei 10.4061202, do Now Código CivD; f 

CLÁUSULA SEXTA: A administração da sociedade caberá PEDRO GONÇALVES BOZA com os poderes" 

aiJibuÇões de adrrinSn>;ão autorizado o uso do nome empresarial, vedado ' _;J7m :1 ~ , J _ 
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R. B.G. BA~OZA- COMÊRCIO E RECAPAGEM DE P~E?~ ~T?~ -~ . ~ ~:C~~~~\:-_; ~ 
CNPJ/MF N. 05.236.316/0001-09 - . _ _ __ : - : : : 
SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

~ . 
estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem 
corno onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio; 

CLÁUSULA SÉTIMA: O Administrador declara, sob iiS penas da lei, de que não está iinpeaiJfos 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 
prev~ção. -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 públi:a, ou a propriedade; 

CLAUSULA OITAVA: A sociedade passa a ter o seguinte nome empresarial: P. G. Barboza - Comércio e 
Recapagem de Pneus Uda - ME; · 

CLAUSULA NONA: Pennanecem inalteradas as demais clausulas do Contrato Social; 

E, por assim terem justo e contratado, lavram, datam e assinam o presente instrumento, em quatro vias de igual teor e 
forma, na presença duas testemunhas. · 

Campo Mourão- PR, 16 de Fevereiro de 2012 

Testemunhas: Responsável pela elaboração J~te 
Instrumento: 

~~~~(}~ 
Rubens Roberto Rodrigues 6 
RG n.0 7.64023, 111PIPR 

· -. ..______- i 



DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 010/2013 

REF.: Edital de CARTA CONVITE no 00212013- PMNC. 

Objeto: Aquisição de Pneus para Ônibus (Transporte Escolar) 

O Signatário da presente declara que o mesmo recebeu do licitador 
toda a documentação relativa a licitação supramencionada. 

Nova Cantu, Paraná, 76 de ~~ de 2.013. 



L.P. DO PRADO & CIA L TOA 

AV.Guilherme de Paula Xavier,116 
CNPJ-05.368.517/0001-51 

CAMPO MOURÃO - PARANÁ 

ANEXO V 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 010/2013 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 002/2013 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE no 002/2013 instaurado pelo 

Municíp io de Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os termos da licitação, bem 

como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, 

declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

r 053685 1 71000 1 -5 i., 
l. P. do Pr:i ;:·,a. Ltda. -ME 

A\1 CUILHEt<t.llt. uE PAULA XAVIER. 116 
CENTRO • CEP 87302 050 

CAMPO MOURAO • PP .J -



L.P. DO PRADO & CIA L TOA 
AV.Guilherme de Paula Xavier,116 

CNPJ-05.368.517/0001-51 

CAMPO MOURÃO - PARANÁ 

ANEXO 111 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 010/2013 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 002/2013 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade- CARTA CONVITE n° 002/2013 instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os produtos ganhos por esta 

empresa, nos termos e nas condições do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

CAMPO MOURAO PR. 20 de fevereiro 2013 

~ 
r 0536851 710001-51 

L. P. do Pr::HJO e Cia. Ltda .• ME 

AV GUILHERME. DE PAULA XAVIER. 11. 
. CEN r RO • CEP 87302.050 

CAMPO MOURÃO • Pfl _l -

Empresa 

p 



L.P. DO PRADO & CIA L TOA 

AV.Guilherme de Paula Xavier,116 
CNPJ-05.368.517/0001-51 

CAMPO MOURÃO - PARANÁ 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 010/2013 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 002/2013 

ANEXO 11 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 002/2013, instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o 

Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Campo M 

r 0536851 7/000 1 -51
1 

AV. GUILHERMl vt: !"AuLA XAVIER. 116 
CENTRO. CEP ~7302-050 

CAMPO MÇ)~R.\p • Pfl .) .... 

Do representante legal 

p 



L.P. DO PRADO & CIA L TOA 

AV.Guilherme de Paula Xavier,116 
CNPJ-05.368.517/0001-51 

CAMPO MOURÃO - PARANÁ 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 010/2013 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 002/2013 

ANEXO/V 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 002/2013 instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que 

acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Campo Mourão Pr 

Empresa 

r 053685 1 7/000 1 -511 

L. P. do PrJClr.; '" ;;ia. l..tda .• ME 

AV. CUILHE~~rrr :..•r: c.i..~I..A XAVIER. 116 
CEN rRO - CE.P 87302..050 

CAMFO MOURAO - P~ ..J - p 
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 0536851710001-51 

Razão Socia l : L P DO PRADO E CIA LTDA ME 
Nome Fantasia:PRADO RECAPAGEM 
Endereço: AV GUILHERME DE PAULA XAVIER 116 TERREO I CENTRO I 

CAMPO MOURAO I PR I 87302-050 

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 : 14/02/2013 a 15/03/2013 

Certificação Número: 2013021416061036265923 

Informação obtida em 22/02/2013, às 12:10:26. 

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://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?V ARPess ... 22/2/2013 ~ 



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

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: L.P. DO PRADO & CIA L TOA- ME 
CNPJ: 05.368.517/0001-51 

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: 

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de 
outubro de 1966- Código Tributário Nacional (CTN); e 

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos 
em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN, ou 
garantidos por penhora em processos de execução fiscal. 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se 
exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as 
contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em 
Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn .fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 14:16:05 do dia 27/1 2/2012 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 25/06/2013. 
Código de controle da certidão: A75A.F254.D74B.B1 EF 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http://www.receita.fazenda.gov .br/ Aplicacoes/ A TSPO/Certidao/CNDConjuntaSegVia/ResultadoSegVia.asp? .. . 21/1/20 13 
..... 

jJ ~ 



Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

_, 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N2 9991847-15 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 05.368.517/0001-51 

Nome: L.P. DO PRADO & CIA LTDA- ME 

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 requerente, 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. 

Finalidade: Simples verificação simples verificaçao 

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr .gov.br 

Esta Certidão tem validade até 21 /05/2013- Fornecimento Gratuito 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão N• 9991847-15 

Emitida Eletronicamente via Internet 
21/01 /2013- 11:23:50 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 

https://www.arinternet.pr.gov.br/outros/_d_negativa2.asp?eUser= 170760 &eCPF=&eCNPJ=05.368.517/000 .. . 21/1/20 13 



Certidao Positiva de Debito 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE 

TERCEIROS 

N2 000992012-14023517 
Nome: L.P. DO PRADO & CIA L TDA- ME 
CNPJ: 05.368.517/0001-51 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabil idade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é 
certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade 
suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n2. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código 
-r .. ;butário Nacional (CTN). 

Esta certidão , emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se 
exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a 
terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os 
demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as 
demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB. 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos 
efeitos da certidão negativa. 

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei n2 8.212, de 24 de 
Julho de 1991 , exceto para: 
-averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis; 
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, 
cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de 
sociedade empresária ou simples; 
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei n2

• 

10.406, de 1 O de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou 
sociedade empresária ou simples. 

ceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à 
v~rificação de sua autenticidade na Internet, no endereço 
<http ://www.receita.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n2 01, de 20 de Janeiro 
de 2010. 

Emitida em 31/1 0/2012. 
Válida até 29/04/2013. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http://wwwO] O.dataprev.gov .br/CWS/BIN/cws_mv2.asp?COMS_BIN/SJW _Contexto=CND/SIW _ Transaca... 21/] /2013 



Estado do Paraná 
Prefeitura Municipal de Campo Mourão 
Secretaria da Fazenda e Administração 

Certidão Negativa de Débito 

Dados do Contribuinte: 
C.N.P.J.: 05.368.517/0001-51 
Cód~o: 355097 
Contribuinte: L. P. DO PRADO & CIA L TOA 
Endereço: AVN GUILHERME DE P XAVIER, 116 
Bairro: CENTRO 
Cidade: CAMPO MOURAO 
Estado: 

CEP: 

PR 
87302050 

Finalidade da Certidão: PARA FINS DIVERSOS 

N° 2522 / 2013 

Certrfíco. para os devidos fins. que INEXISTEM DÉBITOS r·eferentes a Tnbutos r .. lumcrpars 
rnscritos ou nao em Drvrda Atrva ern nome do contnburnte ac11Tra crtaclo até a pr·esente clata 

Reserva-se o d1rerto da Fazenda klunrcrpal cobrar cirvrci as post~normente apuradas mesrno as 
referentes a per·iodos compreendrdos nesta CERTIDÃO. 

A aceitação ela presente certrdao está condrc ror1acla a veriflcaçao de sua valrdade na rnternet no 
ender·eço wv,rvv carnpornourao.pr gov br (Servrços-On lrne 1 

Observação. Esta certrdao é valida somente para o contnburnte acrr-na 

Validade: 30 dias a partir da data de emissão. Emitido em: 22/0212013 às 10:20:43 



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão 

I de I 

Recert z1 FecJerJI 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

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

~\~ REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

• CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚ~RO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 
05.368.517/0001-51 28/10/2002 
MATRIZ CADASTRAL 

I NOME EMPRESARIAL 
. L.P. DO PRADO & CIA LTDA - ME 

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
PRADO RECAPAGEM 

CÓDIGO E DESCRIÇP.O DA ATIVIDADE ECONOMICAPRINCIPAL 
45.20-0-06- Serviços de borracharia para veículos automotores 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATMDADES ECONOMICAS SECUNDÁRIAS 
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 
45.30-7-03- Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DANATUREZAJURIDICA 
206-2- SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

LOGRADOURO 

I I NÚMERO 

I 
I COrv'PLEMENTO 

AV GUILHERME DE PAULA XAVIER 116 TERREO 

I 

I 
I CEP 
. 87.302-050 I 

I BAJRROIOISTRITO 
CENTRO I 

I MUNICiPIO 
. CAMPO MOURAO I ~ R 

I SITUAÇii.O CADASTRAL 
ATIVA 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I SITUAÇii.o ESPECIAl. ......... 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB no 1.183, de 19 de agosto de 2011. 

Emitido no dia 22/02/2013 às 10:10:27 (data e hora de Brasília). 
I 

Voltar 

I 
I DATA DA SITUAÇii.o CADASTRAL 

03/11/2005 

I 
I 

[ DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL .._.,.._ I 

Página: 1/1 

---------------------·---- --------·-----------·-·--- --·-···--------·· 
© Copyright Receita Federal do Brasil- 22/02/2013 

22/2/2013 I 0:05 
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P.L. BORRACHARIA L IDA - ME 
C.N.P .J. 05.368.517/0001-51 
PR:IJVIEIR..\ ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

PAULO SÉRGIO DA SILVA, brasileiro, solteiro. ma10r capaz, nascido em ll de maio jç 
1972, empresário, residente e domiciliado em Campo Mourão - PR., à RUB Peabiru, õ-tl, 
Centro, portador da cédula de identidade civil R.G. n. 0 7.301.175-2 SSP/PR e do CPF/l'vfF n. 0 

696.112.469-00 e LEONILDE PIROZZI DO PRADO, brasileira, casada em rçgime d1~. 
comunhão de bens, empresária, residente e domiciliada em Campo Mourão, à Rua Cruzeiru Jo 
Oeste, 390- Centro, portadora da Cédula de Identidade civil R.G. n.0 3.547.592-3 SSP/PR t: do 
CPF/lv1F 028.599.059-44, únicos sócios componentes da empresa P.L. BORRACH.~ 
LIDA- :ME, com sede e foro em Campo Mm .. u·ão- PR., à Av. Guilherme de Paula Xavier, llG. 
Centro, CEP 87302-050, imcrita no CNPJ sob 11.

0 05.368.517/0001-51, com Contrato Social 
devidamente arquivado na JLmta Comercial do Paraná, sob n. 0 41204909256, por despacho em 
sessão ck 28 de Outubro ele 2002, resolvem por este instrumento particular de alteraçfto d.?. 
contrato, alterar o contrato social primitivo, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PR.Il\-fEIRA: Ingressa na sociedade o sócio MARCOS ROBERTO DEPIERI. ~ 
brasileiro, natural de S. Anastácio, Estado ele São Paulo, solteiro, maior capaz, nascido em 28 ele (' , 
serembro de 1971, empresálio, residente e domiciliado em Campo Mourão - PR., à Av ,.....;~ 
Guilhem1e ele Paula Xavier, 846, Centro, portador ela cédula de identidade civil R.G. n."\ 
24.312.476-.:.J SSPíSP e do CPF !tviF 117.162.428-00. 

- "" ) 
I 

I CLÁUSULA SEGUNDA: O sócio PAULO SÉRGIO DA SlL V A, que possui na sociedade 
R$ 7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reais) divididos em 7.500 (Sete Mil e Quinhentas) quotas 
de R$ 1,00 (I-Ium Real) cada uma, retira-se da sociedade neste ato e cede e transfere, pdo valor 
nominal em moeda corrente elo pais, todas a suas quotas para o sócio ingressante M.t-'\.RCO~ 
ROBERTO DEPillRI, já qualificado anteriormente. 

'I \ ' • 

CLÁUSULA TERCEIRA.: Em decorrência da presente alteração ele contrato o capital soc1al 
no valor de R$ 15.000,00 (Quinze M il Reais) dividido em 15.000 (Quinze Mil) quotas ele R$ 
1,00 (I-lrun Real) cada uma, fica assim distribuído entre os sócios: 

SÓCIOS 
LEONILDE PlR.OZZI DO PRADO ...... . 
1Y1ARCOS ROBERTO DEPIERl ...... ... . . 
TOTAL ..... ........... ...... ........... .. ..... ...... .... . 

R$ 
7.500.00 
7.500,00 

15.000,00 

QUOTAS 
7.500 
7.500 

15.000 

50,0() 
50,00 

100. 0(1 

CL.ÁUSULA QUARTA: O sócio retirante PAlJLO S.ÉRGIO DA SILVA dá ao so~..ir> 
ingressante :MARCOS ROBERTO DEPIERI, plena, geral e raza quitação da cessão das 
quotas oru efetuada. 

CL.\USVLA QUlNTA: Os soc1os remanescentes declaram, conhecer a situação sacio 
econômica ela empresa, assumindo o ativo e passivo da sociedade. 

CLÁUSULA SEXTA: O sócio ingressante l\1A.RCOS ROBERTO DEPIERI declara não 
estar incmso em nenhum dos crimes previstos em Lei especial que o impeça. ele exercer 
atividade mercantil. 

CLÁUSULA SÉTIJ.\.L<\: A administração da sociedade ttue era exercida pelo sócio PAULO 
SÉRGIO DA SILVA, passa a ser exercida pela sócia LEONILDE PIROZZI DO PRIDO, a 
qual passa a ser responsável perante o C.N.P.J. 

' -l \ 
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'· P.L. BORH..!\.CHA...'ili.t\. LTDA -1\IJE 
C.N.P.J. 05.368.517/0001-51 

.. PRilVillll~.A ALTER.\Ç..\0 DE CONTRATO SOCL.\L- FI. 02 
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CL.Á.USULA OITAVA: O objeto social que: era Pre:>lação de Serviços de Borrac.:~ria~- - · 
Alinhamento e Balanceamento e Comércio Varejista de Pneu-.; Novos, Usados e Recauchutado;; 
e Acessório:> para veículos, passa a ser a Prestação de Serviços de Recapagem ele Pneus e: 
Comércio Varejista de Pneus Novos, Usados e Recauchutados e Acessórios para veículos, 

CLÁUSULA NONA: A sociedade com e sede e foro rut Av. Guilherme ele Paula Xuvier, 116. 
Centro, CEP 87302-050- Campo lviourão - PR., tem seu endereço alterado para a .t::...v. Capitão 
Índio Bandeira, 211, Centro, CEP: 87301-000, em Campo Mot.u·ão -PR. 

CL.~USllLA DÉCIMA: A sociedade que gm:lva sob o nome empre:::arial de l'.L. 
BORRACBARL!\ L1DA - ME., passa a girar sob o nome empresarial de PR.illO & 
DEPIElU LTDA - JVffi. 

CLÁUSULA DÉClllv.L.\. PRThíE1RA: Mantem-se inalteradas as demais cláusul:1::; que não 
colidirem com as disposições do presente instrumento, d.entTe as quais: 
a) Prazo de Dui'açiio: Indeterminado 
b) Vaiou· dü ü~pil<li Sodai: R$ 15.000,00 (Quinze lviil Reais) inteirsmente integralizado 

CLJ\.USlJLA DÉCliVIA SEGUl\lDA: F.ica eleito o foro ck Campo Mo1lião - PR., para o 
excrdc.:io e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E por e::>tru:em assim justos e contratados assinam a presente alteração em quatro 
vias de igual teor e forma. 

// 
7'1Yl~2 ele Junho de 200~ 

f-__t;!/idó6 c::-: S 7 L G ·lf 
Paulo Sérgio da Silva 

/ - ~· /) / /' ·.::./· _ __,_L..._·~·/ -v vi./'-.:..,..... 
Ang~la l4Íaria Cavall Correia 
CPF 387.510.119-72, RG 3.244.760-0, CRC '28937/0-9 
Responsavel pela elaboração da presente alteração 

Testemwl.h::u;: 

é Carlos Facco 
RG 4.527. 174-9 SSP/PR 
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P.L. BORRACHARIA LTDA 

CONTRA TO SOCIAL 

\ \. 

PAULO SERGIO DA SILVA, brasileiro, solteiro, maior capaz, comerciante, t~~nte "e 
--~'... '"! . 

domiciliado em Campo Mourão - PR. à Rua Peabiru, 641, Centro, portador da Cédula de 

Identidade Civil R.G. n. 0 7.301.175-2 SSP/PR e do CPF/MF n.0 696.112.469-00, e 

LEONILDE PIROZZI DO PRADO, brasileira, casada, comerciante, residente e 

domiciliada em Campo Mourão - PR., à Rua Cruzeiro do Oeste, 390, Centro, portadora da 

Cédula de Identidade Civil R.G. n. o 3.547.592-3 SSP/PR e do CPF/MF 028.599.059-44, 

resolvem constituir uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada, regida pelas 

cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: NOME EMPRESARIAL: P.L. BORRACHARIA LTDA. 

SEDE E FORO: Av. Guilherme de Paula Xavier, 116, Centro, CEP 87302-050, em Campo 

Mourão- PR. PRAZO DE DURAÇÃO: Indeterminado. INICIO DAS ATIVIDADES: 01 de 

novembro de 2002. ATIVIDADE ECONÔMICA: Prestação de Serviços de Borracharia, 

Alinhamento e Balanceamento e Comércio Varejista de Pneus Novos, Usados e 

Recauchutados e Acessórios para Veículos. 

CLÁUSULA SEGUNDA: CAPITAL SOCIAL: R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais) divididos 

em 15 .000 (Quinze Mil) quotas de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma, assim distribuído entr~ os 

sócios: PAULO SÉRGIO DA SILVA: R$ 7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reais) e 

LEONILDE PIROZZI DO PRADO: R$ 7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reais), 

integralizados em moeda corrente neste ato. A responsabilidade dos sócios é limitada a 

importância do capital social. 

CLÁUSULA TERCEIRA: GERENTE: PAULO SÉRGIO DA SlL V A. USO DA FIRMA: 

Individualmente. PRO LABORE: Aos sócios e outros que prestarem serviços a sociedade 

fixado de comum acordo. OBRIGAÇÕES: Proibidos aval, endosso, fiança e caução de 

favor. CAUÇÃO DE GERÊNCIA: Dispensados 

CLÁUSULA QUARTA: BALANÇO GERAL: Anualmente em 31 de dezembro. 

RESULTADOS: Atribuídos proporcionalmente aos sócios com quotas integralizadas ou 

mantidas em reserva na sociedade. 

CLÁUSULA QUINTA: DESIMPEDIMENTO: Os sócios declaram que não estão incursos 

em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividade mercantil. 

CLÁUSULA SEXTA: DELIBERAÇÕES SOCIAIS: Por maioria absoluta de valos. 

inclusive a de transformação do tipo jurídico, cabendo um voto a cada quota de capital . 



P.L. BORRACHARIA LTDA 

CONTRATO SOCIAL - FL. 02 

sócios e decurso de prazo do direito de preferência de sessenta dias, mediante notificaç.~ . 

prévia. 

CLÁUSULA OITAVA: A sociedade não se dissolverá pelo falecimento ou retirada de um 

dos sócios, mas continuará seus negócios com os sócios remanescentes. 

CLÁUSULA NONA: Para fins de enquadramento como MICROEMPRESA, os sócios 

declaram que o valor da Receita Bruta não excederá, no ano da constituição, o limite fixado 

no Inciso I, do Artigo 2.0 da Lei Federal n. 0 9841 de 05/10/1999, e que a empresa não se 

enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no artigo 3.0 daquela Lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA: Para qualquer divergência entre os sócios, fica eleito o Foro da 

Comarca de Campo Mourão - PR., com renúncia e:-.:pressa de qualquer outro, por mais 

privilegiado que s~ja. 

E por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento, 

em quatro vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si e seus sucessores e 

herdeiros a cumpri-lo em todos os seus te;,;C 

I 

1 K;z/1o ( ~ ·h , · 

Testemunhas: 

APARECIDA LEMES JORGE DOS SANTOS 
RG: 3.680.612-5 SSP/PR 
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AL TERAÇAO CONTRATUAL N° 002 DA SOC~ .... / ~ 
PRADO & DEPIERI LTDA- ME 41 ~ ~ ~ 

~ """'1 ... 
Pl . ~~ 
_ e_ o presente mstrum~nto particular, LEONILDE Pm.oz ~ ~ -' 

0 
PRADO, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, nasci ~~ oü~V. 
02/10/1943, empresária, CPF 028.599.059-44 e Cédula de Identidade Civil RG. n M ~ 
3.547.592-3 SSP/PR, residente e domiciliada na Rua Cruzeiro D'Oeste, n. 0 390, Centro, Q_O 
na c~d~de de Ca~po Mourão_- _PR, CEP 87302-090 e MARCOS ROBERTO DEPIERI, o/ \\ 
brasileiro, solteiro, empresano, CPF n° 117.162.428-00. e Cédula de Identidade Civil \ .._ 
RG: no 24.312.476-4 S_SP/SP, residente e domiciliado na Av. Guilherme de Paula ~\ \ \í 
Xavier, 846, Centro, na cidade de Campo Mourão - PR. CEP 87302-050 únicos sócios , ,\Y 
com_p~ne13te~ da empr~sa: PRADO & DEPIERI LTDA- ME, com sede e foro na Av.~\~ 
Cap1tao lnd10 Bandeira, 211, Centro, CEP 87301-000, inscrita no CNPJ sob n.0 ~ 
05.368.517/0001-51, com Contrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial do 
Estado do Paraná sob o NIRE 41 204909256 em 28/10/2002 e Primeira Alteração de 
Contrato Social sob n. 0 20031627919, em 13/06/2003, resolvem por este Instrumento 
Particular de Alteração de Contrato, alterar o Contrato Social primitivo e posterior 
alteração, de acordo com as cláusulas e condições seguintes: 

Cláusula Primeira: Ingressa na sociedade o sócio: V ANDERLEI APARECIDO DO 
PRADO, brasileiro, separado judicialmente, natural de Iacanga - SP, nascido em 
14/09/1960, empresário, CPFIMF n° 424.402.389-53 e Cédula de Identidade Civil RG. 
n° 3.047.359-0 SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Cruzeiro D'Oeste, n. 0 390, 
Centro, em Campo Mourão - PR CEP 87302-090. 

Cláusula Segunda: O sócio MARCOS ROBERTO DEPIERI, que possui na sociedade (' 
7.500 (Sete Mil e Quinhentas Quotas) de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma, totalizando R$ M"/~ ' 
7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reais) retira-se da sociedade. cede e transfere, a 
totalidade de suas quotas, pelo valor nominal, no presente ato, em moeda corrente do país 
aos sócios remanescentes na seguinte proporção: 

a) LEONILDE PIROZZI DO PRADO, a quantia de R$ 6. 750,00 (Seis Mil, 
Setecentos e Cinqüenta Reais) , dividido em 6. 750 (Seis Mil, Setecentos e 
Cinqüenta) quotas de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma. 

b) VANDERLEI APARECIDO DO PRADO, a quantia de R$ 750,00 (Setecentos 
e Cinqüenta Reais), dividido em 750 quotas de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma. {\0 

"'\'...: 
"\ 

Cláusula Terceira: O sócio cedente MARCOS ROBERTO DEPIERI dá aos sócios \ 
remanescentes LEONILDE PIROZZI DO PRADO e VANDERLEI APARECIDO 
DO PRADO, plena, geral e raza quitação da cessão das quotas ora efetuada. 

Cláusula Quarta: Os sócios remanescentes declaram, conhecer a situação soc10 
econômica da empresa, bem como o ativo e passivo da sociedade. 

Cláusula Quinta: O sócio ingressante VANDERLEI APARECIDO DO PRADO 
declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei especial que o impeça 
de exercer atividade mercantil. 



Cláusula Sexta: Em decorrência da presente alteração de contrato o capital o · 1-.::.>'..-: 
valor de R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais) dividido em 15.000 (Quinze Mil) qt.Mirts:'t"t&---: 
R$ 1,00 (Hum Real) cada uma, inteiramente integralizado em moeda corrente do mtt~.-.
fica assim distribuído entre os sócios: 

SÓCIOS R$ QUOTAS 
LEONILDE PIROZZI DO PRADO....... .. .. 14.250,00 14.250 
V ANDERLET APARE C IDO DO PRADO. __ 7-'-"5=0=.0-'<.0 ___ 7-'-"5=0----~ 
TOTAL..... .. ... ..... ........ ... .. .. ......... ........... ..... 15.000,00 15.000 100,00 

Cláusula Sétima: A sociedade tem seu endereço alterado para Av. Guilherme de Paula 
Xavier, n.0 116, Centro, CEP 87302-050, em Campo Mourão- PR. 

. 
Cláusula Oitava: A sociedade passa a g1rar sob o nome empresari al de L. P. DO ~ j· 
PRADO & CIA LTDA - ME ./owt.c-

, 
DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: A vista da modificação ora ajustada e em 
consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei n. 10.406/2002, os sócios 
RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tomando 
assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato 
primitivo que, adequando às disposições da referida Lei n. 10.406/2002 aplicáveis a este 
tipo societário, passa a ter a seguinte redação: 

Cláusula Ia- A sociedade gira sob o nome empresarial de L.P. DO PRADO & CIA 
LTDA - ME 

Cláusula 23 
- A sociedade tem sua sede na Av. Guilherme de Paula Xavier. n.0 116, 

Centro, na cidade de Campo Mourão - PR - CEP 87302-050. 

Cláusula 33
- A sociedade iniciou suas atividades em 28/ 10/2002 e seu prazo de duração é 

indeterminado. 

Cláusula 43 
- A atividade econômica principal da sociedade é Prestação de Serviços de 

Recapagem de Pneus. (CNAE 25.12-7-00) e Comércio Varejista de Pneus Novos, Usados 
e Recauchutados e Acessórios PNeículos. (CNAE 50.30-0-04) 

Cláusula 5" - O capital social inteiramente integralizado é de R$ 15.000,00 (Quinze Mil 
Reais), dividido em 15.000 (Quinze Mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (hum real), 
cada uma, integralizadas em moeda corrente do Pais, assim subscritas : 

Nome do sócio N° de quotas valor R$ % 

LEONILDE PIROZZI DO PRADO ..... .. ... ... ... 14.250 14.250,00 95% 
V ANDERLEI APARECIDO DO PRADO .... 750 750,00 5% 
TOTAL. .. ......... ...... ... .... .... ....... .. ...... ..... .... .. 15.000 15.000,00 100% 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 002 DA so"~ºi: _: .. ·· 

PRADO & DEPIERI L TOA - ME 

Cláusula 6~ - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transfer 
terceiros sem o consentimento do outro sócio. a quem fica assegurado. em igualdad~ltti.:;;::"l 
condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, 
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. ~1 

Cláusula 7a - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas 
todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

Cláusula sa - A administração da sociedade caberá a LEONILDE PIROZZI DO 
PRADO com os poderes amplos e ilimitados, autorizado o uso do nome empresarial 
individualmente. vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou 
assumir obr~gações sej_a ~m _favor de_ qualquer dos qu?tistas ou de ter~e~os, bem como { 
onerar ou ahenar bens Imovets da soctedade, sem autonzação do outro socto. ~,./.h 

r./ . f11. ~ 
,w 

Cláusula 9a - Ao término e 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 econômico. cabendo aos 
sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 

Cláusula 1 oa - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os soctos 
deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. 

Cláusula 1 P - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar fil ial ou outra 
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

Cláusula 123 
- 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. 

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

Cláusula 13a - Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão 
impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dei~ a pena que vede, ainda ou 
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 as relações de 
consumo, fé pública, ou a propriedade. 

Cláusula 143
- Para fins de enquadramento como" Micro Empresa" , os sócios declaram 

para os fins do art. 4° da Lei n° 9.841 /99: que se enquadra na situação de microempresa; 
que o valor da receita bruta anual da sociedade, no exercício anterior, não excedeu o 



E por estarem assim justos e contratados assinam o presente 
instrumento em 04 (quatro) vias. 

Campo Mourão, I 1 de Setembro de 2006. 

~ \ (\ 

~, ~~~~(Vo\ t·~~ 
Marcos Roberto DeR!9ri 

Prado 

······· 

SECRETARIA GERAL 
-l 09-84·64- - -·--"'~~-c.~~~··-"-"-=-=~·=-~~ 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 003 DA SOCIEDADE: 
L.P. DO PRADO & CIA L TOA - ME 

presente instrumento particular, I.. .. EONILDE PIROZZI DO 

Centro, em Campo Mourão - PR. CEP 87302-090, únicos sócios componentes da 

empresa: L.P. DO PRADO & ClA LTDA - ME, com sede e foro na Av. Guilherme de 

Paula Xavier, n.0 116, Centro, CEP 87302-050, em Campo Mourão - PR., inscrita no 

CNPJ sob n.0 05.368.517/0001 -51, com Contrato Social devidamente arquivado na Junta 

Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41204909256 em 28110/2002, Primeira 

Alteração de Contrato Social sob n.0 20031627919, em 13/06/2003 e Segunda Alteração 

de Contrato sob n.0 20063764237 em 06/10/2006, resolvem por este Instrumento 

Particular de Alteração de Contrato, alterar o Contrato Social primitivo e posteriores 

alteraç.ces, de acordo com as cláusuias e ccndições segt:iiJ.tes: 

Cláusula Primeira: A administração da sociedade caberá a V ANDERLEI 

APARECIDO DO PRADO com os poderes amplos e ilimitados, autorizado o uso do 

nome empresarial individualmente, 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. 

Cláusula Segunda: A sócia LEONILDE PIROZZI DO PRADO, que possui na 

sociedade 14.250 (Quatorze Mil, Duzentos e Cinqüenta) Quotas de R$ 1,00 (Hum Real) 

cada uma, totalizando R$ 14.250,00 (Quatorze Mil, Duzentos e Cinqüenta Reais), cede e 

transfere para o sócio VANDERLEI APARECIDO DO PRADO, a quantia de 13.500 

(Treze Mil e Quinhentas) quotas de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma, perfazendo um total 

de R$ 13.500,00 (Treze Mil e Quinhentos Reais), no presente ato, em moeda corrente do 

país. 

Cláusula Terceira: A sócia cedente LEONILDE PIROZZI DO PRADO dá ao sócio 

adquirente V ANDERLEI APARECIDO DO PRADO, plena, geral e raza quitação da 

cessão das quotas ora efetuada. 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 004 DA SOCIEDADE: 
L.P. DO PRADO & CIA L TOA- ME 

Pelo presente instrumento particular, LEONILDE PIROZZI DO 
PRADO, brasileira. casada em regime de comunhão parcial de bens, nascida em 
0211011943. empresária, CPF 028.599.059-44 e Cédula de Identidade Civil R.G. no 
3.547.592-3 SSP/PR, residente e domiciliada na Rua Cruzeiro D'Oeste, n. 0 390, Centro, 
na cidade de Campo Mourão - PR. CEP 87302-090 e V ANDERLEI APARECIDO DO 
PRADO. brasileiro, separado judicialmente. natural de Iacanga - SP. nascido em 
14/0911960. empresário, CPF/MF n° 424.402.389-53 e Cédula de Identidade Civil R.G. 
no 3.047.359-0 SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Cruzeiro D'Oeste. r .. 0 390. 
Centro, em Can1po Mourão - PR. CEP 87302-090, únicos sócios componentes da 
empresa: L.P. DO PRADO & CIA LTDA - ME, com sede e foro na Av. Guilherme de 
Paula Xavier. 11.0 116. Centro, CEP 87302-050, em Campo Momão - PR., inscrita no 
CNP.T sob 11.0 05.368.517/0001 -5 L com Contrato Social devidamente arquivadG na Junta 
Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41204909256 em 28110/2002. Primeira 
Alteração de Contrato Social sob n.0 20031627919. em 13/06/2003. Segunda Alteração de 
Contrato sob n. 0 20063764237 em 06/1012006 e Terceira Alteração de Contrato sob n. 0 

20073639770 em 16/08/2007. resolvem por este Instrumento Particular de Alteração de 
Contrato. alterar o Contrato Social primitivo e posteriores alterações. de acordo com as 
cláusulas e condições seguintes: 

Cláusula Primeira: O objeto social da sociedade passa a ser a prestação de serviços de 
bonacharia. o comércio varejista de pneus novos, usados e racapados. e o comércio 
varejista de peças para veículos. 

Cláusula Segunda: Permanecem inalteradas as demais cláusulas que não coliGirem com 
as disposições do presente instrumento. 

E por estarem. justos e contratados. assinam o presente instrumento em 03 (tres) 
vias de igual teor e forma. 

Campo Mourão. 08 de Out br de 20iN 

y:b Q m~.Jdt JI,~ Jo R a),, ' L(; ' ' 
Leonilde Pirozzi do Prad 

Testemunhas: 

~8 g &.Jfio .fol'1~ . 
Cássio Ribeiro Fonseca 
CPF: 068.458.479-40 
RG 10.231.815-3 SSP/PR 

José Carla RC/PR 51281-0/8 
CPf 642~. -4-J· ~~14- RG 4.527.174-9 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 005 DA SOCIEDADE: 

L.P. DO PRADO & CIA LTDA- ME 

Pelo presente instrumento particular, LEONILDE PIROZZI DO PRADO, 

brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, nascida em 02/10/1943, 

empresária, CPF 028.599.059-44 e Cédula de Identidade Civil R.G. nº 3.547.592-3 

SSP/PR, residente e domiciliada na Rua Cruzeiro D' Oeste, n.º 390, Centro, na cidade de 

Campo Mourão - PR, CEP 87302-090 e VANDERLEI APARECIDO DO PRADO, brasileiro, 

separado judicialmente, natural de lacanga - SP, nascido em 14/09/1960, empresário, 

CPF/MF nº 424.402.389-53 e Cédula de Identidade Civil R.G. nº 3.047.359-0 SSP/PR, 

residente e domiciliado na Rua Cruzeiro D'Oeste, n.º 390, Centro, em Campo Mourão

PR. CEP 87302-090, únicos sócios componentes da empresa: L.P. DO PRADO & CIA 

LTDA - ME, com sede e foro na Av. Guilherme de Paula Xavier, n.º 116, Centro, CEP 

87302-050, em Campo Mourão - PR., inscrita no CNPJ sob n.º 05.368.517/0001-51, com 

Contrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o 

NIRE 41204909256 em 28/10/2002, resolvem por este Instrumento Particular de 

Alteração de Contrato, alterar o Contrato Social primitivo e posteriores alterações, de 

acordo com as cláusulas e condições seguintes: 

Cláusula Primeira: O sócio VANDERLEI APARECIDO DO PRADO, que possui na sociedade 

14.250 (quatorze mil, duzentas e cinqüenta quotas) de R$ 1,00 (hum real) cada uma, 

perfazendo um montante de R$ 14.250,00 (quatorze mil, duzentos e cinqüenta reais) 

cede e transfere para a sócia LEONILDE PIROZZI DO PRADO, a quantia de R$ 13.500 

(treze mil e quinhentas) quotas de R$ 1,00 (hum real) cada uma, perfazendo um total de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) no presente ato, em moeda corrente do país. 

Cláusula Segunda: O sócio cedente VANDERLEI APARECIDO DO PRADO, dá a sócia 

adquirente LEONILDE PIROZZI DO PRADO, plena, geral e raza quitação da cessão das 

quotas ora efetuada. 

Cláusula Terceira: Em decorrência da presente cessão de quotas, o capital social no 

valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) dividido em 15.000 (quinze mil) quotas de 1,00 

(hum real) cada uma, inteiramente integraliz.ado em moeda corrente do país, fica assim 

% ~f'v/ 
distribuído entre os sócios: 

Sócios R$ Quotas 

LEONILDE PIROZZI DO PRADO .. ...... ...... .. 14.250,00 14.250 95,00 

VANDERLEI APARECIDO DO PRADO ........ 750 00 750 5 00 

TOTAL. .. .... ............... ........ ...... ... ..... .. ........ 15.000,00 15.000 100,00 

Cláusula Quarta: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, 

mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

p 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL N2 005 DA SOCIEDADE: 

L.P. DO PRADO & CIA LTDA- ME 

Cláusula Quinta: A administração da sociedade continua a cargo do sócio VANDERLEI 

APARECIDO DO PRADO, com poderes amplos e ilimitados, autorizado o uso do nome 

empresaria l individualmente, 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. 

Cláusula Sexta: Permanecem inalteradas as demais cláusulas que não colidirem com as 

disposições do presente instrumento. 

DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: A vista da modificação ora ajustada e em 

consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei n.º 10.406/2002, os sócios 

RESOLVEM, por este instrumento, atua lizar e consolidar o contrato social, tornando 

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

primitivo que, adequando às disposições da referida Lei n.º 10.406/2002 aplicáveis a 

este tipo societário, passa a ter a seguinte redação: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de l.P. DO PRADO & 

CIA L TOA - ME. 

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede na Av. Guilherme de Paula Xavier, 116, 

Centro, em Campo Mourão - Estado do Paraná - CEP 87.302-050. 

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciou suas atividades em 28/10/2002 e seu prazo de 

duração é indeterminado. 

CLÁUSULA QUARTA: O objeto da sociedade é a prestação de serviços de borracharia, o 

comércio varejista de pneus novos, usados e recapados, e o comércio varejista de peças 

para veículos 

CLÁUSULA QUINTA: O capital social é de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) dividido em j 
15.000 (quinze mil) quotas de R$ 1,00 (hum real) cada uma, inteiramente integraliza~·\' 

em moeda corrente do País, assim subscrito: \ , 

Nome do Sócio No. De Quotas Valor R$ % 

LEONILDE PIROZZI DO PRADO................ 14.250,00 

VANDERLEI APARECIDO DO PRADO........ -~7'-=:?~0~,0~0 ____ --!....:::!.~--~= 

TOTAL.......................... .... .......... .............. 15.000,00 

14.250 95,00 1; 750 5,00 

~ 15.000 100,00 

~ 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL N!! 005 DA SOCIEDADE: 

L.P. DO PRADO & CIA LTDA- ME 

CLÁUSULA SEXTA: 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 o preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, 

formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, 

mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade caberá ao sócio VANDERLEI 

APARECIDO DO PRADO, com poderes amplos e ilimitados, autorizado o uso do nome 

empresarial individualmente, 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. 

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os 

administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo a 

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. 

CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os 

sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar 

filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada 

mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 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\_ \ [\
1 

haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data ~ 
da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 

§ Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se 

resolva em relação a seu sócio. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O administrador declara, sob as penas da Lei, que não 

está impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 005 DA SOCIEDADE: 

L.P. DO PRADO & CIA LTDA- ME 

de condenação criminat ou por se encontrar sob 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 as normas de defesa da concorrência, 

contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro de Campo Mourão, Estado do Paraná 

para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento 

em 03 (três) vias de igual teor e forma. 

Campo Mourão, 28 de Fevereiro de 2012. 

Testemunhas: 

Cassio Ribeiro Fonseca 

CPF. 095.439.548-44 

RG. 8.429.796-8 SSP PR 

CRC PR: 51.281-PR- CPF 642.448.659-34 

~JoL ~ PtcJo 
Leonilde Pirozzi do Prado 

Ânge.J;~fa7av~ Ferlin 

CPF. 387.510.119-72 

RG. 3.244.760-0 SSP/PR 



RIBAS PNEUS L TOA -ME 

ROD BR 487, SN - KM 01 

SAÍDA PARA CURITIBA 

CAMPO MOURÃO PR 

PARA: 

ANEXO/I 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 010/2013 
EDITAL DE CARTA CONVITE No 002/2013 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na 

qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 

modalidade - CARTA CONVITE n° 002/2013, instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que não fomos declarados inidôneos 

para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de 

suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

... 
r• 

\ 



RIBAS PNEUS L TOA - ME 

ROD BR 487, SN- KM 01 

SAÍDA PARA CURITIBA 
CAMPO MOURÃO PR 

PARA: 
ANEXO/I/ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 010/2013 

EDITAL DE CARTA CONVITE No 002/2013 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na 

qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade 

- CARTA CONVITE n° 002/2013 instaurado pelo Município de Nova 

Cantu, que nos comprometemos a entregar os produtos ganhos por esta 

empresa, nos termos e nas condições do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

RIBAS PNEUS L TOA - ME 



RIBAS PNEUS L TOA - ME 

ROD BR 487, SN- KM 01 

SAÍDA PARA CURITIBA 

CAMPO MOURÃO PR 

ANEXO/V 
PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 010/2013 

EDITAL DE CARTA CONVITE No 002/2013 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na 

qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade 

- CARTA CONVITE n° 002/2013 instaurado pelo Município de Nova 

Cantu, que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, 

menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir 

de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que 

acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

22 fevereiro de 2.013 

\ . 



RIBAS PNEUS L TOA - ME 
ROD BR 487, SN - KM 01 
SAÍDA PARA CURITIBA 

CAMPO MOURÃO PR 

PARA: 

ANEXO V 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 010/2013 

EDITAL DE CARTA CONVITE No 002/2013 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na 

qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade 

- CARTA CONVITE n° 002/2013 instaurado pelo Município de Nova 

Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os termos da 

licitação, bem como tomou conhecimento de todas as especificações 

concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que preencha 

todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Campo Mourão Pr.;. 22 de fevereiro de 2.013 

\ 



22/02/13 https:/A.w.w.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz= 12546846&VARPessoa=12546846&YARÜf=PR&V~ 

Certificado de Regularidade do FGTS- CRF 

Inscrição: 0552139510001-91 
Razão Social: RIBAS PNEUS LTDA ME 

Nome Fantasia:RIBAS PNEUS 
Endereço: ROD BR-487 KM 01 SAlDA PARA PITANGA SN I VILA 

CAROLO I CAMPO MOURAO I PR I 87301-450 

A Caixa Ec onômica 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: 18/02/2013 a 19/03/2013 

Certificação Número: 2013021808232352951149 

Informação obtida em 22/02/2013, às 15:55:47. 

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

~ 
hllpo;j-,;tga~l~.gw.b<JEn«~~Crt!Crt/Fg.CFSI"l"hri<P,..I.~p?I/ARP~MM•trlzo12546846&VARP~~ 12546846&VARUFPR~ARIMo . . , 



22/02/13 
-----

Certidão NegatiVcl de Débitos Tributários e de D i\ida AtiVcl Estadual \)~f\ Íi'; Ú:y 
... ~ /C' 
~ -:~ 

Estado do Paraná ~f L. N.c.J:-l-----~ 
Secretaria de Estado da Fazenda .. --~---·~~

Coordenação da Receita do Estado ='v:~ c3Y"It'~ • 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de DMda Ativa Estadual 

N° 10107623-10 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 05.521.395/0001-91 

Nome: RIBAS PNEUS LTDA 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscre\er e cobrar débitos ainda não registrados ou 
que \enham a ser apurados, certificamos que, '..erificando os registros da Secretaria de Estado da 
Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do requerente, 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. 

Finalidade: Licitação 

A autenticidade desta Certidão de\erá ser confirmada via Internet 
www .fazenda.pr.gov.br 

Esta Certidão tem validade até 22/06/2013- Fornecimento Gratuito 

·;? Estado do Paraná l.IJ Secretaria de Estado da Fazenda 
P.ARANÃ Coordenação da Receita do Estado 

Certidão N° 10107623-1 O 

Emitida Eletronicamente via Internet 
22/02/2013 -15:54:32 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPA R 

https:/1\w.w.ari nternet.pr .gov.br/outros/_d_neg atiVcl2.asp?eUser=&eCPF = &eC N P J=05.521.395/0001-91 &eCadi cms=&eN umlmag e=9797kz&eFinalidade= L .. ~/1 



221~13 Pedido CND Via Internet 

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 DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: RIBAS PNEUS LTDA- ME 
CNPJ: 05.521.395/0001-91 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscre\er quaisquer dí\Adas de responsabilidade do 
sujeito passi~,Q acima identificado que \Aerem 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 Dí\Ada 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 à 
situação do sujeito passi\,{) no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições 
pre\Adenciárias e as contribuições de\Adas, por lei, a terceiros , inclusi\e as inscritas em Dí\Ada Ativa do 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica. 

A aceitação desta certidão está condicionada à \erificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 15:52:42 do dia 22/02/2013 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 21/08/2013. 
Código de controle da certidão: BCA2.5250.2622.2744 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

111Mfo'.()10.dataprev.gov.br/CWS/CONTEXTO/PCND1/PCND1.HTML 



22/02113 Pedido CND Via Internet 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATlVOS ÀS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS 

N° 001022012-14023395 
Nome: RIBAS PNEUS LTDA- ME 
CNPJ: 05.521.39510001-91 

Ressalwdo o direito de a Fazenda Nacional cobrar e lnscre>,er quaisquer dilidas de responsabilidade do sujeito passi1.0 acima Identificado que lierem 
a ser apuradas, é certificado que nao constam pendências em seu nome relatiws a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil (RFB) e a inscrições em Dilida Ativa da Unil!o (DAU). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e llálida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente as contribuições prelidenciârias e às 
contribuiçOes delidas, por lei, a terceiros, inclusil.e as inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais 
inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB. 

Esta certidão é valida para as finalidades prelistas no art. 47 da Lei n• 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para: 

- a\erbação de obra de construção cilil no Registro de lmó'-'lis; 
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade 
sociedade empresâria simples; 
- baixa de firma indilidual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei n• 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 -Código Cilil, extinção de 
entidade ou sociedade empresária ou simples. 

A aceitação desta certidl!o está condicionada á finalidade para a qual foi emitida e a '-'lrificação de sua autenticidade na Internet, no endereço 
<http://WoMN.receita.fazenda.gov.br> . 

. ertidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n• 01, de 20 de janeiro de 2010. 

Emitida em 15/1212012. 
Válida até 13/06/2013. 

Certidão emitida gratuitamente. 

"·---o~~t.---· ·-·-··-- --· ·- -·· ----.J- : ....... J:~-....4 __ .. _ ..l ...... , ___ .. _ 

V>WN010.dataprev.gov.br/CWS/CONTEXfO/PCND1/PCND1.HTML 



Estado do Paraná 
Prefeitura Municipal de Campo Mourão 
Secretaria da Fazenda e Administração 

Certidão Negativa de Débito 

Dados do Contribuinte: 
C.N.P.J.: 05.521.395/0001-91 
Código: 357448 
Contribuinte: RIBAS PNEUS L TOA- ME 
Endereço: ROD BR 487, S/N- KM 01 
Bairro: AREA URBANIZADA 
Cidade: CAMPO MOURAO 
Estado: PR 
CEP: 87301450 

Finalidade da Certidão: PARA FINS DIVERSOS 

N° 2557 I 2013 

Certifico, para os devidos fins, que INEXISTEM DÉBITOS referentes a Tributos Municipais, 
inscritos ou não em Dívida Ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data. 

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente apuradas mesmo as 
referentes a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO. 

A aceitação da presente certidão está condicionada a verificação de sua validade na internet no 
endereço: wwv,r.campomourao_pr.gov.br (Serviços-Online). 

Observação: Esta certidão é valida somente para o contribuinte acima 

Validade: 30 d ias a partir da data de emissão. Emitido em: 22/02/2013 às 15:48:10 

'\ 
__________________ , 



RIBAS P~EUS L:. TDA. 
CONTRATO SOCIAL 

de comunhão Parcial de Bens, nascida em 28.10.1975, advogada, residente e 

domiciliada em Campo Mourão - Pr., à rua Londrina, 310, centro, CEP 87303-310, 

portadora do CPF no 024.242.349-30, e Cl RG no 6.257.605-7-SSP-PR. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial RIBAS PNEUS 

LTDA e terá sede e domicilio na Rodovia Br 487, Km 01 , s/n, CEP 87301-450, Vila 
Caroto, Campo Mourão - Pr. 

CLÁUSULA SEGUNDA: O objeto será Serviços de Reparação e Comércio Varejista 
de Pneumáticos. 

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciará suas atividades em 16.02.2003 e seu 

prazo de duração é indeterminado. 

CLÁUSULA QUARTA: O capital social será R$ 30.000,00 (trinta mil reais) dividido em 

30.000 (trinta mil) quotas de valor nominal R$ 1 ,00 (um real) cada uma, e integralizado, 

em moeda corrente e legal do País neste ato assim distribuídos: 

SÓCIOS QUOTAS CAPITAL 

FABIANO DISSENHA RIBAS 

DANIELA THEODOROVICZ RIBAS 
TOTAL 

15.000 

15.000 
30.000 

R$ 15.000,00 (50%) 

R$ 15.000,00 (50%) 
R$ 30.000,00 

CLÁUSULA QUINTA: A responsabilidade dos sócios é limitada a importância total do 

capital social. 

CLÁUSULA SEXTA: A administração da sociedade caberá a FABIANO DISSENHA 

RIBAS, indistintamente, ficando vedado o uso da razão social em obrigações estranhas 

aos objetivos sociais. 
CLÁUSULA SÉTIMA: Os sócios poderão, de comum acordo, fiXar uma retirada mensal, 

a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes. 
CLÁUSULA OITAVA: O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano. Ao 

final de cada exercício será levantado balanço geral, apurando-se a conta de lucros e 
perdas, observando-se as prescrições legais. 
CLÁUSULA NONA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 

dependência, mediante alteração assinada por todos os sócios. 
CLÁUSULA DÉCIMA: A morte ou retirada de qualquer dos sócios quotistas não 

acarretará a dissolução da sociedade que continuará a existir com outro sócio. Na 

hipótese de falecimento de qualquer um dos sócios quotistas, os herdeiros do falecido 

poderão ingressar na sociedade com a sua quota de capital e a parte dos lucros, que 

deverão ser acurados em balanco esoAcial da data cio AvAntn 



RIBAS PNEUS LTDA. 
CONTRA TÓ SOCIAL 

Se enquadra na situação de microempresa. 

disposto no § 1 o do mesmo artigo; 

C) Não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3° 

da mesma lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios declaram que não estão inclusos em 

qualquer penalidade de lei que os impeça de exercer a atividade mercantil. 

E por estarem justos e contratados, assinam o presente Contrato Social, em quatro vias 

de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, obrigando-se por si e por seus 

herdeiros ou sucessores cumpri-lo em todos os seus termos. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro de Campo Mourão para o exercício e 

o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes neste contrato. 

Campo Mourão, 04 de Fevereiro de 2003. 

~~~~;, ~b_ 
s 

DANIELA THEODOROVICZ RIBAS 

r THEOOOROVICZ I 
Rua Santa Caterlna, 2101 • Fonejfn (044) 823·~67~ 
Centro • CEP 87303. HO • Campo MOUtio • Paraná 

~o. Coal CRC-PR 6928 0-3 • CPF 003491789-!!.J 

ADVOGADO 
OAI.fi11A7-S • CPF 003 ~ ,_,. 

. ·,~ ... 
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RIBAS PNEUS LTDA- EPP ~.F L. i'I.<·...J3.~ ~·- ~lf.:: i..::i' 
CNPJ:05.521.395/0001-91 ~-:: , :> ,- -- ·,.,p !.;..l,. r:tii 

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRAT!J4B ~ ' ~. · .~-~-;,~-.--:· ___ 4- · · .. 
.... -· .., .., .... ":· ·.., o ,.. .. 
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FABIANO DISSENHA RIBAS, brasileiro, natural de Campo Mourão - P .... adõ sob o 
regime de Comunhão Parcial de Bens, nascido em 08/10/1976, empresário, portadora do CPF 
sob o N.0 918.732.669-87 e da Cédula de Identidade RG sob o N.0 6.439.774-5 do Instituto 
de Identificação do Paraná, residente e domiciliada em Campo Mourão- PR, na Av. Capitão 
Índio Bandeira, 281, Apto. 901, Ed. Alfa, Centro, CEP: . 87301-000 e DANIELA 
THEODOROVICZ RIBAS, brasileira, natural de Campo Mourão - PR, casada em regime 
de comunhão parcial de bens, nascido em 28/10/1975, empresária, portador do CPF sob o N.0 

024.242.349-30 e da Cédula de Identidade RG sob o N.0 6.257.605-7 do Instituto de 
Identificação do Paraná, residente e domiciliado em Campo Mourão - PR, na Av. Capitão 
Índio Bandeira, 281, Apto. 901, Ed. Alfa, Centro, CEP: 87301-000; únicos sócios da 
sociedade limitada RIBAS PNEUS LTDA- EPP, com sede estabelecida em Campo Mourão 
- PR, na Rod. BR 487, KM 01, s/n, CEP 87301-450, Vila Carola, registrada na Junta 
Comercial de Campo Mourão-PR, sob o NIRE 4120495544-4, por despacho da se.~sã~ . de ~' '· 
10/02/2003 e ultima alteração registrada sob o N° 20071349499, por despacho da sessã9 d~ ' 
05/04/2007, inscrita no CNPJ sob o N° 05.521.395/0001-91 resolvem, assim, alteràr o 
contrato social: 

·.Primeira: Em decorrência da presente alteração o objeto social passa a ser: Reforma de Pneumáticos 
Usados CNAE: 22.12-9/00; Comercio a Varejo de Pneumáticos e Câmara de Ar CNAE: 45.30-7/05; e 
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e 
Internacional CNAE: 49.30-2/02; 

Segunda: Permanecem em pleno vigor as cláusulas do contrato social, não alteradas ou não colidentes com 
o disposto nesta alteração de contrato social. 

. Terceira: Fica eleito o foro de Campo Mourão - PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e 
obrigações resultantes deste contrato. 

E, por estarem assim, justos e contratados assinam a presente alteração em 04 (quatro) vias de igual teor e 
forma. 

. ., ,:, tl 

Campo Mourão - PR, 05 de Dezembro :de ~Q lf.-{1~ 
'I :<)' 

'J .. 

~~~~ ~ 
DANIELA THEODOROVId RIBAS 

Testemunhas 

I IJ ,,, 
·~I • 1 • Y "r 

i ' . ;i : ; :7 ~-. '• 
~ 

PATRICIA PU CH RODRIGUES LUZIAN LLER HANISCH 
! 
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DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 010/2013 
REF.: Edital de CARTA CONVITE n° 002/2013 - PMNC. 

Objeto: Aquisição de Pneus para Ônibus (Transporte Escolar) 

O Signatário da presente declara que o mesmo recebeu do licitador 
toda a documentação relativa a licitação supramencionada. 

Nova Cantu, Paraná, de r~ úó./M:/0/ de 2.013. 

~ ()552139·5(0001-91 
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PROCESSO LICITATORIO No 010/2013 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 002/2013 
ABERTURA: 01/MARÇ0/2013 HORÁRIO: 09:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, às 09:00 
Horas do dia O 1 de Março do ano de 2.0 13, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, sito à 
Rua Bahia, no 85 - Centro, em Nova Cantu, Paraná, Processo Licitatório, na Modalidade de 
CARTA CONVITE, tipo menor preço, por ítem, fixo e sem reajuste, de acordo com o que 
determina a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e as condições estabelecidas 
neste Edital, para escolha da melhor proposta do seguinte objeto: 

l - DO OBJETO 

1.1 - O presente Edital de Carta Convite tem por objetivo a Aquisição de Pneus para 
Ônibus, da seguinte forma: 

LOTE 01: ÚNICO 
ITEM DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE/ 

UNIDADE 

01 PNEU 1.000x20 - COMUM - LISO 30 (TRINTA) 
02 PNEU 1.000x20 - COMUM - BORRACHUDO 25 (VINTE 

CINCO) 
03 PNEU 1.100x22 - COMUM - LISO 10 (DEZ) 
04 PNEU 1.100x22 - COMUM- BORRACHUDO 10 (DEZ) 
os CAMARA DE AR 1.000x20 50 (CINQUENT A) 
06 CAMARA DE AR 1.100x22 20 (VINTE) 
07 PROTETOR ARO 20 50 _iCINQUENTA) 

2 - CONDIÇÕS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

2.1 - Poderão participar da presente licitação, além das empresas convidadas pelo 
Município, os demais interessados, do ramo pertinente ao objeto cotado no presente certame, que 
manifestarem seu interesse com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada 
para entrega dos envelopes, através da retirada do Edital junto a Prefeitura Municipal de Nova 
Cantu. 

2.2 - Não poderão participar da presente licitação empresas em consórcio ou que tenham 
sido declaradas inidôneas por qualquer pessoas jurídica de direito público. 

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

3 - HABILITAÇÃO 

3.1 - O envelope de HAB ILITAÇÂO, deverá conter a seguinte documentação: 



Prefeitura Municipal de Nova Ca 
Rua Bahia n° 85 -Centro- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N.o 77.845.394/0001 -03- Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

4.1 - A proposta deverá ser elaborada em papel ofício timbrado, ou formulário contínuo, 
e/ou papel ofício contendo o carimbo do CNPJ/MF da empresa, em linguagem clara, sem rasuras, 
emendas ou entrelinhas, com identificação do número, assinada pelo seu representante legal, onde 
devera constar obrigatoriamente: 

a) assinatura do representante legal da empresa e/ou autônomo; 
b) indicação do preço unitário e total por item cotado; 
c) Validade da proposta (o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 

abertura da proposta Comercial 

4.2 - Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 
especificações exigidas. 

4.3 - O licitante poderá oferecer esclarecimentos à Comissão Permanente de Licitações por 
meio de carta, que anexará ao envelope de proposta. 

4.4 - No preço ofertado, deverão estar incluídos todos os custos diretos ou indiretos tais 
como: despesas com impostos, embalagem, seguro de transporte (carga e descarga) até o destino 
do objeto; e/ou obrigações sociais, uniformes, identificações pessoais, seguros, e transporte de 
pessoal até o destino do objeto, se for o caso. 

A documentação anteriormente referida será apresentada em envelope fechado, constando 
em sua face externa os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N°. 02 
CONVITE N°.: 
ABERTURA: 
EMPRESA: 

Proposta de Preços 
Prefeitura Municipal de Nova Canto 

HORÁRIO: 

5 - ABERTURA DOS ENVELOPES: 

5.1 - A comissão de Licitação lavrará atas circunstanciadas, registrando todos os fatos 
praticados no decorrer do processo licitatório. Quaisquer observações somente serão registradas 
em ata, das quais a Comissão de Licitação fará a leitura para conhecimento geral. 

5.2 - A abertura do Envelope 01 - Habilitação, observará os seguintes procedimentos: 
5.2.1 -No dia, hora e local determinado neste Edital, em sessão pública, a Comissão de 

Licitação receberá os envelopes O 1 e 02, não serão recebidos documentos de Habilitação e 
Propostas após a abertura do primeiro envelope. 

5.2.2 - Após o recebimento dos envelopes, a Comissão de Licitação, na presença facultativa 
dos proponentes interessados, devidamente credenciados, efetuará a abertura dos envelopes n. O 1 -
HABILITAÇÃO. 

5.2.3 -Nesta mesma sessão, a critério da Comissão de Licitação, poderão ser analisados os 
documentos contidos no envelope n. O 1, e decidir quanto a habilitação ou inabilitação das 
proponentes. 



Prefeitura Municipal de Nova C 
Rua Bahia n° 85 -Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

b) Sendo vencedora da licitação, assumirá integral responsabilidade pela perfeita e 
completa execução dos serviços e/ou fornecimento do objeto em todas as suas fases. 

c) Considerou que os elementos desta licitação, lhe permitiram a elaboração de uma 
proposta totalmente satisfatória. 

7 - LOCAL PARA ENTREGA DO OBJETO E OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e 
CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO: 

7.1 - Para os lotes acima, a entrega do objeto deste edital deverá ser realizado no 
Almoxarifado da Prefeitura do Município de Nova Cantu, Paraná, ou local designado pela licitante 
através da requisição. 

7.2 - O Material e/ou serviço será entregue, conforme solicitação, através de requisição. 

7.3 - Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade de cada item 
e/ou serviços por 6 (seis) meses, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito. 

8- DO PAGAMENTO 

8.1 - O pagamento será realizado até o 5° (quinto) dia útil, mediante apresentação da 
fatura/NF anexa a requisição dos materiais emitida pela da secretaria requisitante. 

9 - DOVALOR 

9.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-80.000,00 (Oitenta Mil 
Reais). 

9.2 - Correrá por conta de Recursos Próprios do Município de Nova Cantu, Estado do 
Paraná, através da seguinte Dotação Orçamentária: 

Dotação Secretaria 
05.07.12.361.0188-2020 -33.90.30 Secretaria Municipal de Educação 
05.08.12.361.0188-2036-33.90.30 

10 - DAS PENALIDADES 

10.1 - Ao contratado total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções legais, a 
saber: 

a) Advertência; 
b) Multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em 

seu total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, cumulável com as demais 
sanções; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 
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Prefeitura Municipal de Nova ca=_t~,t,t·_--'1 
Rua Bahia n° 85- Centro- Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 l0 \- / 

CNPJ N.o 7~.845.394/0001-03 - Fone_(044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 ~ 
E-ma1l: pmncantu@hotmall.com ou pmncantu@iq.com.br 

13.2 - Não serão admitidas a esta licitação as empresas e/ou autônomos suspensas ou 
impedidas de licitar, bem como as que estiverem em regime de falência ou concordata. 

13.3 - A Comissão Permanente de Licitação, terá autonomia para resolver todos os casos 
omissos, dirimindo dúvidas que porventura possam surgir, assim como aceitar ou não qualquer 
interposição por parte dos participantes. 

13.4 - Somente terá direito a usar da palavra, rubricar os documentos e propostas, 
interpelar, assinar ata, apresentar recursos, os representantes credenciados das empresas 
proponentes e membros da Comissão de Licitação. 

13.5 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes contendo as propostas, não serão 
admitidas quaisquer retificações que possam influir no resultado, nem admitidos a participarem os 
proponentes retardatários. 

13.6 - A participação nesta licitação, importa ao proponente irrestrita aceitação das 
condições estabelecidas no Convite e demais da Lei n°. 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações. 

13.7 - Ocorrendo a hipótese prevista no sub-item anterior assistirá ao Município de Nova 
Cantu, o direito de , a seu exclusivo critério, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a adjudicação do objeto em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro colocado ou revogação a licitação. 

13.8 - Atendida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores obrigados a 
aceitar, nas mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os eventuais acréscimos ou 
supressões, em conformidade com o Artigo 65, seus parágrafos e incisos da Lei n°. 8.666/93 e suas 
alterações. 

13.9 - Para dirimir controvérsia decorrente deste certame, o Foro competente é o da 
Comarca da cidade de Campina da lagoa, Estado do Paraná excluído qualquer outro. 

14 - DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 
14.1 - A Divisão de Licitações prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos 

interessados nesta licitação, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, no 
horário de expediente NO PAÇO Municipal de Nova Cantu - PARANÁ, na Rua Bahia SIN°, ou 
ainda pelo fone /fax 44-35271281 I 35271363- e-mail - pmncantu@ig.com.br. 

NOVA CANTU- PARANÁ, 20 de Fevereiro de 2013. 

ASS. COMPRAS E LICITAÇÕES~ l RESIDENTE DA COMISSÃO C.P.L. 

A~N~ 
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Prefeitura Municipal de Nova Canl~ :;{L·.~-~;J 
Rua Bahia n° 85 - Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 ~o"'.:: ~ , .. . '\i' 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03- Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363 ~ :..,;:-_~_:;..."'" 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

(MODELO ANEXO 11) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 010/2013 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 002/2013 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento li citatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 002/2013, instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o 

Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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Prefeitura Municipal de Nova Cahtu 41.----:-· 
Rua Bahia n° 85 - Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 :~:::r: .. .._\. ~ 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 - Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 ~..:::0---
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

(MODELO ANEXO IV) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 
PROCESSO LI CITATÓRIO (LI ClT AÇÃO) N° 010/2013 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 002/2013 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 002/2013 instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que 

acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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Prefeitura Municipal de Nova C-antli!~~~.~~·· 
Rua Bahia n° 85 ·Centro- Nova Cantu - PR.- CEP: 87330~006_ ~ ~ .q,~ 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363 ~~ :l C~n\V. 
E~mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 010/2013 
REF.: Edital de CARTA CONVITE n° 002/2013- PMNC. 

Objeto: Aquisição de Pneus para Ônibus (Transporte Escolar) 

O Signatário da presente declara que o mesmo recebeu do licitador toda a 
documentação relativa a licitação supramencionada. 

Nova Canto, Paraná, ____ __:d~e::..__ ______ de 2.013. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTif _."l'-0..!:-:-~~} 
ESTADO DO PARANÁ I 

CNPJ 77.845.394/0001-03 \ . --~--·--~~;./ 
PROCESSO n° 010/2013 ·.._~vacz.-.~)-

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

~-----------------------------------~----~ 

OBJETO: Aquisição de Pneus para Ônibus 
(Transporte Escolar)- Secretaria de EDUCACÃO. 
VALOR ESTII\1ADO - R$-80.000,00 (Oitenta Mil 
Reais). 

PARA: 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - PREVISÃO I 
DOT.t\ ÇÃO ORÇAlV!ENT ÁRIA: 

O. 6.1 {).d_zf_.,. vZo_.~ -:=!.,.7..Z~<L.,:9ó.~:J~70L _____ __, 

f...--L-o~~....L::....!:.=--.........i!........:6::.L...._..,tJ:.....:Z,i=->!«-.<C.C.L-y ----""oJ?~.,?t - ~ o J o 

DATA: /? I 0-<t I~0/3 

PARA: 
ASSESSOR JURÍDICO 

I Dispens:::J l Concorrência 

~~~~A=-~~~~~~~~~ 
PARA: 
COMPRAS: LI ClT AÇÃO/REQUISIÇÃO 

Rua Prof. João Farias da Costa, sln°- Fone (44) 3527-1281 I 1363- CEP 87.330-000 

-


