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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 no 023/2013 - Edital 
de Carta Convite no 006/2013, que tem como objeto a Aquisição de Serviços de Retífica 
de Motor de Patrola Caterpillar 120B, conforme especificação no Edital. 

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

LOTE 01 - Empresa: RETIFICA PARANÁ LTDA, inscrita no CNPJ 
82.246.703/0001-69, no Valor total de R$-9.640,00 (Nove Mil, Seiscentos e Quarenta 
Reais). 

Nova Cantu, Paraná, 21 de Maio de 2.013. 
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MUNICIPIO DE NOVA CAN 

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 pmncantu@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 Licitatório n° 023/2013, Edital de Carta Convite n° 006/2013, em 

conformidade com a Ata da reunião da Comissão Municipal de Licitação de 14 de Maio 

de 2.013. 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 20 de Maio de 2.013. 

r 
I ) 

~\._ ~ \_,~' ')_,~ 
D\ DIVONSIR GlfAFF 

OAB-PR no 4.058 

Assessor Jurídico 
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MUNICIPIO DE NOVA CANT 

Estado do Paraná 
CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

i/Paço Municipal Martin Krupek" 

SCI - Sistema de Controle Interno 

Relatório Administrativo n°. 023/2013. 
Processo Licitatório n°. 023/2013. 
Modalidade Edital de Carta Convite n°. 006/2013. 

O presente relatório trata do processo licitatório n°. 006/2013 Serviços de Retifica -
Patrola. 

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, 21 de Maio de 2013. 

Eleani Maria de Andrade 
Controladora Geral 

Rua Bahia, S/N°- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones ( 44) 3527-1 28 1 - (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

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



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

ATA DE JULGAMENTO DE PREÇOS DO PROCESSO LICITA TÓRIO n° 023/2013 
- EDITAL DE CARTA CONVITE n.o 006/2013-PMNC. 

Às 09h20min (Nove Horas e Vinte Minutos) Horas do dia 14 (quatorze) de Maio 
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 00112013, para o julgamento da propostas 
apresentadas, do Edital de Carta Convite retro, para Aquisição de Serviços de Retifica de 
motor em patrola Caterpillar 120B, conforme especificação em edital, onde participaram da 
presente licitação as seguintes empresas: 

EMPRESA/CNPJ 
GERALDO DE SOUZA - ME 
CNPJ 00.319.428/0001 -00 
RETIFICA RETIFRAN LTDA - ME 
CNP J 05.562.172/0001 -72 
RETIFICADORA PARANÁ LTDA 
CNPJ 82.246.703/0001 -69 

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: 
RETIFICA PARANÁ LTDA LOTE 01- no valor total de R$-9.640,00 
CNPJ 82.246.703/0001-69 (Nove Mil, Seiscentos e Quarenta Reais1 
EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
RETIFICA RETIFRAN L TDA LOTE 01- no valor total de R$-10.115,00 
CNPJ 05.562.172/0001-72 (Dez Mil, Cento e Quinze Reais). 
EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
GERALDO DE SOUZA - ME LOTE 01- no valor total de R$-10.276,58 
CNPJ 00.319.428/0001-00 (Dez Mil, Duzentos e Setenta e Seis Reais 

e Cinquenta e Oito Centavos). 

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 - no valor Total de R$-9.640,00 (Nove Mil, Seiscentos e Quarenta Reais): 
RETIFICA PARANÁ LTDA, inscrito no CNPJ sob o no 82.246.703/0001-69; 

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. 

Rua Bahia, S/W- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1 363 

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



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N. 0 77.845.394/0001 -03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

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, 14 de Maio de 2.013. 

Eleani Maria de Andrade - Presidente_ ...... ~=.;;.......;.......;otA;;..;;....;;..;;...Ct:IJl. _________ _ 

Sueli de Fátima Mello - Membro /11--Y) ~ 
-o~'-------

Eiiane Ferrareto da Silva - Membro -1lf"""'>,......,n ...... ~~p=;-........ .......,,__ _________ _ 

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: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 
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Prefeitura Municipal de Nova Ca ~tu:-W-----~-
Rua BAHIA, n° 85- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 1-o"a \'> .« 

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

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

REF: PROCESSO LICITA TÓRIO N° 023/2013 
EDITAL DE CARTA CONVITE n° 006/2013 

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: 

ITEM PROPONENTE VALOR R$ 
01 RETIFICA PARANA LTDA R$-9.640,00 (Nove Mil, 

CNPJ 82.246.703/0001-69 Seiscentos e Quarenta 
Reais). 

Nova Cantu, Paraná, 14 de Maio de 2.013. 

Eleani Maria de Andrade - Presidente._--+-'-tf,""'u"""~ .......... =.....""""'-----------

~~-
Sueli de Fátima Mello- Membro ___ -f--------------

Eliane Ferrareto da Silva- Membro -~-+~~~~Pt.t:::·~.:.. "-=-----------



BOSCH RETIFICA PARANÁ LTDA. 
Retífica para todos os tipos e marcas de motores 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTÚ 

Modelo: PATROLA 120 B Motor: CATERPILAR 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N2 023/2013 
EDITAL DE CARTA CONVITE N2 005/2013 

LOTE 01 - ÚNICO 

ÍTEM DESCRIÇÃO QTDE UNITARIO VALOR 

SERVIÇOS 
BLANCEAR COM VOLANTE 1 375,55 375,55 

BRUNIR CILINDROS 1 168,07 168,07 

FAZER 3 SELOS NO BLOCO 1 30,00 30,00 

LAVAGEM PARCIAL 1 127,51 127,51 

MONTAGEM PARCIAL 1 1.275,02 1.275,02 

POLIR COMANDO 1 46,36 46,36 

RETIFICAR FERRO DE BIELAS 365,00 365,00 
TOTAL 2.387,51 

PEÇAS 
2 ARRUELA DE ENCOSTO 2 40,00 80,00 

2 ANEL 12 1,24 14,88 

2 ANEL DE AÇO 2 127,00 254,00 

2 RONZINA DE BIELA 6 31,00 186,00 

2 BRONZINA DE MANCAL 7 36,20 253,40 

2 COLA PARA JUNTAS 1 15,38 15,38 

2 CHA VETA DO VIRABREQUfM 1 3,85 3,85 

2 ESTOPNPANO 2 2,20 4,40 

2 ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM 188,00 188,00 

2 JOGO DE ANEL 6 92,00 552,00 

2 JOGO DE JUNTAS 1 700,00 700,00 

2 TINTA 2 46,00 92,00 

2 THINNER 2 12,79 25,58 

2 VIRABREQUfM 1 4.883,00 4.883,00 
TOTAL 7.252,49 

Total de Peças ..... 7.252,49 

total de Serviços. 2.387,51 

To tal geral.. ......... 9.640,00/ 

Validade da proposta: 60 dias 



Campo Mourão, 13 de Maio de 2013 

Via Marginal Gelindo D. Stefanuto, 407- Jd. Bandeirantes - Caixa Posta1269-CEP:87309-650 - Campo Mourão - PR 

CNPJ: 82.246.703/0001-69 - Inscrição Estadual: 801.04930-30 

E-mail: retificaparana@onda.com.br Fone I Fax: (44} 3525-3311 

r82246703/0001-69-~ 
Retífica Paraná Ltda. 

VIA MARGINAL GELINDO 
DESIDERATO STEFANUTO. 407 

JARDIM BANDEIRANTES - CEP 87309-650 
L CAMPO MOURÃO - PR _J 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTÚ- PR. 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 023/2013 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 005/2013 

VEÍCULO : PATROLA 120B CATERPILLAR 

LOTE 01 - ÚNICO 

DESCRIÇÃO QTDE 

P E Ç A S 
COLA PARA JUNTAS 1 
CHAVETA DO VIRABREQUIM 1 
ESTOPA/PANO 2 
ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM 1 
JOGO DE ANEL 6 
JOGO DE JUNTAS 1 
TINTA 2 

THINNER 2 

VIRABREQUIM 1 

ARRUELA DE ENCOSTO 2 

ANEL 12 

ANEL DE AÇO 2 

RONZINA DE BIELA 6 

BRONZINA DE MANCAL 7 

TOTAL 

SER V I ç o s 
MONTAGEM PARCIAL 1 

POLI R COMANDO 1 

RETIFICAR FERRO DE BIELAS 1 

BLANCEAR COM VOLANTE 1 
BRUNIR CILINDROS 1 
FAZER 3 SELOS NO BLOCO 1 
LAVAGEM PARCIAL 1 
TOTAL 

UNITÁRIO VALOR 

R$ 16,15 R$ 16,15 
R$ 4,04 R$ 4,04 
R$ 2,50 R$ 5,00 
R$ 197,40 R$ 197,40 
R$ 96,60 R$ 579,60 
R$ 735,60 R$ 735,60 
R$ 48,30 R$ 96,60 

R$ 13,43 R$ 26,86 

R$ 5.127,15 R$ 5.127,15 

R$ 42,00 R$ 84,00 

R$ 1,30 R$ 15,60 

R$ 133,35 R$ 266,70 

R$ 32,55 R$ 195,30 

R$ 38,00 R$ 266,00 

o R$ 7.616,00 

R$ 1.335,00 R$ 1.335,00 

R$ 48,00 R$ 48,00 

R$ 383,00 R$ 383,00 

R$ 393,00 R$ 393,00 
R$ 176,00 R$ 176,00 

R$ 31,00 R$ 31,00 
R$ 133, 00 R$ 133,00 

R$ 2.499,00 

TOTAL GERAL DE PEÇAS E SERVIÇOS : R$10.115,00 (Dez mil, cento e quinze reais) 

RC J I)' ;,!) • (~. 
SAIO.~ p;.,Rt l ~ 
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RETIFICA DE MOTORES E CABEÇOTES 

RETICAR 
GERALDO DE SOUZA RETÍFICA 

CNPJ: 00.319.428/0001-00 I.E.: 902.50838-46 
RUA MARIA OLIMPIA JARDIM, 498 - ..!ARDIM ISABEL 

CEP 87.309-650 CAMPO MOURÃO- PARANÁ 
FONE: (44) 3525 3646 FAX: (44) 3525 3876 

OFICINA: DATA: 10/05/2012 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTÚ FONE: (44)3527-1281 

CIDADE : NOVA CANTÚ - PR. MOTOR: PATROLA 120 B - CATERPILLAR 

LOTE 01 - ÚNICO 

----- ---··-T-- . - , . .. .. .... -,-- 00.319.428/0001-001 

~ ~ 
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Prefeitura Municipal de Nova Cant~·- ________ . 

Rua Bahia, 85- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 -:-,-- <{<-
CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 °Va an\'). 

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

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
HABILITAÇÃO 

PROCESSO LICITA TÓRIO No 023/2013 
Edital de Carta Convite no 006/2013 

Às 09:00 hs (nove horas) do dia 14 de Maio de 2013, na Sala de Reuniões da Prefeitura 
Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações designados pela 
Portaria n° 00112013, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e julgamento das 
propostas, da licitação acima referida o qual objetiva a Aquisição de Serviços de Retífica em 
motor de Patrola Caterpillar 120B, 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/CNPJ 
GERALDO DE SOUZA - ME 
CNPJ 00.319.428/0001-00 
RETIFICA RETIFRAN LTDA - ME 
CNPJ 05.562.172/0001-72 
RETIFICADORA PARANÁ LTDA 
CNPJ 82.246.703/0001 -69 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que as empresas participantes do certame, 
apresentaram os envelopes de n° O 1 e 02. E a Empresa Geraldo de Souza - ME deixou de 
apresentar Certidões exigidas em edital, apresentando protocolos de solicitação de novas certidões. 
Iniciou-se então a abertura do envelope contendo a documentação de qualificação das 
participantes, e, contatou-se que as Empresas apresentaram a documentação exigida em Edital e 
foram qualificadas/habilitadas a participarem 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, 14 de Maio de 2.013. 

SUELI DE F Á TIMA MELLO 
Comissão de Licitação 

Comissão de Licitação 



Certidão Positiva de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual com Efeitos de Negativa 

" PA8AN4, 
GCMfirtoOO EstADO 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Positiva 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

com Efeitos de Negativa 
(Art. 206 do C.T.N.) 

N° 1 0359395-25 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 82.246.703/0001-69 
Nome: RETIFICA PARA NA L TOA 

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 existir pendências cadastradas em nome do requerente, nesta data, as 
quais estão com a exigibilidade suspensa por: termo de acordo de parcelamento adimplente. 

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. ,.. 

Origem das Pendências Quantidade Valor em Reais 

GIA/ICMS Omissa/Irregular o 0,00 

Inadimplência ICMS Mensal o 0,00 

Processo Administrativo Fiscal o 0,00 

Dfvida Ativa o 0,00 

Parcelamento 1 437.123,57 

Omissão Arquivos Magnéticos o 0,00 

IPVA o 0,00 

Total 1 437.123,57 

Finalidade: Licitação 

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

Esta Certidão tem validade até 29/06/201/. Fornecimento Gratuito 

--- Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão NO 10359395-25 

Emitido Eletronicamente via Recelta/PR 
30/04/2013 • 17:11:10 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 

~ 
~ 

https://www.arinternet.pr.gov.br/outros/_d_positiva2.asp?eUser=CLG4864 &eCNPJ=82.246.703/000... 30/04/2d1 3 



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 A DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: RETIFICA PARANA L TOA. 
CNPJ: 82.246.703/0001-69 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabi lidade 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 nQ 5.172, de 25 de 
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN}; e 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). 

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 nQ 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 10:37:02 do dia 09/05/2013 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 05/1 1/2013. 
Código de controle da certidão: 29A4.C751.037 A.52F2 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http://www.receita.fazenda.gov .br/ Aplicacoes/ ATSPO/Certidao/CndConjuntalnter/E... 09/05/2013 



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

Certidão Negativa de Débito 

Dados do Contribuinte: 
C.N.P.J.: 82.246.703/0001 -69 
Código: 153389 
Contribuinte: RETIFICA PARANA L TOA 

Endereço: MRG GELINDO D STEFANUTO, 407 • KM 9 
Bairro: JARDIM BANDEIRANTES 
Cidade: CAMPO MOURAO 
Estado: 
CEP: 

PR 
87309650 

N° 6734/2013 

Finalidade da Certidão: PARA FINS DIVERSOS 

Certifico, para os devidos fins, que INEXISTEM DÉBITOS referentes a Tributos Municipais, 
inscritos ou nã.o 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: www.campomourao.pr.gov.br (Serviços-Online }. 

Observação: Esta certidão é valida somente para o contribuinte acima 

Validade: 30 dias a partir da data de emissão. Emitido em: 09/05/2013 às 10:40:55 



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 8224670310001-69 

Razão Social: RETIFICA PARANA LTDA 

Nome Fantasia:RETIFICA PARANA 
Endereço: RUA VIA MARGINAL GELINDO D STEFANUTO 407 CX POSTAL 

269 I JD BANDEIRANTES I CAMPO MOURAO I PR I 87309-650 

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: 11/04/2013 a 10/05/2013 

Certificação Número: 2013041109563122259831 

Informação obtida em 09/05/2013, às 10:33:56. 

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/F geCFSimprimirPapel.asp?V ARPes... 09/05/2013 



Certidao Negativa de Debito 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÓES PREVIDENCIÁRIAS 

E ÀS DE TERCEIROS 

N°000662013-14023703 
Nome: RETIFICA PARANA L TDA. 
CNPJ: 82.246.703/0001-69 

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 30/04/2013. 
Válida até 27/1 0/2013. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http://wwwOIO.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws_mv2.asp?COMS_BIN/SIW _Contexto ... 09/05/2013 



RETÍFICA PARANÁ LTDA. 
C~PJ: 82.246.703/0001-69 
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OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

!VONE DE .WURDES CAPRISTO MALHO, Brasileira, Natural de 1-'<lrapua SP. Vlll~vé1 Cant•.\. 
c-mprt'sáríA, portadora do CPF /MP sob número 8f'4.'5Ll8.:L~9 o/ ~ d? r·{'r(,•la cl~ 
Identidade Civil, RG número 978.534-5 SSP f PR, res:ct~n~e c domiC'I:ad:l "' . \v José 
Custodio de Oliveira, 1825. apto.70 I , Edificio Eldvrad<.., C2P 27300-0:..!0, '-~c::nro -
Ca111po Mourão. Estado do Paraná: 

MOTOMU IKEDA, Brasileiro, Natural de Promissão-SP, Casado com o Regune de 
Comunhão de Bens, empresário, portador do CPF/MF sob número 087.136.268-68 
e da Cédula de Identidade Civil, RG número 1.156.552 SSP/PR, residente e 
domiciliado à Rua ltapiruna, 822, Jardim Penha, CEP 03757-050- São Paulo, Estado 
de São Paulo; 

KAZUKO TKEDA, Brastle1ra, Natural de Gália-SP, Divorciada, empresána, portadora 
do CPF/MP sob número 005.365.359-90 c da Cédula de Identidade Civil RG número 
1.200.526 SSP f PR, residente e domiciliada à Rua Harrison José Borges, 1360, CEP 
87300-380 - Centro - Campo Mourão, Estado do Paraná; 

MAJ?r.F.r.ll ~r1rnr.r R~c::;1Pir" Not,rol AP f'~rnnn "Jf",,,......;n_PO C!,-..hA; .. " N ........ ,,...;,.t,.." Qo ..-. ... • , .... . -· . ~·--~ r- · ·- - ··---- ~ -·· --------, - ------- ---
31/05/1982, empresário, portador do CPF/MF sob número 038.272.519/07 c da 
Cédula de Identidade Civil RG número 8.239.9 12-7 SSP/PR, residente e domtciliado à 
Rua Santa Catarina, 1741, EcWicio Torre do Sol, Apto. 802- CEP 87300-410- Centro 
em Campo Mourão, Estado do Paraná; 

JOÃO ERNESTO DA SILVA , Brasileiro, Natural de Caconde-SP, Separado 
judicialmente, empresário, Portador do CPF/MF sob número 203.210.239-00 e da 
Cédula de Identidade Civil, RG número 1.393.474 SSPJPR, residente e domiciliado à 
Av. Capitão Índio Bandeira, 701 Apto. 502, Edifício Araucária - CEP 87301-000 -
Centro - Campo Mourão, Estado do Paraná; 

Sõctos componentes da empresa que gira sob a denominação social de RETÍFICA 
PARANÂ LTDA., Sociedade Limitada com sede, foro e estabelecimento comerctal, às 
margens da ·via Marginal Gelindo Desiderato Stefanuto, N. 407 - CEP 87309-650 -
Jardim Bandeirantes - Campo Mourão - Estado do Paraná, Inscrita no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ(MF) sob n°. 82.246.703/0001-69 com seus atos 
constituídos arquivados na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob número 
4120236937.8, por despacho em sessão de 24 de julho de 1990, e sétima alteração 
arquivada sob número 20044620470, por despacho em sessão de 0·~/01/2005, 
respectivamente por este instrumento decidem alterar o Contrato Social como segue: 

CLÁUSULA PRIMEIRA; -Retira-se da Sociedade o sócio MARCELO ERCOLI. acima 
qualificado, cedendo e transferindo suas 9.493 (nove mil e quatrocentos e noventa c 
tres) quotas na sua totalidade a Sócia remanescente: 
a) - lVUN!!; V!!; LUUK!Jt;:S (.;AJ'Rl~TU MALHO, acuna quahhcada, que pOSSUI na 
sociedade o valor de R$ 88.681,00 (Oitenta e oito mil e seiscentos e oitenta e um 
reais), divididas em 88.681 (oitenta c oito mil e seiscentos c oitenta c uma) quotas no 
valor de R$ 1,00 (hum real} cada. adquire neste ato 9.493 (nove mil e quatrocentos e 
noventa e três) quotas no valor de R$ 9.493,00 (nove mil e quatrocentos e noventa e 
três reais). integralizada em moeda corrente e legal do país, aumentando seu capital 
social para R$ 98.174,00 (noventa c oito mil e cento e setenta c quatro rerus), dividido 
em 98.174 (noventa e oito mil e cento e setenta e quatro) quotas no valor de R$ 1,00 
(hum real) cada, não alterando o Capital Social da empresa. 

CLÂUSULA SEGUNDA: - 0 sócio MARCELO ERCOLI, que se retira da sociedade, 
dcclnra haver recebido de IVONE DE LOURDES CAPRISTO MALHO, neste ato e em 
moeda corrente, a quantia de R$ 9.473.00 (nove mil e quatrocentos e setenta e três 
reais), c declara, outrossim, sanados todos os seus direitos c haveres perante a 

~~:~~::~d"t'ct:.':'d:~.:~~~~e~~~~:;:,a;·;~~~o~!~~ ~~~~~ç~-:.· No-Y ronãno .. nem 
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RETÍFICA PARANÁ LTDA. 
C'NPJ: 82.246.703/0001-69 
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OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL --· ~------ « 
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CLÁUSULA TERCE IRA: · O Sócio MARCELO ERCOLI, que se retira da soctcdacle~ C:.,~. 
eximido de Lodn e qualquer responsabilidade por qu.,isqt...et fctt .. s oL ... tc.s ptat:cados 
pela sociedade, durante o período em que figurou C<•rr>o s0cH d<:.. ref.:.-;d., uessoa 
jurídica. Fica também eximido de toda e qualquer res:ponsabihdad.: ~rante a 
sociedade da qual se retira, perante os socios antigos ou atuais e perante terceiros por 
quaisquer fatos ou atos que tenha praticado no periodo em que integrou a sodcdadc. 

CLÁUSULA QUARTA: - Em função da alteração ocorrlda na Cláusula primelra, a 
Cláusula quinta do Contrato Social passará a vigorar com seguinte redação: 

"CLÁUSULA QUINTA - O Capital social, totalmente integralizado, é de R$ 191.000,00 
(cento e noventa e um mil reais). divididos em 191.000 {cento e novcnta·e uma mil) 
quotas de. R$ 1,00 (hum real) cada uma, permanece inalterado o Capttal Social 
dividido entre os sócios remanescente da seguinte forma: 

Sócios 
- Juone de Lourdes Ca ris to Malho 

"- - .I.,..I.V'-VIIUA U'\ .. CUlA VV.""Tl...J UV ."'T I V,VV v-y-,...:,u 1u 

3 - Kazuko Ikeda 19.100 19.100,00 10,00% 
4 - Joüo Emesto da Silva 8.251 8.251,00 4,32% 

Total 191.000 191.000,00 100,00% 

CLÃUSULA QUINTA: - Altera-se a administração da sociedade descrita na cláusula 
décima terceira que passa a seguinte redação: 

"CLAUSULA O"E:CIMA TERCEIRA: - Administração da Sociedade. A Sociedade será 
administrada pelos sócios, os quais delegam a geréncia e administração por 
unanimidade, nos termos do artigo 1.061, da Lei 10.406, de 2002, por este mesmo 
instrumento, o uso do nome empresarial passa a ser sempre em conjunto de 02 
(dois) administradores devendo ser efetuado o cruzamento de assinaturas como segue: 
a Sra.: Ivone de Lourdes Capristo Malho, supra qualificada, assina em cqnjunto com 
Sr.: João Ernesto da Silva, supra qualificado e Sra.: Ivone de Lourdes Capristo 
Malho, supra qualificada, assina em conjunto com Sr.: Mot omu Ikeda, supra 
qualificado. Os gerentes e administradores são considerados investidos em suas 
funções na data da assinatura deste instrumento, e do termo de posse no Livro de 
Atas da Administração". 

CLÃUSULA SEXTA: À Vista das modificações ora ajustadas, CONSOLIDA-SE O 
CONTRATO SOCIAL com a seguinte redação: 

IVONE DE LOURDES CAPRISTO MALHO, Brasileira, Natural de Parapuã-SP, viúva, 
r.mnrP-AA ri :o~ nnrt:o~rlnrn rln r.PF/MF ~nh n t'lmP r n RR4 n4R ??Q-R7 ,. dn r.,.;.r111ln rlP. 

ldentidade civil, RG número 978.534-5 SSP/PR, residente c domiciliada à Av. José 
Custódio de Oliveira, 1825, apto.701, Edificio Eldorado, CEP 87300-020, Centro -
Campo Mourão, Es tado do Paraná; 

MOTOMU IKEDA, Brasileiro, Natural de Promissão-SP, Casmlo com o Regime de 
Comunhão de Bens, empresáno, portador do CPF/MF sob número 087.136.268·68 
e da Cédula de Identidade Civil, RG número 1.156.552 SSP /PR, residente e 
domiciliado à Rua Itapiruna, 822, Jardim Penha, CEP 03757-050 - São Paulo, Estado 
de São Paulo, 

KAZUKO IKEDA, Brasileira, Natural de Gãlia-SP, Divorciada, empresária, portadora 
do CPF/MF sob número 005.365.359-90 e da Cédula de Identidade Civil RG número 
1.200.526 SSP/PR, residente e domiciliada à Rua Harrison José Borges

7
- 1360. CEP 

87300-380 - Centro - Campo Mourão, Estado do Paraná; l ""' 
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IFICA PARANA LTDA. 0:. fL- ~-)..,i-~ 
CNPJ: 82.246.703/0001-69 O.. J) --· 
OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL .---~--- --~.:.;;-. 
':'DÃ? ERNESTO D~ . SILVA, T3rasileiro, Natural de Caconde-SP, Se 60::? -r\'-\)/ 
Judu ta t êlllC, ~lllpresano. Portador tio CPF /M F sob núrnet·o :J.U3. J.lU . .2.51l OU r> · Co 
Cédul;l de Identidade Ci,il. RG número 1.393.474 SSP: p.~. n .:si·l,.nt.• r t;OI.lÍ•:il;ado ú 
Av. Capitão lndio Bandeira, 701 Apto. 502, Ectifirw J\rc>U!'á::ia- (E!-P K11úi-000-
Centro - Campo Mourão, Estado do Paraná; 

Sócios <:omponcntes da empresa que gira sob a denominaçi.lo soc1al de RETÍFICA 
PARANA LTDA., Sociedade Limitada com sede, foro e estabeledmento comercial, ás 
margens da Via Marginal Gelindo Desiderato Stefanuto, N. 407 - CEP 87309-650 -
Jardim Bandeirantes - Campo Mourão - Estado do Paraná, Inscrita no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ(MF) sob n° 82.246.703/0001-69 com seus atos 
constituídos arquivados na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob número 
4120236937.8, por despacho em sessão de 24 de julho de 1990, e sêtirna alteraçáo 
arquivado. sob número 200446204 70, por despacho em sessão de 04 f O 1/2005, 
respectivamente, e na melhor forma de direito, consolida-se o Contrato Social como 
segue: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: - A Sociedade gira sob a denominação Social de ReWica 
n---.::. T .. ..J- _ ___ ::. -·-.!.., _ ··~- __ , "~-~ _ - , . . , ., • . ,.. .. ,.... "'"' 
.............. ___.. • ......, .......,.__.....,__, " ... n ... ~c.... "''-6n.4CA. pv1. \,..~\.a. c:u.Lv.&.c:a.ya.v u.-... "-'VLJ.Ua.c.u .:>V\..A.GU. \... P'-'J.a. .l.A..J. JL. .lv.-,.vv 

de 1 O de Janeiro de 2002 (Código Civil de 2002). 

CLÁUSULA SEGUNDA- A socieda de tem sua sede na Via Marginal Gelindo De~iderato 
Stcfanuto, 407 - Jardim Bandeirantes - 87309-650 - Campo Mourão, Estado do 
Paraná, podendo abrir e encerrar filiajs, agências e escritórios, em qualquer parte do 
território nacional, por deliberação dos Sócios através da maioria de votos. 

Parágrafo único - Fica eleito o foro da cidade de Campo Mourão-PR, para dirimir 
quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato social 

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade foi constituída em O 1 de agosto de 1990, com tipo 
jurídico de sociedade limitada, seu prazo de duração é indeterminado, encerrando seu 
exercício social aos 31 dias do mês de dezembro de cada ano. 

CLÁSULA QUARTA - O Objeto social da Sociedade tem como ramo de at1v1dade: O 
comércio de peças e acessórios, combustível e lubrificantes, pneus e acessórios, 
prestação de serviços de assistência técnica, retífica e reparação de motores em geral c 
a compra, venda e consignação de imóveis, em todo o território nacional. 

CLÁUSULA QUINTA - O Capital social, totalmente integralizado, ê de R$ 191.000,00 
(cento e n oventa e um mil reais), divididos em 191.000 (cento e noventa e um mil) 
quotas de R$ 1,00 (hum real) cada uma, dividido entre os sócios da segumte forma: 

Sócios Quotas Caoital R$ Partici oacão 
1 - Jvone de Lourdes Capristo Malho 98.174 98.174 00 ~~0% 
2 - Motomu Ikeda 65.475 65.475,00 34,28% 
3 - Kazuko Ikeda 19.100 19.100,00 10,00% 
4 - João Ernesto da Silva 8.251 8.251,00 4,32%, 

Total 191.000 191.000,00 100,00% 

PARÁGRAFO ÚNICO - A responsabilidade dos soctos é sohdfuia e limitada à 
importância total do capital social integralizado, nos termos do art. 1.052, da Lei 
10.406, de 10 de janeiro de 2002. 

CLÁUSULA SEXTA - As quotas são indivisíveis em relação à sociedade c n·ão poderão 1 \ , 

ser c.:mcionadas, empenhadas, oneradas ou gravadas, total ou parciaJmente, a '\"' 
qualquer titulo, exceto mediante autorização de sócios que representem a maioriA 
absoluta do capital social. A cessjio das quotas obedeccrú ao procedimento 

estabelecido na Clãusula Sétima. :J>.c, ,}..; ~ ~ 

~f~~~~~~\ ~ 
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CLAUSULA SETIMA - Cessão das quotas e do dir:!it:> dr '1Tt; ;· ... -ê:~:ia. A ,..,~,10t~:-; <.!<(-
,, •m._' '·-· podcr;io st·r cedidas <:1 tercc·1ros npós terem s.dc. cte-e~icias t:-:c~t:r~rcn v;, êntü • 
aos sónos. rom pmzo mínimo de quinze dias. pan~ qu~· pcssa"'1 e·~t>n·cr :>l Pão o 
direito de preferência. Decorrido esse prazo e observada a igualdade de condições. 
podem ser oferecidas a terceiros, estranhos à sociedade. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A notificação deverá conter a quantidade de quotas c o preço 
por elas exigido, e forma de pagamento. 

CLÁUSULA OITAVA - Na hipótese de todos os sócios manifestarem o direito de 
preferência, a cessão das quotas se farà na proporção das quotas que possuírem. Se 
apenas parte dos sócios exercerem esse direito, os demais poderão, no prazo adicional 
de dez dias, adquirir, mediante rateio, as quotas disponíveis. 

CLÁUSULA NONA - A Sociedade somente poderà exercer o direito de preferência à 
aquisição total ou parcial das quotas, se os sócios não o exercerem, no prazo de 2..1 
horas preferencialmente aos terceiros, estranhos à sociedade, observando que esta 
aquisição se faça sem prejuízo do capital social ou das reservas de capital. Devendo 
ntil;?..::.\r f'\Q rPr11rQ"C: nele:! ~P.C:P.r'\JoOC' A~,,,.....,.,..\(, .. H'"cof'ao ,,,,.,t~c 9"'\.A~O'r"\~,.. ....... ,~"' ...... , t.o~""'""~.~ # \ .. - --·--·-· -- ---- "'&.-·-· -·- ·-- ------ ------- ------------... 
pelo prazo máximo de 180 dias, se não forem alienadas neste prazo, a sociedade 
deverá p romover a redução do capital social no montante equivalente ao valor nominal 
das quotas, revertendo o seu valor para a conta de lucro que originariamente 
disponibi lizou os recursos para as quotas em tesouraria. 

CLÁUSULA DÉCIMA - Decorrido o prazo de preferência, e assumida pelos sócios pela 
sociedade ou por terceiros, a totalidade do aumento, haverá reunião dos sócios para 
que seja aprovada a modificação do contrato, nos tennos da Lei 10.406, de 2002. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Não exercido o dtreito de preferencia pelos sócios 
ou pela sociedade, o cedente estarà automaticamente autorizado a efetivar a cessão a 
terceiro, pelo preço mínimo indicado anteriormente, conforme exigência do parágrafo 
único da Cláusula Sêtima. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Na hipótese de n ão efetivada a cessão no preço 
ofertado e persistir o sócio na intenção de alienar suas quotas, o procedimento 
referente ao exercício do direito de preferência, deverà ser repetido, observado o novo 
preço mlni~o. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: - Administração da Sociedade. A Sociedade será 
administrada pelos sócios, os quais delegam a gerência e administração por 
unanimidade , nos termos do artigo 1.061, da Lei 10.406, de 2002 , por este m esmo 
instrumento, o uso do nome empresarial passa a ser sempre em conjunto de 02 
(dois) administradores devendo ser efetuado o cruzamento de assinaturas como segue: 
a ~ra. : J.v one ue Lourues t.;apn sto Malho, supra qualltlCada, ass1na em conJunto com 
Sr.: João Ern esto da Silva, supra qualificado e Sra.: Ivone de Lourdes Capristo 
Malho, supra qualificada, assina em conjunto com Sr.: Motomu lkeda, supra 
qualificado. Os gerentes e administradores são considerados mvestidos em suas 
funções na data da assinatura deste instrumento, c do tenno de posse no Livro de 
Atas da Administração". 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os Administradores serão dispensados de caução e 
poderão ser destituídos da função, sem o direito a qualquer indenização, por 
dPliberação de no mínimo 2/3 dos titulares do capital social. conforme o comando 
legal do art. 1.061 da Lei 10.406/2002. 

"\ 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Sua destituição se opera pela aprovação em ·reumao de ,lr 
titulares dç no mínimo 2 /3 do capital social, que dever ser averbada no registro ~ 
com petente no prazo máximo de 1 O c;lias. A renúnc-ia do administrador se torna 

'·>~· f ~ ~~ ~~\\\ ~~)Vl 
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PARÁGRAFO TERCEIRO - O Uso da denommação soc1al é privativo do <~dmimstrador 
nomeado, o qual responde solidária e ilimitadamente por culpa ou dolo, pelos atos 
praticados contra este instrumento ou determinações da Lei. 

PARÁGRAFO QUARTO - Na mesma reuruao de quottstas que destituir o 
administrador , outro será eleito e empossado. 

PARÁGRAFO QUINTO - Os Administradores declaram não estar imperudos por Lei, e 
que não praticaram crimes: falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, cont ra a economia popular, sistema financeiro nacional, as normas de 
defesa de concorrência, as relações de consumo, a fé pú bhca ou a propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Os Administradores tem o dever de dtligéncia e 
lealdade, nos termos estabelecidos no art. 1.011, da Lei 10.406, de 2002 bem como 
ficam obrigados a prestarem contas e informações aos demais sócios, da sua 
::::l:ri.rn 1 n;<;:tT~t;"::in~ ~~rPc:Pnh:u"ti"-lhPc h~t~,.,,.,.~tPc= rn.o.nc:-:tío~ ;""~"1'6.-;" ":)t"''ll_~?.!~ ,~~!?.'!".:-:i~~ -:-1"3. 

administração, demonstrações financeiras e respectivo Balanço social, quando do 
encerramento do exercício social, ou excepcionalmente quando solicitado por escrito e 
com antecedência mimma de quinze dias. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - A Sociedade remunerará os administradores mediante 
o pagamento m ensal de p ró-la bore, que será defmido pelos sóctos em reunião. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Aos administradores são atribuídos plenos poderes, 
internos e externos, necessários à realização do objeto da sociedade os qurus o 
autoriza a representar a sociedade ativa e passivamente, judicial 01.1 

extrajudicialmente, podendo transigir, renunciar, desistir, firmar compromissos, 
con fessar dívida s, fazer acordos, con trair obrigações, adquirir , alienar e onerar bens 
móveis e imóveis, irres tritivamen te, inclusive outorgar procuração em nome da 
sociedade, quando a prática de qualquer ato assim eXIgir. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - É vedado aos admmistradorcs, bem como a qualquer 
p rocurador airtda qu e devidamente constituído, obrigar a sociedade em operações 
estranhas ao objeto social, tais como: fiança, aval, endosso, aceite e de todo e 
qualquer titulo de favor. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A reumao de quotistas será convocada pelos 
Administradores. com antecedência mínima de dez dias, mediante a expedição de 
car tas eonvocatórias via A. R. Aviso de recebimento, com local, data, a hora e a ordem 
do dia. Os quotistas que represen tarem mais de 5% (cinco por cento) das cotas do 
capnat, tamoem pooerao requerer aos A<lmJntStraoores a convocaçao àa assemblem, 
indicando, desde logo, a matéria a ser deliberada. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - As deliberações sociais, nas quais cada quota do capital 
social rcpresenl:.:'t um voto, serão tomadas em reunião de sócios, cujo quorum de 
jnstalação será a maior ia absoluta do capital social. O quomm de deliberação é 
também o da maioria absoluta do capital social, exceto no caso de alienação do 
estabelecimento, cisão, fusão ou transformação, quando o quorum deliberat1vo será de 
dois terços dos votos dos quotistas. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA- Em livro próprio de atas da aclministrarào e de regtstro das 
reuniões de sócios quotistas será lavrada ata dos trabalhos, podendo esta ser de forma 
sumária, bem como as ocorrências e d~bera9ões dos sócios. assinada pelos membros 
da mesa e pelos sócios presentes. .r. I . . >~r~~~\; ' 

C reate PDF with G02PDF for free, if you wish to remove this line, cl ick here to buy Virtual PDF Printen 



'' ... 

-<..'0~.P.. Mu~/. 
0' c;, 
u ~ ,o LU V-\ ;;-

RETÍFICA PARANÁ LTDA ~;:L. N.: ~...Jip pPP~ r-

OITAVA ALTERACÃO CONTRATUAL -~--·· 
CNPJ: 82.246.703/0001-69 c- ~ 

CLÁUSULA. VIGÉsiMA P RIMEIRA - O sócio di-;sJdf.nte de q•tdlque ~~~eis o--, ,4?.-
' J<.r·it •ri.t }JCJU<'l"i C.\.cn·· r !) direito de retirar-se ca ~;<-('i~d-ide. lllt'\.""t;ft·s·; old J 

0 ''<sGã>n\v 
inte1ç"o a sociedade e aos outros sócios, por escrito mediaa1tc 1>:o:ocoh, d· n..ro do 
prazo de tnnta dias, a contar da deliberação que discordou, sendo seus haveres 
apurados e pagos mt•diante balanço levantado especificamente parR esse fim. 

CLÁUSULA VIGÉ SIMA SEGUNDA - Dependem da deliberação dos sócios qLtotistas: 
a) - A aprovação das contas da administração; 
b) - Exclusão ou ret~.rada de um dos sócios por pedido do sócio; 
c) - A designação dos achninistradores em ato separado, não sócio ou administrador 

sóe1o; 
d) -A destituição dos administradores; 
e) - O modo e o valor da remuneração dos administradores e do conselho fiscal; 
f) - A participação nos lucros dos administradores e dos empregados; 
g) -A modificação do contrato social; 
h) - A transformação da sociedade, ou a fusão, cisão ou incorporação; 
i) -Resolução, dissolução e liquidação da sociedade empresarial; 
j) - A nomeação ou destituição de liqu idantes c o julgamento de suas contas; 
li') - P~rlirll"\ rf,.. l""l""n,....ru··rl"'•"' ~ (' ..... 1:.-,...;,... · . - ________ ,.._- ------..... --, 
l) -Expulsão de sócio por falta grave ou incapacidade superveniente; 
m) - Investimentos em outras empresas, coligadas ou controladas; 
n) -Aumento de capital com bens ou moeda corrente; 
o) - Aprovação de laudo de reavaliação a valor venal de bens ou direitos do ativo 

permanente; 
p) - O ingresso na soc1edade dos herdeiros do sócio falecido, por requerimento do 

inventariante, em substituição ao pagamento dos haveres do "de cujuse. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - Os sócios, por unanimidade, deliberaram por 
não constituir conselho fiscal. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - Qualquer soc1o pode retirar-se da sociedade, 
mediante notificação aos demais, a qualquer tempo por vontade própria, por 
dissidéncia em relação à alteração contratual deliberada pela maioria, pc.la falta de 
afeição social, com base no comando legal do art. 1.029, da Lei n. 10.406, de 2002, 
além de outras razões de foro intimo. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - A morte de qualquer dos sócios não dissolve a 
sociedade. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Na hipótese da clausula anterior, os herdeiros ou 
sucessores· da partilha poderão requerer à sociedade, suceder o sócio falecido, o que 
ficarâ a exclusivo criténo dos sócios remanescentes aceitar ou não. Havendo recusa 
por parte dos sócios remanescentes, estes farão levantar balanço cspcc1fico para 
aceno ele contas em relação aos h erdeiros ou sucessores do sócio falecido, 
preferencialmente na data do óbito. Enquanto não houver nomeação de mventariante 
os haveres do sócio falecido poderá ser depositado em conta bancãna aberta 
especificamente para esse fim _ Aplica-se ainda em relação à morte de qualquer sócio o 
comando legal dos a rt. 1.027, 1.028 e 1.032, da Lei n. 10.406, de 2002. 

CLÁUSULA VIGÉ SIMA S ÉTIMA - Serà excluído da sociedade. de pleno direito. a 
sociedade empresária que for declarada falida, ou ainda qualquer sócio por 
incapacidade superveniente à assinatura do presente instrumento, observado o 
comando legal do art. 1.030, da Leu n. 0 10.·106, de 2002. "'\ 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - Será excluído da sociedade, por u tos d<.: inegável 
gravidade ou ju sta cansa, observado o comando legal do art. 1.030 e art. 1.085, da Lei 
10.406, de 2002, o sócio que praticar, habitualmente ou não (falta grav.:): 

abll -catünia; L x'!lP.r 
- oonconCncoa deslc<>l; ~~ 

y 
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c-1 - abuso de poder em r<'lação ao cumprimento 

I • ' . 

dl - madnnph:'nna ele quulqut:r sócio em relarãu à in· t:,'T··ol i?.:?Çi'to de quotns 
subscritas, observado o comando legal do art. 1.00..;., da L..i n. 10."-0b, de 2n02. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - Os haveres dos sócios retirantes ou exc1U1dos serão 
pagos mediante a elaboração de balanço levantado especificamente para esse fim. na 
data de resolução, observado o comando legal dos arts. 1.03 I e 1.085, da Lei 10.406, 
de 2002. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - A quota liquidada será paga em dinheiro, no prazo de <JO 
dias, se for até o montante de 5% (cinco por cento) do capital social ou em até 12 
meses se superior, em prestações mensais iguais c sucessivas, atualizadas por índice 
de correção monetãria nacional acrescida de juros remuneratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mes, calculados de forma simples, procedendo-se a redução do capital social 
e respectivas reservas. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - A sociedade, por deliberação da maioria dos 
",:...,..;,...~ ~~~ .... ,;, ,...,4_, .. ;_.;_ ......... ,.," .. ,.,.;., ..... ,.. .....- ............. .:; 1 ..... ,.. ..... _ ........... ,.. .... _ .... ...: ..... _....,, ..... __ ,..,... ..... __ ;.. ... :-..-.. ,1 .... ---·-- r-- -·- --""1--·· -- ~1 ...... .... '"-- ............... ~ ... ... ...... _ .............. .. ................ _ . _..._. ... _ ,., ........... t"' .. __ ....................................... - ..... 

cento e oitenta dias, prazo em que deverá recompor a pluralidade social, sob pena úe 
diminuição do capital soctal ou dissolução da sociedade se existir somente um sócio 
remanescente. Esta opção é condicionada à existência de disponibilidades suficientes 
para satisfazer o direito do sócio que se desliga, sem afetar a integridade do capttal 
social e reservas. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - No prazo de trinta dias. será levantado o 
balanço da sociedade cuja data-base é a da ocorrência do referido evento. Considera
se como data do evento, a data da notificação feita por sócio dissidente de alteração 
contratual; a data da morte do sócio; a data de requerimento do sócio retirante 
voluntário pelo fim da afeição societária; ou a data de qualquer outro evento que dê 
causa à apuração de haveres, como a data da sentença de execução de quotas, art. 
1.026, da Lei 10.406, de 2002 ou data da incapacidade superveniente atestada por 
médico, ou sentença judicial ou a data em que tiver em mora o sócio que subscreveu e 
não integralizou as quotas do capital sociaL 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - O balanço a que se refere a clausula anterior, 
será elaborado por contador regularmente habilitado, que deverá observar: 
a) -O Valor de mercado para os bens do ativo circulante e a reavaliação a valor venal 

dos Bens e dos direitos do ativo permanente; 
b) -Todos os ativos e passivos ocultos tais como: base negativa para tributos, fundo 

empresarial ou aviamento, aquilatado pelo método holistico; 
c) - Os valores ilíquidos onundos de incertezas por demandas JUdiciais ativas e 

passivas ou pela existência de títulos de realização duvidosa; 
d) - Não scn1o considerados os lucros ou perdas posteriores à ocorrência do evento 

que lhe deu causa, exceto se forem consequências diretas de atos de gestão tais 
como o fundo empresarial. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - O exerctclO social coincic..lirá com u uno ctvil. 
Desta forma terá inicio em Lo de janeiro e encerrará em 31 de dez<!mbro Quando scra 
apurado o inventário fisico e fmance.iro dos bens, direitos e obrigações e as respectivas 
demonstrações financeiras , em conformidade com os PrincípiOs Contábeis Geralmente 
Aceitos e Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade A escrituraç.:-w ficará a 
cnrgo rle contabilista legalmente habitado conforme art. 1.182, da Lei 10.<106, de 
:.!002, sendo os seus poderes conferidos por escrito pelos administradores. que terão a 0 

anuência expressa do profissional liberal e registrados no Livro de Atos da 
Administração, para efeitos da responsabilidade Cl\CI, conforme prt.'"screvf:' os ::~rts. 

1.177 e l. l78, da Lc1 retro citada. 
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CLÁUSULA TRJGÊSIMA QUINTA - Ficam instituídos como liwos obrigat' ·o~:~~ _q.'
dc•::; exi·~idos pdo Decreto n. 3.000, de 1999, pelo art. 100. da Lei n 6 .40 ·1, ' '' ;,wJ"1Sd-v 
quando cabivel, pela legislação comercial, pela legislaçãc rrC'vJrle>~.: :âl i.t e 't:-a b · lh1sta. 
pela legtsl~ção fiscal (municipal, estadual e federal), o .:..i\Tc d~ Ati-t::; dns R<..u.uóc::: e da 
Presença de Sócios, instituídos pela Lei n. 10.406, de 200~. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - Em reunião de sócios anual, será dec1d1do o 
destmo dos lucros acumulados, a participação nos lucros dos admm1stradores e 
empregados; a constituição de reservas de lucros bem como a sua reversão. Os lucros 
disponíveis, após a constituição de reservas e participações, serão partilhados entre os 
sócios na proporção de sua participação no capital social e em conformidade com a 
determinação da destinação do resultado. Se apurado prejuízos serão eles de igual 
modo suportados pelos sócios, <lrt. 997, Vll, Lei 10.406, de 2002. 

CLÁUSULA TRJGÉSIMA SÉTIMA - A sociedade por deliberação dos sócios poderá: 
a) - transformar-se em outro tipo social; 
b) -incorporar outras sociedade ou ser incorporada; 
c) -fundir-se com outra sociedade; 
..l \ --.! - ..3! .- -- 6..- .L.-1 _9 ... ____ .: _,_ .. . _ ... _ ·---..&..--..l- ---· --·-=-.=.-; .... -- _ ....... _ ..... _ ~- .... .: ... ...t-....l ..... .... 
-J ........... - ., """""" .... ....,~ .. "'""~ .l-"44 · -·~ ........... .... ........ , ........ , .......... -~ ..... '-''-'• l"' ..................... - .... _ ......... " - .............. ..., ~~~ ... '-"--................. , 

extinguindo-se se a versão for total, ou absorver patrimônio da sociedade cindida. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA- Aos sócios dissidentes, fica assegurado o direito ele 
retirarem-se da sociedade nos termos do art. 1.077 da Lei 10.406, de 2002-, apurando
se os scus.haveres através do balanço Levantado especificamente para esse fim. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - A sociedade será dissolvida de pleno direito e 
consequentemente liquidada, observado a Cláusula Vigésima Segunda, nas hipóteses 
de: 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 

- Anulada a sua constituição; 
-Exaurida o fim social, ou verificada a sua inexequibilidade; 
- Consenso unânime dos sócios; 
-Deliberação dos sócios por maioria absoluta; 
- Falta de pluralidade de sócios por prazo superior a cento e oitenta dias, 
- Determinação judicial. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - Fica assegurada a possibilidade de continuidade da 
sociedade, em decorrência de sua função social, pela vontade de um ou mais sócios 
manifestada na mesma reunião de quotistas, se não houver impedimento legal, 
hipótese em que serão apurados e pagos os haveres dos demais quotistas mediante 
balanço apurado espccificamt:nte para essa finalidade. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - Em todas hipóteses de d!ssolução, a 
reunião societária, deverá eleger o liquidante, observado os termos do art. 1.102 e 
seguintes <ia Lei n. 10.406, de 2002, arbitrando os seus honoráríos e fixando data 
para o respectivo en cerramento. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - Os soc10s declaram para todos os efe itos 
legais, que não estão impedidos, nos termos da lei c do parágrafo q uinto da Cláusula 
Décima Terceira, de exercer a atividade que lhes competem neste instrumento, em 
virtude de condenação criminal ou qualquer tipo de impedimento legal. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - Os endereços dos sócios, constante nes te 
instrumento são válidos para o encaminhamento de convocações , cartas. avisos t' 

demais comunicações, relativamente aos atos societários de seus interesses. 

PARÁGRAFO ÚNICO - É de responsabilidade dos sócios e dos demais signatários 
manterem .seus dados cadastrais

1
atualizados junto à sociedade, fazendo-o sempre de 

[onna e•cnta l .y{JO~ ~· v 
~ 

0Ü 
~ 
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RETÍFICA P ARANÁ LTDA. 0: N " -~--
CNPJ: 82.2 4 6.703/ ooo l -69 o-r'-· ·:rJ 9

· 
OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL ----~~----~~-

E, por estarem em tudo justos e contr·atados. na f.Ínl"- ~eiyJ:i> • 
de direito firm:un, datam e assinam o presente instrumento em 04 (quatro· ·-'-,-·'-' ·e 
lgu .. ll tt:or c fonnu, na presença uas testemunhas abai-,_o id.:-r.ttf:c:-tdas <'k~(;ndu o foro 
(Cláusula segunda, parágrafo úrúco}. com exclus"to c:e q~lRlcper cutr-0 pt•r mais 
privilegiado que seja ou venha a ser. para dirirrur qua.squ.:r t:..i li~as 'lr•uf'd'"l.s do 
presente i:nstlumento de consolidação do conb·ato sonal de soctedade empresária. 
obrigando-se fielmente por SI c seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos, 
purc1 que produza todos os efeltos legais. 

Campo Mourão, O 1 de Agosto de 2008. 

<~ ; ' Marcelo Ercoli ~ 
< v 

Testemunh as: 

/ ./ 

.:/ 
Leandro Capris to Malho 
Av. José Custódio de Oliveira, 1825 
Apto.701 Ed.Eldorado - Centro 
87300-020 - Campo Mourão - PR 
CPF/MF 024.411.419/6 1 
RG 5.990.426-4 SSP/PR 

Roberto Toshio lkeda 
Rua Santa Catarina, 2478 -
Jardim Laura 
87303-170- Campo Mourão- PR 
CPF/MF 558.845.209/72 
RG 3 .300.619-5 SSP/PR 

Responsável pela elaboraçã o 
deste instrumento: 

~{?:r).~\.~~~~,:_ 
Con~dor iro Luiz Gnatkovski 

CO CRC/PR-032.573/0 O 
CPF/MF 530.645.189/68 
RG 4 .147.820-9 SSP/PR 

JUNTA COMERCIAL DO PARANA 

I AGENCIA REGIONAL DE CAMPO MOURAO 
· CERTIFICO O REGISTRO t;M 29/ _u .. 108 

SOB NÚMERO. 2')08":• 37711q 
Protocolo: 081563776-9, DE 24112/200~ .A 

E.mi I (.; !! . ; 4 1 """'/." 

LUIZ CAI'lLOS SÁLVARO 
SECRETARIO GEAAL 

~1() 
Create PDF with G02PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer 
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B~SCH RETIFICA PARANÁ LTDA. 
Retífica para todos os tipos e marcas de motores 

ANEXO I 

Prefeitura Municipal de Nova Cantú 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 023/2013 
REF.: Edital de CARTA CONVITE n° 005/2013 - PMNC. 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o Sr. Francisco Valderi de Morais, portador da 
Célula de Identidade RG n°. 50041840 e do CPF n°. 704.656.579-15, a participar do 
procedimento licitatório, sob a modalidade CARTA CONVITE N°. 005/2013, instaurado 
por este Departamento de Compras. 

Na qualidade de representante legal da empresa RETÍFICA PARANÁ LTDA, 
outorga-se ao acima credenciado, dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de 
interposição de Recurso. 

João Ernestq da SiWa 
RG: 1.393.474' SESP-P~ 
CPF: 203.210.239-00 

Campo Mourão em, 13 de Maio de 2013 

r82246703/0001-69-, 
Retífica Paraná Ltda. 

VIA MARGINAL GELINDO 
DESIDERATO STEFANUTO. 407 

JARDIM BANDEIRANTES - CEP fi73QC. -650 
L CAMPO MOURÃO - PR ~_I 

Via Marginal Gelindo O. Stefanuto, 407-Jd. Bandeirantes- Caixa Postal269-CEP:87309-650- Campo Mourão- PR 
CNPJ: 82.246.703/0001-69 - Inscrição Estadual: 801.04930-30 

E-mail : retificaparana@onda.com.br Fone I Fax: (44) 3525-3311 

v 
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BC>SC:H RETIFICA PARANÁ L IDA. 
Retífica para todos os tipos e marcas de motores 

ANEXO 11 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTÚ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 023/2013 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 005/2013 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 
modalidade de CARTA CONVITE n° 005/2013, instaurado pelo Município de Nova Cantú, 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. 

RG: 1.393.474 SESP-P~ 

CPF: 203.210.239-00 

Campo Mourão em, 13 de Maio de 2013 

r82246 703/0001-691 

Retífica Paraná Ltda. 

VIA MARGINAL GELINDO 
DESIDERATO STEFANUTO. 407 

JARDIM BANDEIRANTES - CEP 87309-650 
L CAMPO MOURÃO - PR .J 

Via Marginal Gelindo D. Stefanuto, 407-Jd. Bandeirantes- Caixa Postal 269-CEP:87309-650- Campo Mourão- PR 
CNPJ: 82.246.703/0001-69- Inscrição Estadual: 801.04930-30 

E-mail: retificaparana@onda.com.br Fone I Fax: (44) 3525-3311 
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BC>SCH RETIFICA PARANÁ LTDA. 
Retífica para todos os tipos e marcas de motores 

ANEXO IH 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTÚ 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 023/2013 
EDITAL DE CARTA CONVITE n° 005/2013 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente 
do procedimento licitatório, sob a modalidade CARTA CONVITE n° 005/2013, instaurado pelo 
Município de Nova Cantú, que nos comprometemos a entregar os produtos ganhos por esta 
empresa, nos termos e nas condições do edital supra referenciado. 

J - nest da SiWaJ 
~4SESP-PR 

CPF: 203.210.239-00 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Campo Mourão, em 13 de Maio de 2013. 

r 82246 703/0001 -69-, 
Retífica Paraná ltda. 

VIA MARGINAL G ELINDO 
DESIDERATO STEFANUTO. 407 

J ARDIM BANDEIRANTES - CEP 87309-650 
L CAMPO MOURÃ O - PR _J 

Via Marginal Gelindo D. Stefanuto, 407-Jd. Bandeirantes - Caixa Postal 269-CEP:87309-650- Campo Mourão - PR 
CNPJ: 82.246.703/0001-69 -Inscrição Estadual: 801.04930-30 

E-mail: retificaparana@onda.com.br Fone I Fax: (44) 3525-33 11 
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BC>SCH RETIFICA PARANÁ L TDA. 
Retífica para todos os tipos e marcas de motores 

ANEXO IV 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTÚ 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 023/2013 
EDITAL DE CARTA CONVITE n° 005/2013 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade- CARTA CONVITE n° 005/2013 instaurado pelo 
município de Nova Cantú, que a empresa proponente, não emprega menores de 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, firmo a presente. 

" 
I 

Campo Mourão, 13 de Maio de 2.013. 

r 82246703/000 l-69 .. ~ 1 

Retíf ica Paraná Ltda. 

VIA MARGINAL GELINDO 
DESIDERATO STEFANUTO, 407 

J ARDIM BA NDEIRANTES- CEP 87309-65ú 
L CAMPO MOURÃO - PR _J 

Via Marginal Gelindo D. Stefanuto, 407-Jd. Bandeirantes- Caixa Postal 269-CEP:87309-650 - Campo Mourão- PR 
CNPJ: 82.246.703/0001-69 -Inscrição Estadual: 801.04930-30 

E-mail : retificaparaoa@ooda.com.br Fone/ Fax: (44) 3525-331 1 
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BC>SCI-I RETIFICA PARANÁ LTDA. 
Retífica para todos os tipos e marcas de motores 

ANEXO V 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTÚ 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 023/2013 
EDITAL DE CARTA CONVITE n° 005/2013 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade- CARTA CONVITE n° 005/2013 instaurado pelo 
município de Nova Cantú, 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, firmo a presente. 

Campo Mourão, 13 de Maio de 2.013. 
~-. 

r82246703/0001-69 
Retífica Paraná Ltda. 

VIA MARGINAL GELINOO 
DESIDERATO STEFANUTO. 4C7 

JARDIM BANDEIRANTES - CEP 873G9-6~f 
L CAMPO MOURÃO - •:>R 

Via Marginal Gelindo O. Stefanuto, 407-Jd. Bandeirantes- Caixa Postal 269-{;EP:87309-650- Campo Mourão- PR 
CNPJ: 82.246.703/0001-69 -Inscrição Estadual: 801.04930-30 

E-mail: retificaparana@onda.com.br Fone I Fax: (44) 3525-331 1 
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BC»S CH RETIFICA PARANÁ LTDA. 
Retífica para todos os tipos e marcas de motores 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 023/2013 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 005/2013 

Objeto: Aquisição de Serviços de Retífica de motor da Patrola 
Caterpilar 1208. 

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

~o~~estó a Si~ 
~: 1.393.414 ESP-PR

1 CPF: 203.210.239-00 , 

Campo Mourão, 13 de Maio de 2.013. 

r82246703/0001-69 
Retífica Paraná Ltdã 

VIA MARGINAL GELINDO 
DESIDERATO STEFANUTO cil 7 

JA RDIM BANDEIRANTES - CEP e, Ji.' .. ;,l 

L CAMPO MOURÃO - Pf.< 

Via Marginal Gelindo D. Stefanuto, 407-Jd. Bandeirantes- Caixa Postal 269--CEP:87309-650 - Campo Mourão- PR 
CNPJ: 82.246.703/0001-69- Inscrição Estadual: 80 1.04930-30 

E-mail: retificaparana@onda.com.br Fone I Fax: (44) 3525-3311 



DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 023/2013 
REF.: Edital de CARTA CONVITE no 005/2013 - PMNC. 

Objeto: Serviços de Retífica de motor de Patrola Caterpilar 120B. 

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

Nova Cantu, Paraná, __ ....::0:....:.7 _ __:d::.:e:::...._---'M=a:..:.io::::...._ __ de 2.013. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 

-~~ 

r82246703/0001-69 · 
Retífica Paraná Ltda. 

VIA MARGINAL GELINDO 
DESIDERATO STEFANUTO. 407 

JARDIM BANDEIRANTES - CEP 87309-650' 
L CAMPO MOURÃO - PR ~ 
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Estado do Paraná ·;.;.·#----;.;.~· 
Secretaria de Estado da Fazenda ~-'{· · 

PARANÁ 
Govcmo oo Er.ADo 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 1 0389572-52 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 05.562.172/0001 -72 

Nome: RETIFICA RETIFRAN L TOA - M E 

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: Licitação 

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

Esta Certidão tem validade até 06/09/2013- Fornecimento Gratuito 

i 
PARANÁ 
~ 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão N" 10389572-52 

Emitida Eletronicamente via Internet 
09/05/2013- 10:45:01 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 

-~ ~ 
https://www.arinternet.pr.gov.br/outros/_d_negativa2.asp?eUser=&eCPF=&eCNPJ=O .. . 09/05/2013 J 



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

Certidão Negativa de Débito 

Dados do Contribuinte: 
C.N.P.J.: 05.562.172/0001-72 
Código: 357839 
Contribuinte: RETIFICA RETIFRAN LTDA 

Endereço: RUA MARIA OLIMPIA JARDIM, 620 
Bairro: JARDIM IZABEL 
Cidade: CAMPO MOURAO 
Estado: 
CEP: 

PR 
87300000 

Finalidade da Certidão: PARA FINS DIVERSOS 

N° 6733 /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: www.campomourao.pr.gov.br (Serviços-Online). 

Observação: Esta certidão é valida somente para o contribuinte ac ima 

Validade: 30 dias a partir da data de emissão. Emitido em: 09/05/2013 às 10:39:49 



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 DfVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: RETIFICA RETIFRAN L TOA - EPP 
CNPJ: 05.562.172/0001-72 

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. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). 

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 11:15:51 do dia 09/05/2013 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 05/11/2013. 
Código de controle da certidão: F5A4.8AF8.ECOA.DE6E 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http:/ /www.receita.fazenda. gov. br/ Aplicacoes/ A TSPO/Certidao/CndConjuntalnter/E .. . 
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 0556217210001-72 

Razão Social: RETIFICA RETIFRAN LTDA 
Endereço: R NEY BRAGA 620 PARALELA BR 158 I JARDIM IZABEL I CAMPO 

MOURAO I PR I 87309-130 

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: 24/04/ 2013 a 23/ 05/2013 

Certificação Número: 2013042414383452409929 

Informação obtida em 09/05/2013, às 11:17:58. 

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!F geCFSimprimirPapel.asp ?V ARPes... 09/05/2013 ./ 



Certidao Negativa de Debito 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

E AS DE TERCEIROS 

N°000662013-14023172 
Nome: RETIFICA RETIFRAN LTDA- EPP 
CNPJ: 05.562.172/0001-72 

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 n° 
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 no 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 09/05/2013. 
Válida até 05/11/2013. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

~ ~ 
http://wwwOIO.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws_mv2.asp?COMS_BIN/SIW_Contexto ... 09/05/2013 



:ZiiETIFRAN 
E-moi/: retifron@cmf.com.br 

ANEXOU 

Prefeitura Municipal de Nova Cantú 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 023/2013 
REF.: Edital de CARTA CONVITE no 005/2013- P:rv1NC 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade CARTA CONVITE N°. 005/2013 

instaurado pelo Município de Nova Cantú, que não fomos declarados inidôneos 

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

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

'o5.562.172/0001-72l 
RETIF!C;\ F:;:T:FRr ... t, UDA 

Rc,.... E < " • 1 ~J0 0r 
S-.0;.. P RA tv.. ~ 

l CEP873CfJ-G50 -C..~4P( P,.j~'"'AO PR I 
- . __J 

Campo Mourão em, 10 de Maio de 2013 

Rua Maria Olímpia Jardim, 620- Campo Mourão - PR - CEP 87309-650 
CNPJ: 05.562.172/0001-72 INSCR.: 902.75268-42 



~ÊTIFRAN 
E-moi/: retifran@cmf.com.br 

ANEXOID 

Á 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTÚ-PR. 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 023/2013 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 005/2013 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE 

N°. 005/2013, instaurado pelo Município de Nova Cantú, 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. 

'õs. 562 .172/ooo 1 .. 72' 
RETI,... : - rRA:>J LlDA 

RCJ ô..{ 1 58 - I~IA 01 - N• 620 
S tO-" PARJ. MAR . <~A 

L.:.E'..P 87309-650 · CAMPO MvURAO ~J 

Campo Mourão em, 10 de Maio de 2013 

Rua Maria Olímpia Jardim, 620- Campo Mourão - PR - CEP 87309-650 
CNPJ: 05.562.172/0001-72 INSCR.: 902.75268-42 



~ÉTIFTlAN 
E-moi/ : retifron@cmf.com.br 

ANEXO IV 

Prefeitura Municipal de Nova Cantú 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 023/2013 
REF.: Edital de CARTA CONVITE n° 005/2013 - PMNC 

DECLARAÇÃO 

DECLARAMOS para fins de participação no procedimento 

licitatório - CARTA CONVITE N°. 005/2013, instaurado pelo Município de Nova 

Cantú, que a empresa proponente, não se utiliza de mão-de-obra direta ou 

indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalho noturno, 

perigosos ou insalubre, bem como não utilizarmos, para qualquer trabalho, 

mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na 

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. (Conforme inciso V do art. 

27 da Lei n°. 8.666/93). 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente 

Campo Mourão em, 1 O de Maio de 2013. - - , 
· 05.,..62.i72/uOu1 .. 72' 

~ LlDA 

F;..,..J. _ 1 u · KfA O,- "-!0 620 
GAiDAPr.RAMAA!:-.!GÁ -Lca' 87309-650 - CAM?O 'KUP.ÁO ~ 

Rua Maria Olímpia Jardim, 620 - Campo Mourão - PR - CEP 87309-650 
CNPJ: 05.562.172/0001-72 INSCR.: 902.75268-42 
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E-moi/: retifran@cmf.com.br 

ANEXO V 

Prefeitura Municipal de Nova Cantú 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 023/2013 
REF.: Edital de CARTA CONVITE n° 005/2013 - PMNC 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade- CARTA CONVITE 

N°. 005/2013, instaurado pelo Município de Nova Cantú, 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 preenche todos os requisitos na habilitação. 

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente. 

Campo Mourão em, 10 de Maio de 2013 

r -, 
J 05.562.·J?2/0001-72 f 

RE I . I R 0.. ~ L1DA 

RO..: t.; ... : • : ,, "11 ND [,20 
SA DA =r.RAM·'\R' GÁ L CEP 87309~50 - CAMPO MOURA() ~ ----

Rua Maria Olímpia Jardim, 620 - Campo Mourão- PR - CEP 87309-650 
CNPJ: 05.562.172/0001-72 INSCR.: 902.75268-42 



~ÉTIFRAN 
E-moi!: retifran@cmf.com.br 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 023/2013 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 005/2013 

Objeto: Aquisição de Serviços de Retífica de Motor da Patrola caterpillar 120B 

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

Nova Cantú, Paraná, 10 de Maio de 2.013. 

fõ5.562.172/0001-72 l 
RETIFICA R'~liFR!-~.N L PiA 

RCü r::~R 15o ·" ''• •.c620 
SAlDA '-'h A • #•A 

~ 873~J-óSO - C.~.1PC •{.JUI~ ~ 

Rua Maria Olímpia Jardim, 620- Campo Mourão - PR - CEP 87309-650 
CNPJ: 05.562.172/0001-72 INSCR.: 902.75268-42 
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Prefeitura Municipal de Nova C ·n.ttJ~~-~;;::· 
Rua Bahia s/n° - 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@iq.com.br 

DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 023/2013 
REF.: Edital de CARTA CONVITE n° 005/2013- PMNC. 

Objeto: Serviços de Retífica de motor de Patrola Caterpilar 120B. 

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

Nova Canto, Paraná, __ ....::0~7 _ ___:d~e~--'M~a:..:.io~-- de 2.013. 

lo5.562.1721000~-721 
RE ... NL10A 
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TERCEIRA: 

Qt·ARTA: 

QIIIN f.\. 

s F:.\. 1 r\: 

O !'I .\ V:\ 

RETÍFIC\ RETfFRA.\ LTD.\. 
CONTH -\ ~O SOCIAL 

FR<\NCISCO APARECIDO VlUlH:S. br3sd~tr-J. l'~!t~u<tl d,· M;m;th a-f>R ~. , .. , '"' .p,L· ~ . · 
t ~·:;;= •n, j::: (\ynunhào L nl\ers•~ d~ Bens. nasci_do a 1.h't>:'; l<l_:;2 _ -.:omcrc1antc. r-:stdc .'~'=· .... 
d~m h.:tl1ado em Ctmpç• Mourao-PR. 1 R u;! _ ( :n lll'. lk 1FL"Ii~ 2 '\; J:Hdlln I a11 r. ~~f· c:·~:-_ : .. 
:--· ' (•( ' l.j.~) rx·íi .. (~{".f J;; (. L'dula Je IJcntJJade R(j ~'-· ,, X(•(' 11(.~-5 d\• !fiS~Iluteo j ,· 

l d~n l 1ficaç~1o d(' !>;m.1n~ c d 0 ('pf=', r--...11 sob 'I I~'J.-411~1 2~•1-X7 c I~OSENDO Vil llf'<.. 
br,J::-.il'-1ro n,llJJr::l ,J...: ~~OY:I Ciranadt~-~P -:a~ado .;oh o n.:gunc de ComunhJo (.inl\'erSJI <.k 
lkm. n.t~c1Jo u 25'(19,"192~. comcrci:mtc. residente c dorn~-:.:i had0 ...:m C:1111p.."l \1our<10- 0 R 
.t 1\uJ ; ...... Jdün' M~!t l!k:1. 'J1h . . ::trd•m ( op;tc:Lban:l Cr·:P: XTW2- q(J_ portador d;J Ccdul •. 
de !dcnl~t.bdL .R ( ; 1\ "-l :\(l 7 i' do I nstllulo de ldcntlli..::.h;Jo do Pamn:J .:: J., 1 !'! t ' .. ,h " 
J(,r 1 .~-1- "" ;y._.q r..:soh::m conslttulr unw 'o<.:1Cd:.Jdc ltmité.lcb rcg1d:J r-; !.1~ ..:busu! .;< 
'Ct;Ulll l ~~ .. 

N0 .\1 [ CO.\t ERCIAL RETiflCA Rf.TIFRA.\ LTOA .. SEDE E FORO: Ru •. 
\r:..ru1w. I:'~:'. C-.~lllru. L'EP. X7:102-21U. Campo Mour.lo-PR. PR \ZO DI- IJ: I \! . 

lndctL' fllllnaJo INICIO DAS ATIVfDADES: O l de :tbnl de 2003: OBJETO SOCIAl.: 
11.e lJ licJ de J r.c't\~r_--_ Vcnt.b de p.:ç;J~ c motor..:s para ' ::~t.:ulos l maquln;J~ -:m ;.:_,-, 1 

CAPIT:\L ~OCIAL: R$- ~O . IHHI.Oil (\llllc n11l n.:a1<;) Jf\h.:iidu em 20 lHHI (\l;llc 111111 

quot:ts no \:.l lor de RS- I on (um rc~!ll c.Jd;J ur.l:! ac;c;Jm dJStr;hutJ.J~ .!llr~..· ü• · ·-1· ' ~ 

SÓCIO\ QCOTAS CAPITAL R'b 
FRA \CI~CO APARECIDO \'ltDEs 
ROSf:NOO VHJOES 
TOTAL 

JtJ .XOO 

200 
211.fi0H 

l' t..: (lt),(ltl 

2HO.f)O 

2 n IJHLJ ,r JO 

lnt..:~ralJ ;;;l!;t'- . n rr.ou.t.t corrente dcqc p:..ti s ncc;tc JlO A. rcspon.;;.::hJIJC.tac de ,;;Jd.J 'CXJO c 
rcsviw :.10 \alor de su.1s quouc; rn:.~s todos r.:.·c;pondcm '>ülJ<.ian:tm~nt .: rl'lt 1r· l·~;.!ral ,,,, , 

u . .: tPit..JI <;t},l 

A-; quows !>:1o l!lJt, t<.m.:1~ c n::io pod~rào ser .. :~ . .:dJd:.~-; ~lu tr;tnslcnda~ a tcn.::c•ro'> <;em P 
wnscntimcnw do <'t!lro sóc1o. a quem liGt asscgur:1do. 2111 1guaJdade de condiçõc~ ..:- rr .. :..:l' 
Jtr~ito de rr·.:l'crênct:.. p:1::1 :1 sua aqtns1çào se postas a \·cnda. lomlJII/Jndo. se rGtll;ad.J .. 
.:..:ssJ0 delas. :1 alt er;Jçào contrJ\ual portlllcnle 

,\()i\-HNISTR.\OOR r rJn..:ls<...,1 . \p:.~r.xtJo ViuJc~. l'SO DA FIR,L\ lndl\idual. PRO
L.ABOHI.::. -'\c-~ ..,n-..:10':. C Otltroc. que prc~t;.JTCIIl <.cr 1~'('~ J C..tX: lCdadL li.,:JJ<' J t . OillUIP 

:1-.arJu <HH~I(;A(ÜES Proibido ,!,ai. cndOS!->\J. li:tn<,:.l..: caução de f:nw. CAlJ(ÃO DE 
GERÊ~CJA Jlsp:nsad(l 

~-•• : nhum Jo'\ s0c1m poderá sem :lnucncLa cxprc""· dos d<.:lll:liS scn tr. em nome Ja ..:mprc'>.J 
como :t\ ;liJsL:l. liador contran cmprc<;ttmo. :1licnar bcn'\ ri mó\ Cl"- ,·u lllf'' c 1, •. ,, , , ·,m~,_· J., 

<.:l!li)' L ~:1 •u Jc..~t! L li I- qu.m.qucr ..:ompronw;c;('~ qu-: :JC:trrctcm õnus a so..:JcdaJc 

BALA \(,'0 Gl::K.\L i\nualmcntc em ; I JL Jc:.cmbro. RE~UL rADO:-. \.rtt' 1íd,,., 

propor-:JOn:.ilmcnlc aüs ~c,cros coll1 quot.1~ tnlcgruli;acils ou m:tnllda~ em rc<;er.·:.J 11. ' 
SVCted<JdC 

DELIBERAÇÕES GERAIS: Pôr maiunJ ab!iolula Jc >vl0S. JtKlusl\~,. .! J, 
transformaçJo do up,--: _1undJco. -::~tl'x:m.lo um' oto a c:.~d.a quo!a C:; • :1p1td · 

Dl-'SIVIPFOIMf.NTO: ()$ o:;ouo~ dc-~l.tr:rm '-!llC n:lo C'>t.lo JtKurc;oc; .::m ncnl1.rn1 J,l~ 

::rmc<. rrc\ ISlOS em Lct que\)!- impeçam de C\Crccrcm Jll\ lt.trdc ,,.,~·\:illltl 



NO!'iA: 

DÉCIMA: 

DÉCIMA 
PRIMEIRA: 

~f'l?L ·~9.fr~.!f1u1,, 
'i;- . '<.' 

DO P:~.: ~.t.J· ~~~A ~. w ..:. 
. _,, ·í.4L . . F-~-~-·-;.: ... , . ~~>'::si) . 

<7·-·.. ··~,~;,~-~~~.;§! RETÍFICA RETIFRAN LTDA. 
CO~TRATO SO('JAL 

(51 'o,IT 
TRANSFERÊNCIA OE QUOTAS· Por conscnumcnto dos demais só ·os ' d~!s~·-.k~ 2 / 
pr~v.o de di reitos de tra nsfcrcnc1a de(,() (sessenta) d1as. mediante notilicaç. a. - ./·,.p/ 

~.Qo MO'J~./ 
DECLARAÇÃO DE 1\HCROEMPRESA: DECLARAM. todos os sócios para os ms~do 
art. -+ .'' da Lei n." ~~-+I N~. que· a empresa se enquadra na situação de microempresa: o 
,·alor d:.~ receita brul<l anual da empresa. no presen te C:\ercício. não c"ccdcra o IImllc 
ri:xado no InCISO I do art 2.'' da Lc1 11 ° 1JX41 NlJ. obsef'\ado o d1sposto no~ I" do mesmo 
:trt1go L' que a empresa nüo se enquadra em qualquer dns hipóteses de c .... clus<lo 
rclí.lcionad.:ls no art :I'' da mesma Le i 

Fica eleito o foro de Campo Mourào-PR para o c .... crcício c o cumprimento dos dJrcJtos c 
obrigações resultantes deste contrato. 

L:l\ rado em quatro' i;J s de 1gual teor c forma 

Campo Mourüo-Pr.. 2 ~ de março de 2()0~ 

. VllJDF.S 

' 

~~&(,~~4 
Responsá' cl pela elaboraçüo deste instrumento 

'..-/ 

~--"" .1 
J' REZ SEBASTI~- o Rrl:b'lncuEs 
CvtCRC-PR un2o2 o-o I I 

' 

Testemunhas · 
/ 

.1,____,_..._-

AG~ALD~LA 1 
S DA SILVA 

(RG :--.1" (, X~l nsl <.~ ldcnl. do PR) 

---
LCZIANA MüLLER PlANISCH 

I 

( RG N" ) R5ó 22 1J-7 elo ~.ns l de ldcnt do PR) 

.. . 
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DO PARANÁ 

/ 

RETIFICA RETIFRAN L TOA ME 
CNPJ - 05.562. I 72/0001-72 

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

\) t-tA /V] ú A 
<"- •·> lq 0 

~ ~, 
l.J.J ) .-. ";.> 

~ :Jf-------· 
0:: FL. t~.o~~·~-··· i-

FRANCISCO APARECIDO VIUDES, brasileiro, natural de Marialva - -'1:·:a~a s·':'..
sob o regime de comunhão universal de bens, nascido a 06/QS/1952, empresário, 
residente e domjciliado em Campo Mourão - PR, à Rua Carlos Behrens, 283, Jardim 
Laura, CEP: 87300-140, portador do CPF sob n° I 49.409.229-87 e da Cédula de 
Identidade RG N° 860.063-5 do Instituto de Identitl.cação do Paraná; e ROSENDO 
VI UDES, brasileiro, natural de Nova Granada-SP, casado sob o regime de comunh:1o 
universal de bens, nascido à 25/09/ 1928, empresário, residente e domiciliado em 
Campo Mourão- PR, à Rua Teodoro Metchko,936, Jardim Copacabana, CEP: 87302-
340, portador do CPF sob o N. 0 160.247.379-04 e da Cédula de Identidade RG sob o N. 0 

450.733 do Instituto de Identificação do Paraná; únicos sócios da sociedade 1imitaaa 
RETIFICA RETIFRAN L TOA. - ME, com sede estabelecida em Campo Mourão -
PR, à Rua .1\raruna, I 545. Centro, CEP: 87302-21 O, registrada na Junta Comercial de 
Campo Mourão - PR, sob o N IRE 41204980813, por despacho da sessão de 26103/2003 
e inscrita no CNPJ sob o N°. 05.562 .172/0001-72, resolvem assim, alterar o contrato 
social 

Primeira: Em decorrência da presente alteração o endereço da sociedade passa a ser: Rua Maria 
Olimpia Ja rdim, 620, paralela a Rodovia BR I 58, Km 01, Jardim Isabel, Campo Mourão - PR. C'FP 
87300-970. 

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 exercíc io e o cumprimento dos direitos e 
obrigações resultantes deste contrato. 

E, por estarem assim, justos e contratados assinam a presente alteração em 05 (cinco) vias de igual teor 
c tonna 

Escritório Globo (44) 3523-6464 
contglobo@brturbo. com. br 

--: ):\ ... 
:.· ,.,.,.,\,• .... 

Campo Mourào-PR, 09 de fevereiro de 2006 

juNTA COMERCIAL DO PÃR.ANÃ 
1!F~~f.~ 

ESCR ITORIO REGIONAL DE CAMPO MOURAO ~' . . . 
CERTIFICOOREGISTROEM . 4 /0~,·< <··'· Jane }vete~ OSO Pel'""t'ta~ 
SOB NUMERO 200 E048f~S7 ~ . .'. , · .. -

Protocolo : 06/048687-2 ·', .. , .. >/~ .-·~G. 1.~SUZ7·PR 

()50~71 J 

; .... . ~· : ·! Í'". ' _,.. ·" .{lt ·""' .-,t-· 

MARIA TrEREZA LOPES SALO~. I -'1,::• 

SECRETARIA GERAL 



~ llr ILA K~ 11111<A1~ L 1 JJA 1V1E 

CNPJ - 05.562.172/0001- 72 
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTJ~·ruA 

...:\)~A Ü.ll 
0' - ~("\ 
'~ ~ 

I.J.J c. .. ? 

C::: FL N-~~~-1..-~~~ (...· 
0.. 

~---- ---· -/:-- ,.<'· 
FR~NCJSCO APAREC~DO VJUDES, brasileiro, natural de Mariah·a - , -~(1\1 l) 

reg1me d~ comunhão un1versal de bens. nascido a 06/05 ' 1952_. emprcsúno. r~s iJL·ntc '
domiciliado em Campo Mourão - PR. é:l Rua Carlos Behrens. 283. Jard1m Laura. C I 11 

87300-1-+0. portador do CPF sob n. 0 149.409.229-87 e da Cedula de Identidade Rl.i '. · 
860.063-5 elo Instituto de ldl'ntiticação do Paraná: e ROSENDO VIUDES, brasikJ r~>. 
naturnl de Nova Granacla-SP, casado sob o regime de comunhão uni\'ersal de bens. n~tscidu .1 

25/09-' 1928. empresário. rt:sidentc e domiciliado em Campo Mourão - PR. a Ru.t I '-'tH.! • •r, 1 

l'vletchko.936. Jardim Copacabana. CEP: 87302-340. portador do CPF sub o '. 
160.247.379-04 c da Cédula de Identidade RG sob o ~1 • 0 450.733 do lnsututo (k Jden tl l~ c<t~.l , 
do Pmaná: únicos sócios da sociedade limitada RETIFICA RETIFRAN L TOA.- l\IF. clllll 

sed~ estabelecida em Campo \ ·1ourào - PR. à Rua Maria Olimpia Jard im_ 620. paralela .1 

RodO\'ia BR 158. hm OI. .l<1rd im Isabel, Campo Mourão - PR. CEP: 87300-970. sob u Nml· 
-+ 120-+9~0813 . por despacho da sessão de 26/03/2003, e ultima alteração registrada snb o n 
20060486872. por d~spacho dn scssuo de 14/02/2006 e inscrita no CNJ>J '>llt~ l) i\. ' 

05.56~_172/000 1-7~. resoh·~m ass im_ alterar o contrato soei~!: 

Primeira: O sócio ROSENDO VI LIDES. que possuía na sociedade 2.00 quotas no \ :lior dL· R':l i _!lll ( lllil 

n:al ) cada uma. totalizando R$ 200.00 (duzentos reais). retira-se da sociedade cedendo e transk ri ndP :'-.LI<l" 

quollls pelo valor nominal ao sócio ingressante ,JEISON KWITSCHAL VIUDES, brasik1ro. n.!lur.t! d~ 
C:.~mpo Mourào-PR, di,·orcindo. nascido à 31/08/ 1975, empresário. portador do CPF sob o\!." 021 .6():0 1-f'J -
6 1 e da cédula de identidade RG sob n° -+.990.578-5 do Instituto de ld~nti ficaçào do Paranú. rc-,JdCi ' l\: '
domic iliadtl em Campo Mourão-PR. à Rua C11·los Behrcns. 283. J<wdim l aur;L lTP: X7.l(ll J- l-l11. ,:Li, 
in~rcss<.~ na socicdndc p~lo presente instrumento. 

,\'egundu: () sócio ret irante ROSENDO VIUDES dá no sócio ingressante JEISO~ KWITSCII-\L 
VJLIDES. plena e rasa quitação da cessão de quotas ora efetuadas, declarando o mesmo. conhecer :t 
situ<lt,:iio cconômiea-linanceira d<l sociedade, ficando sub-rogados no~ direitos e obrig.açõc~ dceorn:nlv-. ~t l' 

presente lll SLrum~n to. 

Terceira: Lm clecorr0ncia da presente al teruç5.o o capital social no \al or d~ RS- :20.000.00 ( \ inte 111il l'l'"i~ 1. 

li\ idiuo em 20.000 quotas no ,·alor d~ R$- 1.00 (um real) cada uma. fica assim distribuído entre o~ -.;ócip-,: 

SÓCIOS 
FRANCISCO APARECIDO VILDES 
.JEISO~ K\\'ITSCHAL VIUDES 
TOTAL 

QUOTAS 
19.800 

200 
20.000 

CAPI L\L-R) 
19.SOO,OO 

200,1111 
20.000,0!) 

1\ responsabilidade de cada sócio é restritu ao \'alor de suas quotas, mns todos respondem solidnri<m1cnLL 
pela intL·grulização do capital. 

Quarta: Permanecem em pleno \ ' Í~or us cláusulas elo contrntt) social, nilo a ltcrad~:s ou nilo colidcntc:-. etlll1 ,, 

d tspos to ncst:1 alteração ck contrato StlCi<li . 

Escritório Globo (44) 3523-6464 



.l'\.J2J 1. J.r I LA.~ 11~ KAl~ L 'l1JA M.E 
CNP J - 05.562.172/0001- 72 

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRA· ruA 
7 

~.O.. -~i" 
J ll ,..~ ..... .._. .. \ ·~ .... 
~~~· ,.,. .. ~· 

j) ~-<:>- -~-~ :::c· 
---~ ~ . ~ 

E. por estarem assim. justos e contratados assinam a presente alteração em 04 ( quatro ) '! ~ll 
teor e forma. 

Testemun 

Campo Mourào-PR. O I de setembro de :2 0 J U 

FRANCISCO APARECIDO VIUDES 

' 
T{()SENDO VIUDES 

JEISON KWITSCHAL VIUDES 

Responsável pela elaboração: JOAREZ SEBASTIÃO RODRIGUES 
CRC 027202/0-0 PR 

I / 

LUZI~. ·. OLLER4'NISCH 
( RG N°. 5.856.229-7 r lnst. de Jdent. do PR) 

S DA SILVA 

' " 

Escritório Globo (44) 3523-6464 
,...,...,_.,_,_..._ _,;::..,L...- .... L-

JUNTA COMERCIAL DO PARANA 
AGENCIA REGIONAL DE CAMPO MOURAO 
CERTIFICO O RFGISTRO EM • • .. ' i 
SOB NUMERO I'' ·' ' " ·, 
Protocolo: 101903854 -1 DE 03/091291 . .Q-.;."' 

SEBASTIÃO MOTTA 
SECRETARIO GERAL 
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 0031942810001-00 
Razão Social: GERALDO DE SOUZA- ME 

Nome Fantasia:RETICAR 
Endereço: ROD RODOVIA BR 158, KM 01 498 KM 01 I JARDIM IZABEL I 

CAMPO MOURAO I PR I 87309-650 

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

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

Validade: 02/05/2013 a 31/05/2013 

Certificação Número: 2013050207223408649163 

Informação obtida em 13/05/2013, às 11:20:42. 

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 ARPes .. . 
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M1n1s:eno ao Desenvolvimento, lndustria e Comérc1o Extenor 

Se .... neLa•ia dê Comêrc10 e ServiÇOS 

Departamento Nacional de Reg1stro do Comérc1o 

NUMERÕÕÊ IOENT1FIC.C.CÀO 00 RECIST'A;O DE EMPA.ESA- ;\IRE DA SEDE 

41104158062 XXXXXXXYXYXX~ . I 
NIRE DA FILIAL fprttnenet &omenle $.e ato n"f~rente ta nHal) 

rN;;;;O~ME"D:'no õ::EM:;;;PR><.ESrrARõi:IO"'Ic:-;::om""p::':leto:-, s:':':em::-::a:;:o:brt:c;•l""atu"""-:;-sl - - -------..l.....--- ~-- - ---'-----'----=----"-------~~ 

GERALDO DE SOUZA 
N:..CIONAl.IOADE 

BRASILEIRA 
REGIME OE BENS(se tõ!Udo) 

M ~ F 0 xxxxxxxxxxxxx 
FILHO OE IP .. I _ 

SEBASTIAO LOPES DE SOUZA 

IDENTIDAOE (númeru) 

3.898.362-8 
1 E\,ANCIPA.DO POR fl ormJ de etT~ anclp::u;to . someme n o caso ti" n1enor} 

xxxxxxxxxxxxx 
OOMICilfA.OO tJA IL OG R.AOOURO • JU.Ji, 3 v, ttc) 

RUA MARIA OLIMPIA JARDIM 
COMPLEMENTO BAIRROIOISTRITO 

, AP ÚNICO JARDIM IZABEL 
'UI\'ICI:IJQ 

ESTADO CIVIl 

DIVORCIADO 

(mae) 

1 JULITA ALVES PEREIRA DE SOUZA 

SSP 

87.309-650 

517.876.1 09-00 

COCIGO 00 MUNICIPIO (U"' U• 
jtl '•ta Comat: lnl t 

5914 
UF 

PR CAMPO MOURÃO 
declara,so~a~s-p~e-n_a_s~d-a~le-i~.-n~ã~o-e-s~t~a-r~i-m_p_e_d~i~d-o-d7e--e-xe_r_c_e_r_a~ti~.v~i~d-a~d-e_e_m_p--re-s~á~r~ia-,-q-u_e __ n~ã-o_p_o_s_s_u~i----------------------~----~ 
outro re istro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO PARANA 

DESCRICÃO DO ATO CÓDIGO DO EVENTO DESCRIÇÃO 00 EV EUTO 

002 ALTERAÇÃO 022 ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME 
COOIOO DO EVE~ TO CÓDIGO DO EVENTO DESCRIÇÃO 00 EVENTO l CESCRICÀO DO EVENTO 

xxxxxxxxxxxxx -L~x~x~x~x~x~x~x~xx~x~x~x~x~---------------------L~x~x~x~x~x~x~x~xx~x~x~x~x~-L_x_x_x_x_x_x_·x_x_x_x_x_x_x __ __ 
NOt.".E E \, PRE$ARIAL 

GERALDO DE SOUZA- RETÍFICA 

LOGRI\OOURO J tu:~,-:v e tq 

RUA MARIA OLIMPIA JARDIM 
COMPLEMENTO SAIR~Oo'OISTRITO 

SAÍDA PARA MARINGA JARDIM IZABEL 
UF 

I 
MUNICIPIO 

CAMPO MOURÃO 
! VALOR CO C~.-ITAL F; !. 

20.000.00 
COOIGO DE A.-PII'IOAOE 
ECOt~ÓMICA 

VALOR 00 CAPITAL ·I por uten~o) 

VINTE MIL REAIS 
DESCAlÇAO DO OBJ ETO 

PAIS 

BRASIL 

I
' ~JÚMERO 

498 
::tmm"O 00 MON!t-IPIO 
.Uso da Jun:a Con-~erc.al) 
5914 

tcnae) -COMÉRCIO VAREJISTA E PEÇAS PARA MOTORES DE VElCULOS AUTOMOTORES CAMINHÓES E 
TRATORES AGRÍCOLAS; 

4530704 

4520001 
xxxxxxx 
xxxxxxx 
xxxxxxx 
xxxxxxx 
xxxxxxx 

-RETÍFICA DE MOTORES E CABEÇOTE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CAMINHÓES E TRATORES 
AGRÍCOLAS. 

OA.TA DE INICIO 0AS A ni!IOAOES NUMERO CE I~SCRIÇÃO NO C'llPJ TRANSFERÊNCIA. DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF 
NtRE ANTERIOR 

0111211994 00319428000100 xxxxxxxxxxxxx 

ASSINAT\JR,~o DA FI~ 'A~ PELO EMPRESARIO (011 pelo r~pruentante/aulslentelge.r~nlt) - ./ I I Frc_--'Â~z:....· _ _ I;;;;? é .. 
DATA OA AS S1N ~T:..tR A (SSINATURA DO EMPRESA.IO 

0511212008 

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COME~SIAL~ 

DEFERIDO. 
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE 

·._.r- • ) 

~~-A--~ · .... ~. ---------···-· · 
JUNTA COMERCIAL DO PARANA 

~ 
AGENCIA REGIONAL DE CAMPO MOURAO ~ 

1 
CERTir;I'::O O REGISTRO EM 09 I 12/2008 
SOB NUMERO ?.0085426057 

i 
I 

I 

·t 
i 

LUI: ç 1,RLOS SÁLVARO 111111111: 
1
11ii 1111 :111 i 

·-------s_F.._c_R_e:r_A_R_to_G;_E_AA_· _c ____ ___ 2_o_o_a_o_o_s_9_6_s_a_4__~ _ __1 

,,., .. J-:ete Cardoso Protcc~·!n: OC/542685-7, DE 09/12/2r·. J / 
E.mp-resa: 4l l 04 15906 2 4:/-' 1 

W:AALOO DF SOU1A - Rt;rf ·•Jt:l\ 
f~ 357.527- PR 

'
.- .... -· /. 1j ...... :;;, 

I - \.ccJ 
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· DEClARAÇÃO DE FIRMA_::JDIV4DUAL 
lf4STRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO 

GBlVJJ).1 DE SOUZA 
NOME 00 nTI!LAA 

k<\CION~LIDAOE P.'IS 

dG Souza e Jul::! .. ta ,~J.vc.s Pe .. : l 

,..,as;;;ído em __ l_o-::-:=O'-::"l:'-:--,...,l.~9":'6'-:"5~--
0ATA DO NAS~IMENTO 

profi~>sào ____ !..=0-=0.:.:urç_!~'tie ----·--·------

·CPF. 5, lJ 71 Õ, 11 61 l Q _2l_Qd~J 
N!J"'(f10 

identidade 3 • (9[' • 36í.'-8 
NUMFRO 

n)sidente ê. Bll l ~ núme:ro 98 # • 

•P•-'Ul1~~~~~~-

CútH~NUAÇÃQ 

n.Jo estando incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o 1mpaç.a de exercer at'lldadE mer.:es 1ti ~; ruí·~ possu .• v!o outrc firma 
i"l<l••ti.dua1 registrada. declara para 'ins dE: inscnção no ReQístro do Comérc1o: 

I'\ TOS 
Z · teGn·~ :-{ .... OE.l=ILJAL ffD1 ·1 • CONSTiõUtÇÃO 

' 3 • INSC~ [)<' TRANSf. OE SEDE DE OUTRA UF 
S- ALTEl!ÁÇÃO ~E OADOS DA Sr.D€ 

7 - TRA ... SFERENCIA DE SEOE ?ARA Ol!TRA UF 
9 · CANCEl.AME.NlO OC 5!0[ 
O • PROTECÀO AO NOME COMEACV.l 

r;· AS~KTUAA OS hJ.tr.t. E~." 0 1JlR" ' . ..!~ 
t · "-l''EAJ\C.A·: DE 01.\00S DE Ftt.it..l 
B. CA.l C~l...,;t;..~z.NTO 01:: ,.r .. tAJ 

'leiME COMERC•AL 

~ G, ~ R A I, D Q I l) , B I I 3 I o, UI z I ~ _L_ 1 

~~ ~--~-L~~~~--~~~--L-~~--L-~~--~~~-----L~--~-L-~--~ .. LI __ L-~~~~1 

1-jlJMEAO OE JNSCRICÁO NO RtGI$TAO 00 COMERCIO •hRC. 
NLRÇ OASEOE 

IPFn:ENCl-i:S.R 'S(II~S.ft-;; SE !~..F} t'-~ ~,LfAU 
1-.!RCC.,:. (-l'J .... t. 

&14,l ll.l:> , ·,:.15,3, 0,6 121 (1_, 
RUA. AVENlDA ETC ·r.u ME-~0 ~ C-:lMPLEME.NTO rAPTO .. SALA, SH.:) 

~ B: ~ : l: 5: o: :li: ~: r~~: : : 
NOME 00 SAIRROID)$TA TO 

•-·~::-J_,_1 -'.'._~.1.....; .. :...:~1'-!).:;:__ -'-1 ...::!:..~..l...:o•....J---'-.;:;:I-'-1 -'~'-'-I_At....J_~;;;:,J.....E.:c.'.L-1 ..:..;._,_,_,_L-.,.)_ ... L ... L ___.l-...JI'-__L_~--L__l__,__,i _ _ ~ 
CEP N_QMF.. 00 MUNir':!PIO 

IJ s, 7...L3 , o, 9, C 5, Oi I c :l..t- ; ~c~ ::'.c --·-------_______ _j 
CA?fTAL ClfOESTAOU:. CE CAptTt·L 

~--L--'--'-'--~-'--L~~'--L-~~~ ~5~~~v~,J~, ~)~,~o~,~o~l I t~J.D.c.e,., .L~ ~ J. .x.x.x.x.x.x .. x 
CAPITAL O!J OESlAOUE J~ ç.-.~1'-\1 .. ..-t.i'f~>; '.(,~ .. 5C 

INICIO OAS ATIVIOA)f.S 

DI_. MES li.NO 

IIO,l ll ,219, 4l 
C~C • t:1 )\•:OU r.t1i!f11, .. 000 O~'? 

llo,o , ~,: 1 9,4,2,8!0,0,C, -1 ~~~ 
0RJCT0 (ATIVIDADE ECON0~11CAI 

C')mércio V.CJ."'Cjista de Poças e Aceco6rios para 
ve!culoe )~tomotore3 
Rotifica de Caboçote de Ve!culoa ~~tomotore~ 

I ...t:........J. 

------------, 
, - - ·--- ---- ----· -------:-~~TADO 00 PARANA \ 
i ~:..,/' JUNTA COMERCIA ·12/0S/98 ' 
' • -:::--; CERTIFICC O REGISTRO EM. r~ r+.-- \ 
: l ~ I \) -~ I 

>,_ - SOB O NÚMERO: - l\,_À·3>·-:=::=--- --· - I 

9 816 7 8 56 4 S'OM AR AN,.ONIO C.>.\ E1 ----- \_, 
I sec~ETÃHtO GERAL 

Protocole: 9816
78564 

---·--------
. ~' 
~\L--------------------------------------------------------------------------------
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RETIFICA DE MOTORES E CABEÇOTES 

RETICAR 
GERALDO DE SOUZA RETÍFICA 

CNPJ: 00.319.428/0001 -00 I.E.: 902.50838-46 

RUA MARIA OLIMPIA JARDIM, 498 -JARDIM ISABEL 
CEP 87.309-650 CAMPO MOURÃO- PARANÁ 

FONE: (44) 3525 3646 FAX: (44) 3525 3876 

ANEXO V 

Prefeitura Municipal de Nova Cantú 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 023/2013 
REF.: Edital de CARTA CONVITE n° 005/2013 - PMNC 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 
proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 
005/2013 instaurado pelo município de Nova Cantú, 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, firmo a presente. 

roo.319.428/0001-00l 
GERÃEDO o~ofr:=RETIFICA 

Rua Maria 'ülimpia Jardim, 498 
Jardirj, Izabel, Saída para Maringa 

I CEP 87309-650 - Campo Mourão -Pa~ 

Campo Mourão, 10 de Maio de 2.013. 



RETIFICA DE MOTORES E CABEÇOTES 

RETICAR 
GERALDO DE SOUZA RETÍFICA 

CNPJ: 00.319.428/0001-00 I.E.: 902.50838-46 
RUA MARIA OLIMPIA JARDIM, 498 -JARDIM ISABEL 

CEP 87.309-650 CAMPO MOURÃO- PARANÁ 

FONE: (44) 3525 3646 FAX: (44) 3525 3876 

ANEXO IV 

Prefeitura Municipal de Nova Cantú 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 023/2013 
REF.: Edital de CARTA CONVITE n° 005/2013- PMNC 

DECLARAÇÃO 

DECLARAMOS para fins de participação no procedimento 

licitatório - CARTA CONVITE N°. 005/2013, instaurado pelo Município de Nova 

Cantú, que a empresa proponente, não se utiliza de mão-de-obra direta ou 

indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalho noturno, 

perigosos ou insalubre, bem como não utilizarmos, para qualquer trabalho, 

mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na 

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. (Conforme inciso V do art. 

27 da Lei n°. 8.666/93). 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente 

f00.319~f8/0001-0õl 
Campo Mourão em, 1 O de Maio de 2013. GERALDO D~ETIFICA 

R.u~ Mana ~'jfirnpia Jardim, 498 
_Jardrr}l Izabel, Scída para Maringa 

l ~p 87309·650 · Q:r;po Mourão. Para~ -'{) 

~ 



RETIFICA DE MOTORES E CABEÇOTES 

RETICAR 
GERALDO DE SOUZA RETÍFICA 

CNPJ: 00.319.428/0001-00 I.E.: 902.50838-46 
RUA MARIA OLIMPIA JARDIM, 498 -JARDIM ISABEL 

CEP 87.309-650 CAMPO MOURÃO- PARANÁ 

FONE: (44) 3525 3646 FAX: (44) 3525 3876 

ANEXO IH 

Prefeitura Municipal de Nova Cantú 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 023/2013 
REF.: Edital de CARTA CONVITE n° 005/2013 - Pl\1NC 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 
proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade CARTA CONVITE! n° 
005/2013, instaurado pelo Município de Nova Cantú, que nos comprometemos a 
entregar os produtos ganhos por esta empresa, nos termos e nas condições do edital 
supra referenciado. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

fõo.~19.~o1-oõl 
GERALDO DE _ REfrFlCA Campo Mourão, em 10 de Maio de 2013. 

Ru~ t-1aria "ülimpia Jardim, 498 
Jard1rj1 Izabel, Saída para Maringa 

J CEP 87309-f.lSO ·campo Mourão. Paranij 



RETIFICA DE MOTORES E CABEÇOTES 

RETICAR 
GERALDO DE SOUZA RETÍFICA 

CNPJ: 00.319.428/0001-00 I.E.: 902.50838-46 
RUA MARIA OLIMPIA JARDIM, 498 -JARDIM ISABEL 

CEP 87.309-650 CAMPO MOURÃO- PARANÁ 

FONE: (44) 3525 3646 FAX: (44) 3525 3876 

ANEXO li 

Prefeitura Municipal de Nova Cantú 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 023/2013 
REF.: Edital de CARTA CONVITE n° 005/2013 - PMNC 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade CARTA CONVITE N°. 005/2013 

instaurado pelo Município de Nova Cantú , que não fomos declarados inidôneos 

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

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

R1.22 '1~r:<. . iir.-.v:::l Jaroim, 498 
Jcn~ir~, l:a~ :., ~-,.:;i·.·:;. xjr1 j .. ·:ar-inçõ 

I C~P 27309--:S.u · C:"ir;r,;: rl\u:.H-2u • Pdra") 

Campo Mourão em, 1 O de Maio de 2013 



RETIFICA DE MOTORES E CABEÇOTES 

RETICAR 
GERALDO DE SOUZA RETÍFICA 

CNPJ: 00.319.428/0001-00 I.E.: 902.50838-46 

RUA MARIA OLIMPIA JARDIM, 498 -JARDIM ISABEL 
CEP 87.309-650 CAMPO MOURÃO- PARANÁ 

FONE: (44) 3525 3646 FAX: (44} 3525 3876 

DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 023/2013 
REF.: Edital de CARTA CONVITE no 005/2013 - Pl\.1NC 

Objeto: Aquisição de Serviços de Retífica de Motor da Patrola Caterpilar 120B. 

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

Nova Cantú, Paraná, 

foo.319.428/ooo1-oõl 
GERt\LDO oéSdó~?f{(IIFICA 

f!l!él Horia (:limpic Jardim, 498 
J:rrJ!r7• Izabei, Saída para Mariilga 

l CEP 87309-650 · Campo Mourão • Parao" J 

10 de Maio de 2.013. 



A VISO DE LICIT AÇAO 
PROCESSO LICITATÓRlO No 023/2013 

EDITAL DE CARTA CONVITE No 006/2013- PMNC 
(Lei n° 8.666/93, art. 21, UI) 

A Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna Público que 
fará realizar, às 09:00 Horas do dia 14 de Maio do ano de 2.013, na Sala de Reuniões 
da Prefeitura Municipal, sito à Rua Bahia, n° 85 - Centro, em Nova Cantu, Paraná, 
Processo Licitatório, Modalidade CARTA CONVITE, tipo menor preço, Global, 
fixo e sem reajuste, para aquisição de: 

Síntese do Objeto: 

1) Aquisição de Serviços de Retífica com substituição de peças em Motor da 
Patrola Caterpilar 120B (conforme descrição no Edital de Carta Convite n° 
005/2013-PMNC, e seus anexos). 

A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderá ser 
examinada e retirada no endereço supramencionado, a partir desta data, em horário 
comercial. No caso de empresas com sede fora do Município de Nova Cantu, 
Paraná, a Pasta Técnica poderá ser retirada através do Correio, mediante solicitação 
escrita. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos, deverão ser 
dirigidos a Comissão de Licitações - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU - PARANÁ, Rua Bahia s/n°- Centro, CEP. 87.330-000. 
Email: pmncantu@ig.com.br 
Telefone/Fax: (44) 35271363 -(44) 3527-1281 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 03 de Maio de 2.013. 

A~O 10 GNOLIN 
Prefeito Municipal 

FIXAD" [ .. -; t J:lliRE OS DI~S 
tJ j_ t{!S,_ I?.. a ( 4 tf!f.t f.!.. 

...... ~õ5ãvei··········· -i() 
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LU ~ ~ Prefeitura Municipal de Nova C tu•:-~ ------' 
Rua Bahia n° 85- Centro- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-00 ••• - rJJ .. -:p··[i.· 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03- Fone (044) 3527-1281 -Fone Fax (044) 3527-1363 1\.t: or. ~,· .ç_ 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br lia C:-~> 

PROCESSO LICITATORIO No 023/2013 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 006/2013 
ABERTURA: 14/MAI0/2013 HORÁRIO: 09:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, às 09:00 
Horas do dia 14 de Maio do ano de 2.013, 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, GLOBAL, 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 Serviços de 
Retífica com substituição de peças, da seguinte forma: 

LOTE 01- ÚNICO: PATROLA CATERPILAR 120 B. 
ÍTEM DESCRI CÃO 

01 SERVIÇOS: Balancear com volante, brunir cilindros, fazer selos no bloco, lavagem 
parcial, montagem parcial, polir comando e retificar ferro das bielas, e outros 
serviços se necessário para o funcionamento do motor, com prévia autorização. 

02 PEÇAS: 02 Arruela de encosto, 12 anéis, 02 anel de aço, 06 bronzina da biela, 07 
bronzina do mancai, 01 cola para as juntas, 01 chaveta do virabrequim, 02 estopa, 
01 engrenagem do virabrequim, 06 jogo de anel, 01 jogo de junta, 02 tinta, 02 
thiner, 01 virabrequim e outras peças/serviços se necessário para o funcionamento 
do motor, com prévia autorização. 

2 - CONDIÇÕES 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 HABILITAÇÂO, deverá conter a seguinte documentação: 

a) as Certidões: 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS; 
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-CND, DEBITOS, TRIBUTOS E CONTRIBUIÇOES FEDERAIS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS; 
-CERTIDÃO REGULARIDADE COM FGTS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS. 

b) Autorização para representar a proponente na licitação (Credencial) datada e assinada 
pelo Diretor ou Representante Legal da Empresa, desde que a participação não seja feita pelo 
proprietário titular ou representante legal, devidamente comprovado por instrumento público ou 
particular, em que se encontrem os necessários poderes de representação, e exibição do RG do 
representante legal da empresa (Modelo ANEXO I); 

c) Declaração de que a empresa proponente, sob as penas da lei, de que a mesma não foi 
declarada inidônea, para licitar e contratar por outra qualquer pessoa jurídica de Direito Público 
(Modelo ANEXO II); 

d) Declaração de entrega (Modelo ANEXO III); 

e) Declaração de 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 (Modelo ANEXO IV); 

f) Declaração de 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 (Modelo ANEXO V); 

g) Cópia do Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, para comprovação de que 
a atividade da empresa, é ou está ligado ao ramo pertinente do objeto desta licitação; 

A documentação acima aludida deverá ser entregue em 1 (uma) via, sendo que, tais 
documentos deverão estar em plena vigência e na hipótese de inexistência de prazo de validade 
expresso no referido documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 dias da data 
estabelecida para a data de abertura da licitação. 

Os documentos anteriormente referidos serão apresentados em envelope fechado constando 
em sua face externa os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N°. 01- Habilitação 
CONVITE N°.: 
ABERTURA: 
EMPRESA: 

4 - DA PROPOSTA 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
HORÁRIO: 

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 Cantu 

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 O 1 - 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 01 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. 01, e decidir quanto a habilitação ou inabilitação das 
proponentes. 

5.3 - A abertura do Envelope n. 02 - Proposta de Preços, observará o seguinte 
procedimento: 



5.3.1 -Somente serão abertos os envelopes n. 02 dos proponentes habilitados. 
5.3.2 - O envelope n. 02 (Proposta de Preços) será aberto e uma via do seu conteúdo será 

rubricada, folha por folha, pelos membros da Comissão de Licitação e em seguida passado para 
análise, pelos proponentes presentes. 

5.3.3 -Após a abertura dos envelopes n. 02, a Comissão de Licitação procederá a análise e 
julgamento das mesmas, e a divulgação do resultado. 

5.3.4 - A Comissão de Licitação é facultado solicitar das proponentes esclarecimentos com 
relação aos documentos apresentados, bem como, promover diligências ou solicitar pareceres 
técnicos destinados a esclarecer a instrução do processo. 

5.3.5 - As dúvidas que eventualmente surgirem durante as sessões públicas serão, 
resolvidas pela Comissão de Licitação, na presença dos proponentes. 

6 - DO JULGAMENTO 

6.1 - Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de menor preço, 
GLOBAL, e a observância do disposto do Edital, respeitando as características técnicas mínimas 
dos materiais e/ou produtos ofertados. 

6.2 - Em caso de EMPATE entre proponentes, após a aplicação do critério de julgamento, 
a Comissão adotará o previsto no Artigo 45, parágrafo segundo da lei 8.666/93. 

6.3 - O julgamento e a classificação das propostas, bem como a escolha da mais 
conveniente, são atos exclusivos da Comissão de Licitação, que em conseqüência, reserva-se o 
direito de: 

a) Desclassificar qualquer concorrente que a seu critério não apresente as condições do 
presente edital; 

b) Desclassificar as propostas em desacordo com este edital, ou ainda que se revelarem 
manifestamente inexeqüíveis ou inconvenientes, por faltas comprovadas durante o processo de 
seleção. 

6.4 - Concluído o julgamento das propostas, a Comissão de Licitação elaborará relatório 
contendo a classificação pela ordem crescente dos preços que será submetido à apreciação da 
autoridade superior, que homologará a decisão da Comissão de Licitação. 

6.5 - Na hipótese de recusa da proponente melhor classificada de confirmar sua proposta, o 
Contratante, poderá adjudicar o objeto a segunda melhor classificada, e assim sucessivamente, nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado (Artigo 64, parágrafo segundo), ou ainda 
optar pela revogação da presente licitação, no interesse da Administração Pública. 

6.6 - A apresentação de uma proposta na licitação, será considerada como evidencia de que 
a proponente: 

a) Examinou criteriosamente todos os documentos do edital, que os comparou entre si e 
obteve do Contratante, informações sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresentá-la. 

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 em 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$-11.000,00 (Onze 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 
060226782534-2025- 33.90.39 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura 
0603154520323-2026- 33.90.39 

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 

d) Declaração de inidoneidade para licitar, e contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, na forma da lei, perante a autoridade que aplicou a penalidade. 
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10.2 -As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas ou 
penais, previstas na Lei 8.666/93. 

11- IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCA TÓRIO: 

11.1 - Até dois dias úteis antes da data fixada para o recebimento dos envelopes, qualquer 
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do CONVITE. 

11.2 - Caberá à Comissão de Licitação decidir sobre a petição no prazo de quarenta e oito 
horas. 

11.3 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
audiência de recebimento dos envelopes de proposta e habilitação. 

11.4 - A petição pleiteando a impugnação deverá ser endereçada à Comissão de Licitação, e 
deverá conter a qualificação do impugnante, a matéria impugnada, os fundamentos da impugnação 
e o pedido. 

11.5 - A petição apresentada fora do prazo, e/ou sem um dos requisitos acima 
especificados, não será conhecida. 

12 - RECURSOS: 

12.1 - É facultado a qualquer licitante formular observações no transcurso das sessões da 
licitação, solicitando que constem em ata dos trabalhos. 

12.2 - Das decisões da Comissão caberá recurso, por escrito, nos termos do Artigo 109 da 
Lei 8.666/93 e Lei 8.883/94, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da data da divulgação 
de decisão, em única instância, ao Secretário de Administração e Negócios Jurídicos, desde que 
interposto perante a Comissão, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, ou, nesse prazo, faze-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso a decisão ser 
proferida pela citada autoridade, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento 
do recurso. 

12.3 - Se houver interposição de recurso, os licitantes serão comunicados, para os efeitos do 
previsto no parágrafo sexto do Artigo 109 da Lei 8.666/93 e 8.883/94. 

12.4 - Os recursos interpostos fora do prazo não serão considerados. 

13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU revogará ou anulará esta 
licitação nos termos do art. 49 (quarenta e nove) da Lei 8.666/93, no seu todo ou em parte. 

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, 03 de Maio de 2013. 

ASS. COMPRAS E LICITAÇÕES PRESIDENTE DA COMISSÃO C.P.L. 

~JJ~ 



(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 023/2013 
REF.: Edital de CARTA CONVITE n° 006/2013 - PMNC. 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) 
-------------------- portador (a) da Cédula de identidade 
sob n°. _____________ e CPF/ MF n°. , a 
participar do procedimento licitatório sob o modalidade 

instaurado por este Departamento de 
Compras. 

Na qualidade de representante legal da 
empresa outorga-
se ao acima credenciado (a), dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição 
de recurso. 

Em ___ de ________ de 200 . 
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(MODELO ANEXO 11) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 023/2013 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 006/2013 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade -CARTA CONVITE no 006/2013, 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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(MODELO ANEXO 111) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LI ClT A TÓRIO (LICITAÇÃO) No 023/2013 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 006/2013 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 006/2013 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. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



(MODELO ANEXO IV) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 023/2013 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 006/2013 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 006/2013 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 



(MODELO ANEXO V) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 023/2013 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 006/2013 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 006/2013 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. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 023/2013 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 006/2013 

Objeto: Aquisição de Serviços de Retífica de motor da Patrola Caterpilar 120B. 

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 



COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

OBJETO: Serviços de Retífica de motor em: 
Patrola Cate ilar 120B. 
VALOR ESTIMADO - R$-11.000,00 (Onze Mil Reais); 

PREVISÃO I 

DATA: o?3; 0 ~;o? O fs. 

PARA: 

PARA: 
ASSESSOR JURÍDICO 

Inexigível 

Visto: 

Pl 

NAO AUTORIZADO 

DATA: 2d I 04 iLO:B 

DATA: 

VJivon.t:-~:-. G":-~ J 
\ I.DVC..(:/1!)0 

OAB-f' R ~ .0~'3 
CPF: 033.848.709-30 

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


