
DESTINATÁRIO I REMETENTE 

NOME RAZÃO SOCIAL 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUOE 
ENDEREÇO 

RUA BAHIA· PREFEITURA 
MUNICIPIO 

NOVACANTU 

FATURA I 54131-01 0311012016 

CÁLCULO DO IMPOSTO 

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 

CIPAUTO VEICULOS LTDA. GO 

AV SANTOS OUMONT, 1331 

PROLONGAMENTO - CENTRO 

87360000 • GOIOERE • PR 

Telefone: (44) 3521-8600 

I FONE/FAX 
4435271281 

67.990.00 

DANFE 
Documento Auxiliar de 
Nota Fiscal Eletrônica 

O - Entrada f""1l 
1- Saída L...:J 
N° 000.054.131 

Série 001 
FL 11 1 

I BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

I CNPJ/CPF 
1 o .502. 182.0001 -52 I CEP 

87.330-000 

I UF 
PR 

I INSCRIÇÁD ESTADUAL 

DATA DA EMISSÃO 
2010912016 

DATA DA ENTRADA/SAlDA 

HORA DE SAlDA 

BASE DE CÁLCULO DE ICMS I VALOR DO ICMS I BASE DE CALCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 
o.oo 0,00 0,00 

\ lO FRETE I VALOR 00 SEGURO I DESCONTO I OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS VALOR DO IPI 
0,00 0,00 0,00 0,00 

TRANSPORTADORIVOLUMESTRANSPORTAOOS 
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA I CÓDIGO ANTT I PLACA oo veicuLo 
PROPRIO 9-Sem Frete 

ENDEREÇO MUNICIPIO 

QUANTIDADE I ESP~CIE I MARCA NUMERAÇÃO 

DADOS DO PRODUTO I SERVIÇOS 
COD.PROD. I DADOS 00 PRODUTO I SERVIÇOS I NCM I CST ICFOP IUN I QUANT. I 

VG04059 !SPIN 1.8 LTZ !87032390,060p405!UN! l ! 
IMARC!VHOD: GH/SPIN 1.8 LTZ - COD.HODELO I 5C752H I I I 
IANO/MOD .. : 2016/2017 PORTAS .. ,.: 04 I I I 
ITIPO ..... : AUTOHOVEL EST.VEIC I ·: NOVO I I I 
fCOHBUST .. : 1\LCOOt./GASOLIN/\ POTENCIA I·: 106CV I I I 
ICIIMSI. .. : 9BGJC75201\Bl23430 FINALIDA,E: PASSA1EIR<J I 

IHOTOR .... : GFN002190 COR .... ·I·: BR.~NC1 SU!f'!IT I 
IRENlWAM •. : 104644 I I I 
I Opcionais: UE3 R7F I I 

I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I 

i i i i i i 
CALCULO DO ISSQN 

i 

I UF 

I PESO BRUTO 

v . UNITARIO IVAL. OESC. I I.AOIC. I 

67.990,00 1 0,00! 0,00 1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 

i I I 

0,00 67.990.00 

VALOR TOTAL DA NOTA 
0,00 

UF I CNPJ/CPF 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 

I PESO LIQUIDO 

v. TOTAL I BC.ICMS 1 
67.990,00 ! 0,00! 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

i i 

67.990,00 

V.ICMS t iCMS 

0,00!0 , 0 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
INSCRIÇÂO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 

0.00 
BASE DE CALCULO DE ISSQN VALOR DO ISSQN 

0,00 

DADOS ADICIONAIS 
INFORMAÇOES COMPLEMENTARES 
Trib Aprox RS 26033,37 Federal e 8158,80 Estadual Fonte: IBPTIFECOMERCIO RS-Contato: 288386-0epto:01-Vendedor.0029-SERGIO DE SOUZA 
OLIVEIRA-Cond. Pagto: VENDA CIOUPLICATA VEICULO$ -VEICULO ADQUIRIDO PARA UTILIZACAO NO TRANSPOTE O EPACIENTES E 
SEUS ACOMPANHANTES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUOE DE NOVA CANTU A TRAVES 00 PROGRAMA VIGIAUS 00 GOVERNO 
ESTADUAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES 00 PROCESSO LICITARIO NR.04612016 PREGAO 
PRESENCIAL NR 02812016 CONTAS PARA DEPOSITO PGTO BANCO ITAU AGENCIA 3731 CONTA 10384-6. 

EM CASO DE BONUS CAMPANHA VENDA E EMPLACAMENTO, O VALOR ESTA NO DESCONTO PARA FORMACAO DO PRECO DE VENDA 
ICMS SUBST. TRIB. CONF ART. 486 INCISO I 00 RCIMSIPR APROVADO PELO DECR. 1980 DE 21112/2007-

0.00 

RESERVAOO AO FISCO 



EDITAIS 
Quarta-feira, 21 de setembro de 2016 

a MUNICiPIO DE NOVA CAHT\1 
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MUNICIPIO DE NOVA CANTU 

Fones (44) 

EXTRATO DE CONTRATO. 

CONTRATANTE: 

CONTRATADO: 

OBJETO: 

VALOR: 

ASSINATURA: 
VIGÊNCIA: 
EXECUÇÃO: 

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

REF. PROCESSO LICITATÓRIO n2 046/2016 
EDITAL DE tomada de preços nº 028/2016 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, PARANÁ 
CNPJ nº 77.845.394/0001-03 
CIPAUTO VEICULOS LTDA 
CNPJ. 06.105.496/0002-25 
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS COM CAPACIDADE PARA 07 
{SETE) OCUPANTES PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE 
DE PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES, A SERVIÇO 
DA SECRETARIA DE SAÚDE DE NOVA CANTU, ATRAVÉS 
DO PROGRAMA VIGIASUS DO GOVERNO ESTADUAL, EM 
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . 
R$-67.990,00 {Sessenta e Sete Mil Novecentos e 
Noventa Reais). 
15 de Setembro de 2.016. 
60 (sessenta) DIAS. 
30 {trinta) DIAS. 

PU:- " ~ D r- ~- 2 l--I oS JwfC. 
J \~\No- c)..-o J"""~ 

[_ C1 .4t1?r ~no'.:\ 

RLP...,., .... ,.,VEL y c -



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

MODELO CONTRA TO ADMINISTRATIVO N°. 011/2016 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU E DE OUTRO, A EMPRESA -
C~AUTO VEÍCULOS LTDA, CUJO AQUISIÇÃO DE 
VEICULOS COM CAPACIDADE PARA 0 7 (SETE) OCUPANTES 
PARA UTILIZAÇÃO NO TRA NSPORTE DE PACIENTES E SEUS 
ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE 
DE NOVA CANTU, ATRAVÉS DO PROGRAMA VIGIASUS DO 
GOVERNO ESTADUAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE. 
O VALOR DO CONTRA TO É R$ 67.990,00 I (Sessenta e Sete Mil 

Novecentos e Noventa Reais) , NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 
N. o 8666 DE 21106/1993. 

PREÂMBULO 

CONTRATANTE: Município de NOVA CANTU, pessoa jurídica de direito público, com Sede na Rua Bahia, n° 85, -
Centro. inscrito no CNPJ sob n° 77.845.3941000/-03, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN, residente e domiciliado nesta cidade de Nova Cantu. portador da Carteira de 
Identidade RG n° 4.-114.003-9 SSPIPR e inscrito no CPFIMF sob o n° 676.205-68, doravante denominada 
CONTRATANTE. 

CONTRATADO (A): CIPAUTO VEÍCULOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CGCIMF n° 
06. 105.49610002-25, com sede na Rua Santos Dumont, 1331, CEP. N°. 87.360.000 - Goioerê- PR, neste ato 
representado pelo Sr. José Roberto Maciel Rui::, portador da CIIRG no 6.041.301-0 e inscrito no CPFIMF n° 
020.155.-1 f 9--12. 

A par/e supramencionada, em decorrência do Processo Licitatório n° 28/2016, resolvem celebrar o seguinte 
CONTRATO. mediante sujeição mútua as normas conslantes das Leis de licitações e contratos administrativos, ao 
Edi!al ames cilada. as propostas e as seguintes cláusulas contratuais: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

7.2 Cujo Objeto é MERGEFIELD Objeto \* MERGEFORMA T AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 
COM CAPACIDADE PARA 07 (SETE) OCUPANTES PARA UTILIZAÇÃO NO 
TRANSPORTE DE PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA 
SECRETARIA DE SAÚDE DE NOVA CANTU, ATRAVÉS DO PROGRAMA VIGIASUS 
DO GOVERNO ESTADUAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE. 

CLAUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 

2.1 Fazem parte deste Contrato, independentemente da transcrição, todos os documentos constantes do processo 
Licitatório 2812016, cujo teor é de conhecimento das partes contratantes. 

CLAUSULA TERCEIRA - DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

3.1 - O( a) Contratado( a) fica obrigado( a) a iniciar a execução do objeto imediatamente após a assinatura do presente 
com rato. e entregar o serviço em no máximo 30 dias após a entrega ou da ordem de serviço emitida pelo Contratante. 

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

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" 

3.2 - O o~jeto desle conlrato deverá ser enlregue na sede da contratante, 
dentro dos limites do Município. 

3.3- O veiculo será vistoriado por servidor designado. 

CLIÍUSULA QUARTA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4. I O preç:o global para a execução do objeto deste Contrato, respeitando os valores unitários de cada item, é de R$ 
67.990.00 (Sessenta e Sete Mil Novecentos e Novenla Reais), daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL ". 

4. I. I Excepcionalmente, nas hipóteses expressamente autorizadas em lei, o valor do objeto poderá ser reajustado 
através de requerimenlo devidamente fundamentado, contendo documentos válidos que comprovem o desequilíbrio 
financeiro do contrato. 

4.2 Ficamos expressamente estabelecidos que os preços constantes na proposta do (a) Contratado (a) incluem todos os 
custos direi os e indiretos para a execução do Objeto Contratado, constituindo-se na única remuneração devida. 

4.3 - O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 30 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO 
DOS SER VIÇOS e após a apresentação correta de cada fatura ou recibo dos serviços executados e documentos 
pertinentes. 

CLAUSULA QUINTA -DAS OBRIGAÇÕES 

5.1 A CONTRATADA se obriga a: 
a) assegurar a execução do o~jeto deste Contrato, a proteção e a conservação dos serviços executados bem como, na 
forma da Lei. respeitar rigorosamente as recomendações da Contratante; 
b) dar ciência à Contratante da ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão do 
objeto deste Contrato em partes ou no todo; 
c) manler no local do o~jeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diário de Ocorrência; 
d) não manter em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços 
perigosos ou insalubres, não manter ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição 
de aprendi=. a partir de 1-1 (quatorze) anos. 
e) manter durante wda a e.x:ecução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitaçüo e qual[ficação exigidas na licitação. 

5. 1. I - Correrão à conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, 
social ou tributária de sua responsabilidade incidentes sobre os serviços objeto deste Contrato. 

5. 1.2 - Salvo disposição expressa ao contrário, qualquer despesa durante a execução do objeto, são de inteira 

responsahilidade da contratada. 

5.2 O CONTRATANTE se obriga a: 
a) fornecer todos os documentos e informações necessárias para a total e completa execução do objeto do presente 

Contraw: 
h) efetuar os pagamentos devidos à CONTRA TADA, na forma estabelecida neste Contrato; e 
c) garantir à CONTRATADA acesso à documentação necessária para a execução do objeto do presente Contrato. 

CLAUSULA SEXTA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 

6.1. O presente contrato terá vigência desde a sua assinatura até 60 dias, lapso de tempo em que o(a) 
CONTRATADO(A) obriga-se a entregar ao CONTRATA NTE o objeto deste Contrato inteiramente concluído, em 

condiçc}es de aceitação. 

6.2. Somente será admitida alteração do prazo quando: 
a) houl'er alteração do objeto pelo CONTRATANTE; 

Rua Bahia, N°85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1 281 - (44) 3527-1 280 Fax (044) 3527-1363 

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



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU /-->'~AMú~ 
I') /C' 

Estado do Paraná . '~ ~ 
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 o:. r· ~·o W ~ ' 

"Paço Municipal Martin Krupek" c.. '-· _'Ja ---- ,... ' 
b) houver alteração Je quantidades, obedecidos aos limites fixados neste Contrato, por atos do CONTRAT. ---~·r~~:;~~i.·· 
c) hOIII'er atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio ao·._.....,_~ 
contratado. que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE; 
d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execução; 
e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou outros devidamente justificados e aceitos pelo 
CONTRATANTE; 
e) por motivos deforça maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influência direta sobre o fornecimento 
do objeto contratado: 
.IJ outros casos previstos em lei. 

6.2.1. Dutuanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do Contrato, cessam os deveres e 
responsabilidades de ambas as partes em relação ao Contrato. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na 
CONTRA TA DA uu atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como decorrentes de 
força maior. 

6.2.2. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e 
responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e justificar o fato por escrito para que o 
CONTRATANTE tome as providências cabíveis. 

6.2.3. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa, desde que 
rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo direito à CONTRATADA de 
formular Cf/lu/quer reivindicação, pleito ou reclamação. 

6.3 - Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento. 

6.4 - Os pru: os serão em dias consecutivos e seu início e término somente ocorrerão em dia útil. 

CLAUSULA SETIMA -DOS RECURSOS 

7.1 As despesas com a execução do objeto deste Contrato serão financiadas com os seguintes recursos: 

07.002.10.30 1.0428.1.099.4.4.90.52.00.00. - 3 1495 - E UIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
CLAUSULA OITAVA -DA EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO, TESTES, REUNIÕES DE GERENCIAMENTO E 
COMUNICAÇÃO. 

8.1 - Este contraio deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da 
Lei 8. 666193 e demais legislações aplicáveis, respondendo a parte responsável pelas conseqüências de sua inexecução 
rota! 0 11 parcial. 

S.2 - A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da CONTRATANTE 
especialmente designado. 

8.3- O (A) CONTRATADO (A) é obrigado a reparar. corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no 
total ou em parte. quando for o caso, o objeto deste contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou de materiais empregados. 

8.4- (){A) CONTRATADO (A) é responsável pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto. 

8.5- A .flsculi: açéio da execução do objeto deste Contrato será feita pelo CONTRATANTE 

8.5. 1 - A contratada deverá permitir e colaborar para que Servidores, especialistas e demais peritos enviados pelo 
CONTRATANTE: 

inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto do presente Contrato; 
examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir; 
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8.6- A execuçâo de serviços aos domingos eferiados somente será permitida com autorização prévia da fiscalizai' -~ 
8. 7 - Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vícios ou incorreções 
nc7o revelados até o Recebimento D~finitivo, deverá ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruído e/ou 
substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer ônus financeiro para o CONTRATANTE 

8.8 - Entende-se por defeito, vicio ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má qualidade de 
materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou prescrições da ABNT, 
espec[fh:açaes e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrão por conta 
da CONTRATA DA as despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição do material rejeitado. 

8.9- Afiscali::ação e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento um ao outro. Afina/idade é revisar 
o cronograma dos serviços remanescentes e discutir os problemas potenciais. 

8.10 - Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se-á efetiva, após o seu 
recebimento. 

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E DAS MULTAS 

9.1 - Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

9.1.1 Unilateralmente pela CONTRATANTE, quando necessária à mod[ficação do valor contratual em decorrência de 
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos no Parágrafo I o do Artigo 65 da Lei 
8666/93: 

9.1.2. Por acordo das partes, quando necessana à modificação da forma de pagamento, por imposição de 
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento com relação ao 
cronogramafinanceiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução do serviço. 

9.2 O(A) CONTRATADO(A) fica obrigado(a) a aceitar. nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessárias, respeitados os termos do parágrafo / 0 do Artigo 65 da Lei n° 8666193. 

9.3 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, caberá conforme a gravidade da falta a prévia defesa, a aplicação 
das seguinles sanções, de acordo com o previsto na Seção /I do Capítulo IV da Lei N° 8.666/93. 

9.4 - Nenhum pagamento será processado a Proponente penalizada, sem que antes, esta tenha pago ou lhe seja 
relevada a multa imposta. 

CLAUSULA DÉCIMA - DOS MATERIAIS E SEGURANÇA 

I O. / - Os materiais a serem empregados nos serviços decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA 
e serão de primeira qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego 
daqueles quejulgar impróprios. 

10.2 -Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas em referência à melo-de
obra. materiais. artigos e equipamentos, entender-se-á que os mesmos devem ser novos, da melhor qualidade em suas 
respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos 
são mencionados nas especificações técnicas e/ou memoriais como "similar" a qualquer padrão especial, o 
CONTRfl TANTE decidirá sobre a questão da similaridade. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

1/./.A COlv'TRATANTE poderá unilateralmente, rescindir de pleno direito este Contrato, independente de notificação 
judicial ou extrajudicial. desde que ocorra qualquer um dos fatos adiante enunciados, bastando para isso comunicar 
ao( à) CONTRATADO(A) sua intenção, com antecedência minima de 5 (cinco) dias: 
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c) O desalendimento pelo(a) CONTRATADO(A) das determinações regulares da autorizada designada para 
acompanhar e.fiscali=ar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
d) rccões de interesse do serviço público. 

I 1.2- A CONTRATANTE terá o direito de rescindir de imediato o presente contrato, independentemente de notificação 
judicial ou exlrajudicial, caso ocorra qualquer um dos fatos a seguir enunciados: 
a) o utraso il?iust[ficado no inicio dos serviços: 
b) suspense/o. pelas autoridades competentes, dos serviços do(a) Contratado(a), em decorrência de violação de 
di.1posições legais vigentes: 
c) a para/ isaçào dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à CONTRA TA NTE; 
d) a sub-contrafação total ou parcial do seu objeto, a associação com outrem, à sessão ou transferência, total ou 
parcial. hem como, a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução deste; 
e) o come! imento reiterado de faltas na sua execução; 
.!J a decrelaçuo de falência, o pedido de concordata ou a instauração de insolvência civil; 
g) a disso/uçâO da sociedade ou o falecimento do proprietário, em se tratando de firma individual; 
h) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da CONTRATANTE, 
prejudique a execução do contrato; 
i) o proles/o de 1ítulos ou a emissão de cheques, sem suficiente provisão, que caracterizem a insolvência do contrato. 

I 1.3 - No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa do(a) Contratado( a), será observado as seguintes 
condiçl5es: 
a) o(a) Comratado(a) ncio terá direito de exigir indenização por qualquer prejuízo e será responsável pelos danos 
ocasionados. cabendo a CONTRATANTE aplicar as sanções contratuais e legais pertinentes; 
h) o(a) Conlra!ado(a) terá o direito de ser reembolsada pelos serviços já prestados, desde que aprovado pela 
CONTRATANTE. a1é a data da rescisão, deduzidos os prejuízos causados à CONTRATANTE; 
c) em qualquer caso. a CONTRATANTE resen1a-se o direito de dar continuidade aos serviços através de outras 
empresas. ou da forma que julgar mais conveniente; 
d) caso a CONTRA TA NTE não use o direito de rescindir este Contrato, poderá, a seu exclusivo critério, reduzir ou 
suspender a execução dos serviços referente ao mesmo e sustar o pagamento das faturas pendentes, até que o(a) 
Contratado( a) cumpra integralmente a condição contratual infringida. 

I 1.4- O presenle Confl·ato também poderá ser rescindido quando ocorrer: 
a) a supres.Hio. por parte da CONTRATANTE, de obras, serviços ou fornecimento, acarretando modificação do valor 
inicial do Conlt·ato, além do permitido no Regulamento de Habilitação Licitação e Contratação, em seu artigo 79 da 
Lei N° 8.666193: 
b) a suspens~7o de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a JO(trinta) dias, salvo em 
caso de calamidade pública, grave per!urbação da ordem interna ou guerra; 
c) o alruso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, decorrentes de serviços já 
prestados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra; 
d) a não liberação, por parte da CONTRATANTE, de área, local ou objeto para execução dos serviços, nos prazos 
contratuais. 

I 1.4.1- Nestes casos. a CONTRATANTE, deverá pagar o(a) Contratado(a) os serviços já prestados, de acordo com os 
termos deste Contraio. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS 

12.1 - Por determinação do CONTRATANTE a CONTRA TADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões quantitativos que sejizer(em) na obra, em até 25% (vinte e cinco por cento) 
do preço inicial atualizado do Contrato. 
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12.2 - A supresscio de serviços resultantes de acordo celebrado expressamente entre o 
CONTRATA DA poderão ultrapassar o limite estabelecido no parágrafo anterior. 

12.3 - Se no Contrato não houver sido contemplados preços unitários, esses serão fixados mediante acordo entre as 
partes. respeitados os limites estabelecidos no caput desta Cláusula. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E FISCAIS 

13. I - Todo.\ e quaisquer impostos, taxas e contribuições fiscais e para-fiscais, inclusive os de natureza previdenciária, 
social e trahalhista bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza, decorrentes da celebração deste 
Comratu, ou da execução, correrão única e exclusivamente por conta do( a) Contratado(a). 

13.2 - Obriga-se u(a) Contratado(a), durante a vigência deste contrato, a manter-se inteiramente em dia com as 
contribuições previdenciárias, sociais e trabalhistas. Verificada, em qualquer tempo, a existência de débito proveniente 
do ncio recolhimento dos mesmos, por parte do(a) Contratado(a), fica a CONTRATANTE desde já autorizada a 
suspender os pagamentos devidos o( a) Contratado( a), até a plena e total regularização de sua situação. 

13.3 - O{A) CONTRATADO(A) responderá por todas as reclamatórias trabalhistas que possam ocorrer em 
conseqiiéncia da execução do objeto do presente contrato, os quais não importam em vinculação laboral com a 
CONTRATANTE. 

13.4 - Caso haja condenação da CONTRATANTE, inclusive como responsável solidária, o(a) Contratado(a), 
rtdembolsar-lhe-á os valores pagos em decorrência da decisão judicial. 

I 3.5 - O( A) CONTRA TA DO( A) é responsável pelos seguros de seu pessoal e de todo o equipamento/material/veiculo 
que utili::ar na execução do objeto deste Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA 

14. I - A CONTRATA DA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros 
decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou 
totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -DO RECEBIMENTO DO SERVIÇO 

I 5. I - O objeto deste Contrato será recebido provisoriame/1/e, em no máximo até 15 (quinze) dias após a comunicação 
da conc/usciu do objeto deste Contrato pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA 
responsável pelo bom .fimcionamento/resultado dos serviços executados até o seu recebimento definitivo, exceto por 
danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. 

15.2 - O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado após 60 (sessenta) dias do 
recebimento provi.1ório, mediante comissão especificamente designada pelo CONTRATANTE, se.for o caso. 

15.3 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade serviço, nem a ético
prqfissional pelo petfeita e.xecução do Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA FRAUDE ANTI CORRUPÇÃO 
16 - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e 
subcontratados. se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de 
contrataçâo e de execuçcio do objeto contratual. 
Para os propósitos desta cláusula, de;finem-se as seguintes práticas. 

a) ··prútica corrupta ··: qferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o 
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e) 

MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 

"prâtic:a t.:alusiva '': esquematizar ou estabelecer um acordo enrre dois ou mais licitantes, com ou sem o 
conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis 
artificiais e não-competitivos: 
"prática coersitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua 
propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do 
c:o111 rui o. 

"prática obstrutiva '': destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções oufazer declaraçõesfalsas 
aos representantes do organismo multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de 
alegações de prática prevista na cláusula vigésima sexta, atos cuja intenção seja impedir materialmente o 
exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

16.1 -Na hipótese de .financiamento, parcial ou integral, por organismo multilateral, mediante adiantamento ou 
reemholso. e::.te organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa jisica, inclusive declarando-a inelegível, 
indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer 
momento. constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, 
.fi·audulentas. colusivas. coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado 
pelo organismo. 
16.2 -Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, 
deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por 
organismo .financeiro multilateral, mediante, adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou 
pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, 
contas e registros relacionados à licitação e à e.:tecução do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA- DO FORO 

17.1 - Para as questões decorrentes deste Contrato fica eleito o Foro da Comarca de Campina da Lagoa - PR, com 
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por assim por estarem de acordo, assinam o presente termo em três vias de igual teor, os 
representantes das partes contratantes, juntamente com as testemunhas abaixo. 

Testemunhas: 

Nova Cantu - PR, 15/0912016. 

Ass: ______________________ __ 

CPF: ________ __ 

RG: __________ __ 

EMPRESA 
CN 

Ass:. ________________________ _ 

CPF: _________ _ 

RG: _ _________ _ 
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C I PAUTO 
CHEVROLET 

PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO 

A empresa Cipauto Veículos Ltda., portadora do CNPJ 
06.105.496/0002-23 e inscnçao estadual 90309087-13, através de seu 
representante legal vem por intermédio deste solicitar a substituição do bem 
licitado através do Processo Licitatório n 046/2016 Edital de Pregão Presencial 
n 028/2016, devido não receber mais o bem nas descrições constantes do 
Edital. 

Descrição constante do Edital: 

VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 7 OCUPANTES EM CONFORMIDADE COM O CONTRAN 

(CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO) TOTAL FLEX., 1,8 DE POTENCIA ENTRE 98 E 132 CV, COR BRANCA, COM AR 

CONDICIONADO, CONTA-GIROS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, ESPELHO NO PARA-SOL PARA MOTORISTA E PASSAGEIRO, 

HODÔMETRO (TOTAL E PARCIAL), LUZES DE LEITURA, RELÓGIO DIGITAL, APOIO DE CABEÇA TRASEIROS, BANCO TRASEIRO 

REBATÍVEL, BRAKE LITH, COMPUTADOR DE BORDO, DESEMBAÇADOR VIDRO TRASEIRO, DIANTEIRO E TRASEIRO COM 

INTERMITÊNCIA, PROTETOR DE CARTER, RETROVISORES EXTERNOS COM COMANDO INTERNO, TRAVAS ELÉTRICAS, VIDROS 

ELÉTRICOS DIANTEIROS, FAROL DE NEBLINA AUXILIAR, AIR BAG DUPLO, SISTEMA DE FREIOS COM ABS., CÂMBIO 

MECÂNICO, CHAVE COM TELECOMANDO PARA ABERTURA. O VEÍCULO DEVERÁ APRESENTAR TODOS OS EQUIPAMENTOS 

DE SEGURANÇA DE SUA LINHA BÁSICA DE PRODUÇÃO, APRESENTAR GARANTIA INTEGRAL DO FABRICANTE E ASSISTÊNCIA 

EM REDE AUTORIZADA E COBERTURA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, NOTÓRIA ROBUSTEZ E DURABILIDADE 

COMPROVADOS. 

Descrição do produto a ser entregue: 

SPIN 1.8L L TZ ANO DE FABRICAÇÃO 2016 E ANO DE MODELO 2017 COM CAPACIDADE PARA 7 

OCUPANTES EM CONFORMIDADE COM O CONTRAN (CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO) TOTAL FLEX., MOTOR 1,8 COM 

DE POTENCIA DE 106 CV COM GASOLINA E 111 CV COM ETANOL, COR BRANCA, COM AR CONDICIONADO, CONTA-GIROS, 

DIREÇÃO ELÉTRICA, ESPELHO NO PARA-SOL PARA MOTORISTA E PASSAGEIRO, HODÔMETRO (TOTAL E PARCIAL), LUZES DE 

LEITURA, RELÓGIO DIGITAL, APOIO DE CABEÇA TRASEIROS, BANCO TRASEIRO REBATÍVEL, BRAKE LIGHT, COMPUTADOR DE 

BORDO, DESEMBAÇADOR VIDRO TRASEIRO, DIANTEIRO E TRASEIRO COM INTERMITÊNCIA, PROTETOR DE CARTER, 

RETROVISORES EXTERNOS COM COMANDO INTERNO ELÉTRICO, TRAVAS ELÉTRICAS, VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS E 

TRASEIROS, FARO L DE NEBLINA AUXILIAR, AIR BAG DUPLO, SISTEMA DE FREIOS COM ABS., CÂMBIO MECÂNICO, CHAVE 

COM TELECOMANDO PARA ABERTURA, SISTEMA DE SOM MYLINK COM TELA DE 7" COM AUTO FALANTES, SENSO R DE 

ESTACIONAMENTO TRASEIRO, RODAS DE LIGA LEVE 15" E TECNOLOGIA ONSTAR GRATIS POR 01 (UM) ANO. O VEÍCULO 

APRESENTA TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DE SUA LINHA BÁSICA DE PRODUÇÃO, APRESENTA GARANTIA 

INTEGRAL DO FABRICANTE E ASSISTÊNCIA EM REDE AUTORIZADA E COBERTURA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 

Considerando que o produto proposto tem especificação 
superior a aquele constante do edital o Município não sofrera nenhum prejuízo, 

FINO W ROA os· 



CHEVRDLET 

ou seja, o Município terá vantagem visto que o veiculo a ser entregue tem valor 
superior ao licitado. 

Segue abaixo os itens atualizados: 

Direção Elétrica, retrovisores internos com comandos elétricos, vidros 
elétricos traseiros, sistema de som Mylink com tela de 7" e auto falantes, 
sensor de estacionamento traseiro, rodas de liga leve aro 15" e tecnologia 
ONSTAR grátis por 01 (um) ano. 

Sendo o que tínhamos para o momento. 

Pede-se Deferimento. 

Atenciosamente: 

FINO NEW ROADS 

fõ6105496/0002·25 
CIPAUTO VEÍCULOS LTDA. 

Rua Santo:a Dumont, 1331 
t_;EP 87360-000 - Goioerê • P:..J 
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eleitora Municipal de Nova Canto 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ n.845.394/0001·03 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

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 046/2016 - Edital 
de Pregão, na forma presencial n° 028/2016, conforme especificação no Edital. 

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

"LOTE N° 01 - ÚNICO" 

Empresa: CIPAUTO VEÍCULOS LTDA, inscrita sob o no CNPJ 
06.105.496/0002-25, no Valor de R$-67.990,00 I (Sessenta e Sete Mil Novecentos e 
Noventa Reais). 

Nova Cantu, Paraná, 14 de Setembro de 2.016. 



Quarta-feira, 14 de setembro de 2016 
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Prefeitura Municipal de Nova C 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

.___ _________ ASSESSORIA JURÍDICA 

PARECER JURÍDICO DE HOMOLOGAÇÃO 

Processo Administrativo n° 046/2016 
Súmula: 1. Processo Administrativo de AQUISIÇÃO DE 
VEÍCULOS COM CAPACIDADE PARA 07 (SETE) 
OCUPANTES PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE 
PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA 
SECRETARIA DE SAÚDE DE NOVA CANTU, ATRAVÉS 
DO PROGRAMA VIGIASUS DO GOVERNO ESTADUAL, 
EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE. 2. Licitação na modalidade Pregão Presencial n° 
028/2016. Cumprimento de exigências legais no procedimento de 
licitação. Licitação apta à homologação. 

Versa o presente expediente sobre AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS COM 
CAPACIDADE PARA 07 (SETE) OCUPANTES PARA UTILIZAÇÃO NO 
TRANSPORTE DE PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA 
SECRETARIA DE SAÚDE DE NOVA CANTU, ATRAVÉS DO PROGRAMA VIGIASUS 
DO GOVERNO ESTADUAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE. 2. Licitação na modalidade Pregão Presencial n° 028/2016. 

O processo foi enviado concluso a esta Assessoria Jurídica, para emissão de Parecer 
Jurídico para homologação. 

2 - DA ANALISE 

O resultado da análise do processo pode ser sintetizado da seguinte forma: 

REQUISITOS 

li 
FUNDAMENTOS 

I 
SIT. NO I RECOMENDAÇÃO 

PROCESSO 
PÁGINA 

Existência de abertura formal de Art. 3 8 caput da Lei 

I 
sim -

processo administrativo, autuado e 8.666/93 
protocolado 

I Numeração das páginas do processo 

li 
Art. 3 8 caput da Lei 

li 
Sim -

8.666/93 

Clareza, objetividade e justificativa na 

I 
Art. 3 8 caput da Lei 

li 
sim -

elaboração do objeto 8.666/93 

Realização de ampla pesquisa de preços arts. 7°, § 2°, inciso III, e sim -
no mercado, a fim de estimar o custo do 43, incisos IV e V, todos da 
objeto a ser adquirido, defmir os Lei 8.666/1993 
recursos orçamentários suficientes para 
a cobertura das despesas contratuais e 
servir de balizamento para a análise das 
propostas dos licitantes, r\"" 

~ 
11. 
"'.: 

I 

I 
I 
I 



Prefeitura Municipal de Nova C 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

11 Indicação do recurso próprio para a I 
Art. 3 8 caput da Lei 

li 
sim 

li 
-

despesa 8.666/93 

Autorização da Autoridade competente, Art. 38 caput da Lei 

D I -
sob a ótica da oportunidade, 8.666/93 c/c Art. 1 o § 1 o da 
conveniência e relevância para o Lei Complementar Federal 
interesse público n° 101/2000 

I Conformidade do Edital li Artigo 40 da Lei 8.666/93 li sim I -
Ato de designação da comissão de Art. 38 inc. III da Lei 

I 
sim 

li 
-

licitação, do leiloeiro administrativo ou 8.666/93 
oficial, ou do responsável pelo convite 

Comprovante das publicações do edital Art. 38 inc. 11 da Lei -
resumido, na forma do art. 21 da Lei 8.666/93 
8.666/93; da entrega do convite. sim 
Conforme inciso V do Art. 4 da Lei Inciso V do Art. 4 da Lei 
10.520/93 10.520/93 

11 Cumprimento dos prazos de 

I 
Art. 21 da lei 8.666/93 

li 
sim -

publicação/aviso 

Legalidade das propostas e dos Art. 38 inc. IV e 43 da Lei 

I 
sim -

documentos que as instruírem e sua 8.666/93 
consonância com o Edital 

Conformidade das Atas e deliberações 

I 
Art. 38 inc. V da Lei 

li 
sim -

da Comissão Julgadora 8.666/93 

Pertinência do ramo da Empresa com o I Art. 22 § 3° da Lei 8.666/93 li sim -
objeto da Licitação 

I Parecer de abertura 
li 

Art. 38 inc. VI da Lei 

li 
sim -

8.666/93 

Recursos eventualmente apresentados Art. 38 inc. VII da Lei 

I 
não 

I 
-

pelos licitantes e respectivas 8.666/93 
manifestações e decisões 

3-CONCLUSÃO=------------------------------------------------------------------

Para exame e parecer desta assessoria jurídica, o Chefe do Departamento de Licitações e 
Compras remeteu o Processo Administrativo epigrafado, versando sobre licitação pública na 
modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE 
VEÍCULOS COM CAPACIDADE PARA 07 (SETE) OCUPANTES PARA UTILIZAÇÃO 
NO TRANSPORTE DE PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA 
SECRETARIA DE SAÚDE DE NOVA CANTU, ATRAVÉS DO PROGRAMA VIGIASUS 
DO GOVERNO ESTADUAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE. 

A matéria é trazida à apreciação jurídica com amparo no art. 38, inc. VI, da Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos. O objeto do presente parecer encerra o exame dos atos 
procedimentais realizados na fase externa da licitação. 

Caso não sejam atendidas as prescrições legais, tratando-se de atos insanáveis, o parecer 
recomendará a invalidação do procedimento ou de tão somente dos atos específicos glosados. 

I 

I 

I 

I 

I 

I 



Prefeitura Municipal de Nova 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

Havendo irregularidades sanáveis, o processo segue ao Pregoeiro/Equipe de Apoio para 
corrigir as não conformidades, retomando ao Jurídico quando as exigências forem integralmente 
cumpridas. Havendo descumprimento de condições de menor relevância, o parecer pela 
homologação será condicional à correção/preenchimento dos elementos apontados como 
insuficientes, sendo o caso. Poderão ser feitas, ainda, recomendações a serem observadas nos 
certames vindouros. 

Feitas as considerações iniciais, passo ao exame de estilo. 

Compulsando os autos, verifico que os atos do Pregoeiro se afeiçoam ao ordenamento 
jurídico, contendo o procedimento os documentos essenciais à classificação da licitante 
vencedora e habilitação. 

Concluo, então, que foram atendidas as prescrições legais, não havendo mácula 
invalidade do presente procedimento licitatório1

• 

Considerando o exposto e a conclusão retro, opmo pela homologação da Presente 
Licitação .. 

Este é parecer, salvo melhor entendimento da autoridade superior. 

Nova Cantu, em 12 de Setembro de 2016. 

1 A analise constante no parecer é jurídico-formal. 



MUNICÍPIO DE NOVA CANT 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

i/Paço Municipal Martín Krupek" 

SCI - Sistema de Controle Interno 

Relatório Administrativo n°. 024/2016. 
Processo Licitatório n°. 046/2016. 
Modalidade Edital de Edital de Pregão n°. 028/2016. 

O presente relatório trata do processo licitatório n°. 028/2016 Aquisição de veículos em 
atendimento a Secretaria Municipal da Saúde. 

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, 14 de Setembro de 2016. 

~~~-~ 1s arma a 1 va 
Controladora Geral 

Controlador Interno 

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

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

li 



Prefeitura Municipal de Nova Canto 
ESTADO tio PARANA 

CNPJ 71.845.394/0001-03 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

REF: PROCESSO LICITA TÓRIO N° 046/2016 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n° 028/2016 

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

LOTE No O 1 - VEICULO 

Item Objeto 
n• 

Proponente Valor (R$) 

01 AQUISIÇAO DE VEICULOS COM CIPAUTO VEICULOS LTDA Valor total da Proposta 
CAPACIDADE PARA 07 (SETE) CNPJ 06.105.496/0002-25 preços - Lote O 1 : 
OCUPANTES PARA R$-67.990,00 I (Setenta 
UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE e Sete Mil Novecentos 
DE PACIENTES E SEUS e Noventa Reais) 
ACOMPANHANTES, A S~RVIÇO 
DA SECRETARIA DE SAUDE DE 
NOVA CANTU, ATRAVÉS DO 
PROGRAMA VIGIASUS DO 
GOVERNO ESTADUAL, EM 
ATENDIMENTO A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE. 

Comunica outrossim, que a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo 
licitatório, a quem se sinta prejudicada, para interposição de recurso. 

Comissão de Licitações: -sl~ GCM. odJ..._ 

Nova Cantu, Paraná, 12 de Setembro de 2.016. 

PUBLICADO EM J ~ I~ 1 Jd..iõ 
JORNAL: TL(k\. ~ etc ir&"~ 
EC!Çii.O N. 0

. ~It <V- f-~· S~ t·c-L~~ 
RESPONSÁVEL t r<! Qt.t9 :r ~ 



Prefeitura Municipal de Nova Canto 
ª = ESTADO DO PARANA == == 

CNPJ n.B45.394/0001-03 

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 046/2016 

PREGÃO, na Forma PRESENCIAL no 028/2016 

Às 09:00 hs (nove horas) do dia 09 de Setembro de 2016, na Sala de Reuniões da 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu, reuniu-se o Pregoeiro Oficial da Prefeitura 
Municipal de Nova Cantu, e os membros da equipe de apoio, membros da 
Comissão de Licitações e Controle Interno com a finalidade de proceder a abertura 
dos envelopes e julgamento das propostas, da licitação acima referida o qual 
objetiva a AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS COM CAPACIDADE PARA 07 
(SETE) OCUPANTES PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE 
PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA 
DE SAÚDE DE NOVA CANTU, ATRAVÉS DO PROGRAMA VIGIASUS 
DO GOVERNO ESTADUAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, para abastecimento da Frota Municipal. Inicialmente, 
em conformidade com as disposições contidas no Edital, o Pregoeiro abriu a sessão 
pública, constatou-se somente uma Empresa compareceu ao Certame, efetuando o 
credenciamento e recebimento dos envelopes, que teve como participante a 
empresa: 

CIPAUTO VEICULOS LTDA 
CNPJ: 06.105.496/0002-25 

EMPRESAICNPJ 

Feito o Credenciamento, em seguida, o Pregoeiro recebeu os envelopes de n° 
O 1 e 02 da participante, e deu início ao certame com a abertura do envelope da 
proposta de preço. O preço apresentado pela empresa participante foi a seguinte: 

LOTE N° 01 (ÚNICO) - COMBUSTÍVEIS 

Item 1 Objeto Proponente 
no 

01 AQUISIÇÃO DE CIPAUTO VEICULOS LTDA 
VEÍCULOS COM CNPJ: 06.105.496/0002-25 

CAPACIDADE PARA 
07 (SETE) 
LUGARES 

Valor global (R$) 

Proposta preços: 
escrita R$-67.990,00 

Tendo em vista que o preço apresentado na proposta da empresa participante 
(escritas e lances verbais), estando dentro do preço de comércio praticado e dentro 

Rua Bahia, 85- Centro - CEP 87.330-000- Nova Cantu - PR - E-Maillicitacao@novacantu.pr.gov.br 
C:\Users\sergios\Downloads\Ata Pregão 028 2016.doc 

~ 



Prefeitura Municipal de Nova canto ._!~~\)RA 41(/~0 
ESTADO DO PARANA · _· ;: 1 _ _ N.".8l-.... ~ 

CNPJ n.B45.394/0001-03 c. r-

dos limites máximos fixados em edital, o preço declarado vencedor na licitação -
Edital de pregão em epígrafe foi o seguinte: 

LOTE No O 1 -VEICULO 

01 AQUISIÇÃO DE I CIPAUTO VEICULOS LTDA 
VEÍCULOS COM CNPJ: 06.105.496/0002-25 Verbal mínimo 

CAPACIDADE PARA VENCEDOR 
07 (SETE) R$-67.990,00 

Valor total de R$-67.990,00 (Sessenta e Sete Mil Novecentos e Noventa Reais). 

O Pregoeiro procedeu à abertura do envelope contendo a documentação de 
habilitação da empresa e os repassou aos participantes, que após a apreciação e 
análise, verificou-se em conformidade com as exigências fixadas em edital. 

Na seqüência, após verificação da aceitabilidade das propostas de menor 
valor, o pregoeiro declarou que o preço descrito acima seria o resultado da 
negociação/proposta final, referente a licitação em epígrafe. 

Os prazos recursais deste processo licitatório obedecerão às normas contidas 
nas Leis 8.666/93 e 10.520/02 - Lei das Licitações e Pregão. 

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelo 
Pregoeiro, Equipe de Apoio e demais presentes. 

Nova Cantu, Paraná, 09 de Setembro de 2.016. 

Pregoeiro ~~Ovv~ 

Equipe de Apoio· 

~~ -"' 

Rua Bahia, 85- Centro- CEP 87.330-000 - Nova Cantu - PR- E-Maillicitacao@novacantu.pr.gov.br 
C:\Userslsergios\Downloads\Ata Pregão 028 2016.doc 



CHEVRDLET 

,,\)RA 41u 

CIPAUTO ~<t,; ~c;. 
~ FL. N.

0.Bb ..... ~ 
Cipauto Veículos Ltda. ) 
Campo Mourão- PR: Rod. BR 1S8, Km os- Jd. Nsa. Sr'. Aparecida --- ~ - - s1s-86oõ- ~Ç-- · 
CEP 87309-6SO - CNPJ 06. 10S.496/0001-44- Inscrição Estadual90 . tU • ~ 
Goioerê • PR: Rua Santos Dumont,1331- Fone: (44) 3S21·8600 · CEP: 8f:Jlllj"W!l"--
CNPJ 06.10S.496/0002·2S -Inscrição Estadual903.09087·13 
Ponta Grossa- PR: Av. Souza Naves, 2000 • Fone: (42) 3219·66SO • CEP 84062·000 
CNPJ 06.10S.496/0003·06 ·Inscrição Estaduai903.9404S·OS 
Toledo • PR: Av. Parigot de Souza, 20n ·Fone: (4S) 32S2·9966- CEP 8S906-070 
CNPJ 06.10S.496/000S·78 -Inscrição Estaduai904.6000S-92 
www.cipauto.com.br 

ANEXO IV 
PROPOSTA DE PREÇOS 

Nome da Empresa: Cipauto Veículos Ltda. 
Endereço da Empresa: Av. Santos Dumont, 1331, Centro, Goioerê - PR 
Email: sen.:io.oliveira®cipauto.com.br 
Telefone: ( 44) 3521-8600 
C.N.P.J da Empresa: 06.105.496/0002-25 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 

Referente: Pregão (Presencial) n° 028/2016 - PMNC 

Apresentamos e submetemos à apreciação dos Senhores nossa proposta de preços relativa a AQUISIÇÃO DE 
VEÍCULOS COM CAPACIDADE PARA 07 (SETE) OCUPANTES PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE 
DE PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE NOVA 
CANTU, ATRAVÉS DO PROGRAMA VIGIASUS DO GOVERNO ESTADUAL, EM ATENDIMENTO A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, em conformidade com Memorial Descritivo. 

Valor Máximo desta Licitação: 70.0 li ,33 (setenta mil e onze reais e trinta e três centavos) 

Item Descrição Unid Quant. Marca ou Valor Unit. Valor. 

SPIN L TZ 1.8L, ANO DE F ABR1CAÇÃO 2016, 
ANO DE MODELO 2017, COM CAPACIDADE 
PARA 7 OCUPANTES EM CONFORMIDADE 
COM O CONTRAN (CONSELHO NACIONAL 
DE TRANSITO) TOTAL FLEX., 1,8 DE 
POTENCIA DE 106CV COM GASOLINA E 
1 08CV COM ET ANOL, COR BRANCA, COM 
AR CONDICIONADO, CONTRA-GIROS, 
DIREÇÃO HIDRÁULICA, ESPELHO NO 
PARA-SOL PARA MOTORISTA E 
PASSAGEIRO, HODÔMETRO (TOTAL E 
PARCIAL), LUZES DE LEITURA, RELÓGIO 
DIGITAL, APOIO DE CABEÇA TRASEIROS, 
BANCO TRASEIRO REBATÍVEL, BRAKE 
LITH, COMPUTADOR DE BORDO, 
DESEMBAÇADOR VIDRO TRASEIRO, 
DIANTEIRO E TRASEIRO COM 
INTERM ITÊNCIA, PROTETOR DE CARTER, 
RETROVISORES EXTERNOS COM 
COMANDO INTERNO ELÉTRICO, TRAVAS 
ELÉTRICAS, VIDROS ELÉTRICOS 
DIANTEIROS E TRASEIROS, FAROL DE 
NEBLINA AUXILIAR, AIR BAG DUPLO, 
SISTEMA DE FREIOS COM ABS., CÂMBIO 
MECÂNICO, CHAVE COM TELECOMANDO 
PARA ABERTURA. O VEÍCULO DEVERÁ 
APRESENTAR TODOS OS EQUIPAMENTOS 

UM 1,0000 

FINO ROADS t· ~~ .., 
__t 1 

origem Total. 

CHEVROLET 67.990,00 67.990,00 

~ 
I 
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CHEVRDLET 

DE SEGURANÇA DE SUA LINHA BÁSICA 
DE PRODUÇÃO, APRESENTAR GARANTIA 
INTEGRAL DO FABRICANTE E 
ASSISTÊNCIA EM REDE AUTORIZADA E 
COBERTURA EM TODO O TERRITÓRIO 
NACIONAL, NOTÓRIA ROBUSTEZ E 
DURABILIDADE COMPROVADOS 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Edital 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias após abertura da mesma. 

PRAZO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Conforme Edital 

C I PAUTO 
Cipauto Veículos Ltda. 
Campo Mourão- PR: Rod. BR 158, Km OS -jd. Nsa. Sr'. Aparecid Fon!:#4 
CEP 87309-650- CNPJ 06.105.496/0001-44 -Inscrição Estadual9 
Goioerê - PR: Rua Santos Dumont, 1331- Fone: {44) 3521-8600- CEP: 
CNPJ 06.105.496/0002-25 -Inscrição Estadual903.09087-13 
Ponta Grossa- PR: Av. Souza Naves, 2000 - Fone: {42) 3219-6650 - CEP 84062-000 
CNPJ 06.105.496/0003-06 -Inscrição Estadual903.94045-05 
Toledo- PR: Av. Parigot de Souza, 20n- Fone: {45) 3252-9966- CEP 85906-070 
CNPJ 06.105.496/0005-78 -Inscrição Estadual904.60005-92 

O valor total da Proposta é de: R$ 67.990,00 (sessenta e sete mil novecentos e noventa reais) 

Carimbo do 

C.P.F 020.1 
R.G 6.0-11.301-0 

ê (PR), 02 de setembro de 2016. 

FINO NEW ROADS-

rõ6105496/0002-251 

CIPAUTO VEÍCüLOS LTDA. 

Rua Santos Dumont, 1331 
~EP 87360-000 - Goioerê -P~ 



L C I PAUTO 
CHEVRDLET 

ANEXO 11 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Nome da Empresa: Cipauto Veículos Ltda. 
Endereço da Empresa: Av. Santos Dumont, 1331, Centro, Goioerê- PR 
C.N.P.J da Empresa: 06.105.496/0002-25 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: Pregão (Presencial) no 028/2016 - PMNC 

O signatário da presente, em nome da Proponente o Sr. José Roberto Maciel Ruiz, 
bras;/eiro. casado. gerente de vendas, residente e domiciliado à Rua Bolivia, 90, bairro Jardim 
Morumbi na cidade de Goioerê - PR, portador(a) da R.G n° 6.041.301-0, expedida pela 
Secretaria de Segurança Pública do Paraná e do C.P.F n° 020.155.419-42, vem declarar, sob pena 
da Lei. que a Empresa: Cipauto Veículos Ltda., que não mantém em seu quadro de pessoal 
menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou serviços perigosos ou insalubres, 
não manlendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos e menores de 14 
(qua!orze) anos a não ser na condição de aprendiz. 

Carimbo do C 

C.P.F 020. 155. · 

R.G 6.0-11.301-0 

Por ser expressão da verdade, .firmamos a presente. 

Goioerê (PR), 02 de setembro de 2016. 

FINO NEW ROAos· 

06105496/0002-251 

CIPAUTO VE~..::.~ . .t!..OS LTDA. 

Rua Santos Oumont, 1331 
(!EP 87360-000 - Goioeré - PR 



~ - '- C I PAUTO 
CHEVROLET 

ANEXO UI 

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR OU 

CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 

Referente: Pregão (Presencial) n° 028/2016 - PMNC 

A empresa Cipauto Veículos Ltda, inscrita no CNPJ n° 06.105.496/0002-25, vem pelo seu 

representante legal infra-assinado, em atenção ao disposto no art. 4°, VII, da Lei 10.520/02, declarar 

que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitação na licitação, mediante pregão 

presencial n° 028/2016 - PMNC, do MUNICÍPIO DE NOVA CANTU- PARANÁ. 

DECLARA, ademais, que não está impedida de participar de licitações e de contratar com a 

Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Goioerê (PR), 02 de setembro de 2016. 

C.P.F 020.155.-119-42 

R.G 6.0-11.301-0 

FINO NEW ROA os· 

0610549510002-251 
I 

CIPAUTO V~::Ci.JI.OS LTDA. 

Ru;,: Santos Dumont, 13:;·1 
~EP 87360-000- Goioerê. P~ 



C I PAUTO 
CHE\/RDLET 

À 

ANEXO VIII 
CARTA CREDENCIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 028/2016 - PMNC 

Prezados Senhores, 

O abaixo assinado, José Roberto Maciel Ruiz, carteira de identidade 6.041.301-0 

SSP/PR, na qualidade de responsável legal pela proponente Cipauto Veículos Ltda., vem, pela 

presente, informar a V. sas que o senhor José Roberto Maciel Ruiz, carteira de identidade 

6.041.301-0 SSPIPR, é a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de abertura e 

recebimento da proposta de preços e documentação de habilitação e, para assinar as atas e demais 

documentos, formular ofertas e lances de preços, e com poderes para renunciar prazos recursais a 

que se referir a este Pregão, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da 

empresa proponente. 

Outrossim, declaro-me ciente de que responderei em juízo ou fora dele, se for o caso, por todos os 

atos que venha a ser praticados pelo representante ora designado. 

Atenciosamente, 

Goioerê (PR), 02 de setembro 2016. 

------~~~,....:::::;....---=---~=--=- '06105496/0002-25' 
Carimbo do CNPJ. A· m r.. -esentante legal da Empresa 

Obs.: Firma reconhe . :ponsávellegal CIPAUiO VE:CULOS LTDA. 

C.P. F 020.155.419-42 
R.G 6.041.301 -0 

FINO NEWROAos· 

Rua Santos Dumont, 1331 
I.!:EP 87360-000 - Goioerê - P~ 



CHEVROLET 

ANEXO V 

C I PAUTO 
Cipauto Veículos Ltda. 
C;ampo Mourio · PR: Rod. BR 1S8. Km OS· jd. Nsa. Sr'. Aparecida· 3S18·8600 R--
CEP 87309·6SO · CNPJ 06.10S.496/0001·44 ·Inscrição Estadual903.01 Cantu ·C? 
!ioioerê • PR: Rua Santos Oumont, 1331· Fone: (44) 3S21·8600 · CEP: 87360·0 
CNPJ 06.10S .496/0002·2S -Inscrição Estadual903.09087·13 
Pont3 !irossa • PR: Av. Souza Naves, 2000 · Fone: (42) 3219·66SO · CEP 84062·000 
CNPJ 06.10S.496/0003·06 ·Inscrição Estaduai903.9404S·OS 
Toledo • PR: Av. Parigot de Souza, 2077 ·Fone: (4S) 32S2·9966 · CEP 8S906·070 
CNPJ 06.10S.496/000S·78 ·Inscrição Estaduai904.6000S·92 
www.cipauto.com.br 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À DOCUMENTAÇÃO 

Nome da Empresa: Cipauto Veículos Ltda 
Endereço da Empresa: Av. Santos Dumont, 1331, Centro, Goioerê- PR 
C.N.P.J da Empresa: 06.105.496/0002-25 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU · PR 
Referente: Pregão (Presencial) no 028/2016 - PMNC 

Prezados Senhores, 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão presencial n°028/2016 - PMNC, instaurado pelo 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU - PARANÁ, que recebemos os documentos e tomamos 
conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 
objeto da licitação. 

C.P.F 020.155.419-42 

R.G 6.041 .301-0 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

Goioerê (PR), 02 de setembro de 2016. 

FINO NFW ROAos· 

fã6t05496/0002·251 
CIPAUTO VEÍCULOS LTDA. 

Rua Santos Dumont, 1331 
~EP 87360-000 - Goiocrê • P':J 



CHEVRDLET 

ANEXO IX 

~P- Mu-11 

CIPAUTO ~~ 'c~ 
~ .. , o ?J~----- r 
~ Fl.· , .... -

Cipauto Veículos Ltda. C. ~ __ . 
Campo Mourão· PR: Rod. BR 158, Km OS -)d. Nsa. Sr'. Apareci - Fone;_~.3 roo· -~ 
CEP 87309-650- CNP) 06.105.496/0001-44 -Inscrição Estadual .ai 6- .« 
Goioerê - PR: Rua Santos Dumont, 1331- Fone: (44) 3521-8600- CE . tt~an\\} 
CNP) 06.105.496/0002-25 -Inscrição Estadual903.09087-13 
Ponta Grossa - PR: Av. Souza Naves, 2000 - Fone: (42) 3219-6650 - CEP 84062·000 
CNP) 06.105.496/0003·06 -Inscrição Estadual903.94045-05 
Toledo- PR: Av. Parigot de Souza, 20n- Fone: (45) 3252-9966- CEP 85906·070 
CNP) 06.105.496/0005-78 -Inscrição Estadual 904.60005-92 
www.cipauto.com.br 

DECLARAÇÃO 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 

Referente: Pregão (Presencial) no 028/2016 - PMNC 

Prezados Senhores, 

A empresa Cipauto Veículos Ltda, inscrita no CNPJ n° 06.105.496/0002-25, por 
intermédio de seu representante legal o Sr. José Roberto Maciel Ruiz, portador da Carteira de 
identidade n°6.041.301 -0 e do CPF n° 020.155.419-42, DECLARA para os devidos fins de direito, 
na qualidade de licitante, que atendemos plenamente os requisitos de habilitação do processo 
administrativo de Pregão Presencial n° 028/2016 - PMNC. 

Carimbo do CNP J, Assina 

C.P.F 020.155.419-42 

R.G 6.041.301-0 

Goioerê (PR), 02 de setembro de 2016. 

FINO NEWROADS-

rõ6105496/0002·251 
CIPAUTO VEÍCULOS LTDA. 

Rua Santos Dumont, 1331 L:EP 87360-000 • Goioerê • P~ 
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CIPAUTO VEÍCULOS LTDA. 
OITAVA ALTERAÇAO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCl4L 

CNPJ 06.105.496/0001-44 
NIRE 41205173121 

Os abaixo nominados e qualificados: 

1} VÃI')IIA TEREZINHA ZACARIAS FRARE, brasileira, viúva, empresária , portadora da 
cédula de identidade RG no 296.752-9 SSP/PR e do CPF n° 338.624.949-34. residente 
e domiciliada em Curitiba, Estado do Paraná, na Rodovia BR 116, n° 1785; Trevo do 
Atuba, CEP: 82590-100; 

2) ALEXANDRE ZACARIAS FRARE, brasileiro, casado sob regime de separação de 
bens, empresârio, portador da cédula de identidade RG n° 1.437.081-1 SSP/PR e do 
CPF no 758.979.039-72, residente e domiciliado em Curitiba, Estado do Paraná, 
Rodovia BR 116, no 1785, Trevo do Atuba, CEP: 82590-1 00; 

3) ANDRÉ ZACARIAS FRARE, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de 
bens, empresário, portador da cédula de identidade RG n° 1.913.388-5 SSP/PR e CPF 
n° 836.848.329-87, residente e domiciliado em Curitiba, Estado do Paraná, Rodovia BR 
116, n° 1785, Trevo do Atuba, CEP: 82590-1 00; 

4} PAULO ROBERTO PEDROLLO, brasileiro, separado judicialmente, empresârio, 
portador da cédula de identidade RG n° 1.455.532-3 SSP-PR e CPF n° 213.230 709-15, 
residente e domiciliado na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná. à Rua General 
Candido Rondon, 626, Bairro Nova Russia, CEP: 84070-020; 

sócios da sociedade empresária limitada denominada C I PAUTO VEICULOS L TOA .. com sede 
na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, na Rodovia BR 158, Km 05, Jardim Nossa 
Senhora Aparecida, CEP 87309-650, inscrita no CNPJ sob n° 06.105.496/0001-44. com 
documento de constituição arquivado na Junta Comercial do Paraná sob n° 41205173121. por 
despacho em sessão de 12/02/2004 e última (sétima) alteração arquivada sob n° 20100009042, 
por despacho em sessão de 07/01/2010. Filial 01 na cidade de Goioerê. Estado do Paraná. 
localizada à Rua Santos Dumont, n° 1.331, CEP 87360-000, NIRE Jucepar41900834751 ; Filial 
02 na cidade de Ponta Grossa. Estado do Paraná, localizada localizada Av. Souza Naves. 2000. 
Bairro Chapada. CEP: 84062-000, NIRE Jucepar 41900971308; Filial 03 na cidade de Ponta 
Grossa. Estado do Paraná, localizada à Av. Ernesto Vilela. 777-A, bairro Nova Russia. 
CEP:84070-000, NIRE Jucepar 41901003241 e Filial 04 na cidade de Toledo, Estado do 
Paraná. localizada na Av. Parigot de Souza, n° 2.065 e 2.077, Jardim Porto Alegre. CEP: 
85 .906-070, NIRE Jucepar 41901064410, resolvem, em comum acordo. alterar e consolidar o 
contrato social, regido pela Lei n° 10.406, de 1 O de Janeiro de 2002. pelas demais disposições 
legais aplicáveis à espécie, pelas cláusulas seguintes e. nas omissões, por regência supletiva 
das normas das sociedades anônimas, abstraindo-se a aplicação de qualquer regra constante 
no contrato primitivo e alterações posteriores. 

1 -ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DA EXTINÇÃO DE FILIAL: Fica aprovada a extinção da Filial 03 na 
cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná. localizada à Av. Ernesto Vilela, 777-A. bairro Nova 
Russia, CEP:84070-000. NIRE Jucepar 41901003241. 

C/PAUTO VEÍCULOS LTDA. 
CNPJ 06.105.49610001-44 

NJRE 41205173121 

Os abaixo nominados e qualificados: 

1) VÂNIA TEREZINHA ZACARIAS FRARE, brasileira. viüva, empresària, portadora da 
cédula de identidade RG n° 296.752.9 SSP/PR e do CPF n° 338.624.949-34, resider.te 

........... i I JUNTA COMERCfAl ! 
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CIPAUTO VEÍCULOS LTDA. 
OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRA TO SOCIAL 

CNPJ 06.105.49610001-44 
NIRE 41205173121 

e domiciliada em Curitiba, Estado do Paraná, na Rodovia BR 116, n° 1785, Trevo do 
Atuba, CEP: 82590-100; 

2) ALEXANDRE .Z:ACARIAS FRARE, brasileiro, casado sob regime de separação de 
bens, empresáno, portador da cédula de identidade RG n° 1.437.081-1 SSP/PR e do 
CPF no 758.979.039-72, residente e domiciliado em Curitiba Estado do Paraná 
Rodovi~ BR 116, n° 1785, Trevo doAtuba, CEP: 82590-100; , , 

3) ANDRE ZACARIAS FRARE, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de 
bens, empresário, portador da cédula de identidade RG n° 1.913.388-5 SSP/PR e CPF 
no 836.848.329-87, residente e domiciliado em Curitiba, Estado do Paraná, Rodovia BR 
116, n° 1785, Trevo do A tuba, CEP: 82590-1 00; 

4) PAULO ROBERTO PEDROLLO, brasileiro, separado judicialmente, empresário, 
portador da cédula de identidade RG n° 1.455.532-3 SSP/PR e CPF n° 213 230 709-15 
residente e domiciliado na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, .à R~a Saint 
Hilaire, n° 20, Edifício Saint Hilaire, bloco B. apartamento 33, Bairro Oficinas, CEP: 
84035-350. 

sócios da sociedade empresária limitada denominada ClPAUTO VE[CULOS L TOA.. com sede 
na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, na Rodovia BR 158, Km 05, Jardim Nossa 
Senhora Aparecida, CEP 87309-650, inscrita no CNPJ sob n° 06.105.496/0001-44, com 
documento de constituição arquivado na Junta Comercial do Paraná sob n° 41205173121, por 
despacho em sessão de 12/02/2004 e última (sétima) alteração arquivada sob n° 20100009042, 
por despacho em sessão de 07/01/2010, Filial 01 na cidade de Goioeré, Estado do Paraná, 
localizada à Rua Santos Dumont, n° 1.331, CEP 87360-000, NlRE Jucepar 41900834751 ; Filial 
02 na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, localizada localizada Av. Souza Naves, 2000, 
Bairro Chapada, CEP: 84062-000, NIRE Jucepar41900971308 e Filial 03 na cidade de Toledo, 
Estado do Paraná, localizada na Av. Parigot de Souza, n° 2.065 e 2.077, Jardim Porto Alegre, 
CEP: 85.906-070, NlRE Jucepar 41901064410, resolvem, em comum acordo, consolidar o 
contrato social, regido pela Lei n° 10.406, de 1 O de Janeiro de 2002, pelas demais disposições 
legais aplicáveis à espécie, pelas cláusulas seguintes e, nas omissões, por regência supletiva 
das normas das sociedades anônimas, abstraindo-se a aplicação de qualquer regra constante 
no contrato primitivo e alterações posteriores. 

2- CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E PRAZO 
CLÁUSULA 1a • A sociedade girará sob a denominação de CIPAUTO VEÍCULOS L TOA., com 
sede e foro na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, na Rodovia BR 158, Km 05, 
Jardim Nossa Senhora Aparecida, CEP 87309-650, com as seguintes filiais: 

a) Filial 01 na cidade de Goioerê, Estado do Paraná, localizada à Rua Santos Dumont, n° 
1.331, CEP 87360-000, NIRE Jucepar 41900834751 ; 

b) Filial 02 na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, localizada localizada Av. Souza 
Naves, 2000, Bairro Chapada, CEP: 84062-000, NIRE Jucepar 41900971308; 

c) Filial 03 na cidade de Toledo, Estado do Paraná, localizada na Av. Parigot de Souza, no 
2.065 e 2.077, Jardim Porto Alegre, CEP: 85.906-070, NIRE Jucepar 41901064410. 

CLÁUSULA 2a- A sociedade tem por objeto social o comércio de veículos novos, veículos semi 
novos, peças e acessórios, assistência técnica em veículos automotores, representação 
comercial, e locação de veículos, podendo participar do capital de outras empresas. 

CLÁUSULA 3a - A sociedade terá prazo indeterminado. 
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CIPA UTO VEÍCULOS LTDA. 
OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

CNPJ 06.105.49610001-44 
NIRE 41205173121 

, CAPÍTULO 11- CAPITAL 
CLAUSU~A 4a - O capital social da empresa de R$ 5.722.779,00 (cinco milhões, setecentos e 
vm_te e ~o1s m1l, setecentos e setenta e nove reais), dividido em 572.278 (quinhentos e setenta e 
do1s m1l, d.uzento~ e setenta e_ oito) cotas, no valor de R$ 10,00 (dez reais) cada uma, 
totalmente Integralizado pelo sóCIOS, com a seguinte distribuição: 

NOME DO SOCIO QUOTAS R$ % 
Vânia Terezinha Zacarias Frare 143.069 1.430.695,00 25% 
Alexandre Zacarias Frare 71.53!= 715.347,00 12,5% 
André Zacarias Frare 71.535 715.347,00 12,5% 
Paulo Roberto Pedrollo 286.139 2.861.390,00 50% 
TOTAL 572.278 5.722.779,00 100% 

Parágrafo 1° - A modificação do contrato social poderá ocorrer a qualquer tempo, na forma 
pela qual deliberem por unanimidade os sócios. 

Parágrafo 2° - A transformação do tipo societário não gerará dissidência ou qualquer direito 
aos SÓCIOS. 

CLÁUSULA sa - As quotas do capital social são livremente negociáveis entre os sócios. Estes, 
entretanto. não poderão cedê-las ou aliená-las sob qualquer pretexto à terceiros estranhos á 
sociedade sem a observé'lncia do direito de preferência dos demais sócios na sua aquisição. 

Parágrafo 1° - Na hipótese desta cláusula ou quando pretenda retirar-se da sociedade, o sócio 
deverá comunicar a sua intenção, por escrito, aos demais sócios, mencionando nome e 
qualificação do futuro cessionário ou comprador, bem como, o preço e condições de 
pagamento das quotas disponíveis. 

Parágrafo 2° - Os demais sócios terão o prazo de 30 dias para manifestar-se sobre o seu 
direito de preferência. 

Parágrafo 3° - Havendo, na ocasião, interesse de mais de um sócio na aquisição das quotas 
disponíveis, estas serão rateadas proporcionalmente ao capital de cada um. 

Parágrafo 4° - Se os sócios não se manifestarem no prazo convencionado e nem a gerência 
utilizar-se do direito de adquirir as quotas disponíveis em nome da sociedade, ou reembolsar o 
sócio retirante, fica assegurado a este o direito de alienar suas quotas de capital a terceiros, ou 
receber os seus haveres da sociedade pelo montante indicado neste contrato. 

Parágrafo 5° -Assim como a qualquer sócio é outorgado o direito de retirar-se a todo tempo da 
sociedade sob as condições consignadas nesta cláusula, também a sociedade poderá excluir, 
por decisão da maioria do capital social, qualquer deles por justa causa comprovada, garantido 
ao sócio, pleno direito de defesa. 

Parágrafo 6° - As quotas de capital dos sócios não poderão ser penhoradas, alienadas ou 
cedidas a qualquer t itulo sem o prévio consentimento dos demais sócios, observadas as 
condições deste documento. Entretanto, vindo as quotas de determinado sócio a ser 
penhoradas. isto será considerado justa causa para a exclusão do sócio proprietário das quotas 
atingidas. 
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CIPAUTO VEÍCULOS LTDA. 
OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRA TO SOCIAL 

CNPJ 06.105.49610001-44 
NJRE 41205173121 

CLÁUSULA sa - Fica a administração autorizada a adquirir para a sociedade, quotas 
eventualmente penhoradas quando do respectivo leilão, ou liberadas por sócios, desde que 
haJa reserva de lucros disponível, determinando o reembolso das mesmas, na forma do 
disposto neste documento. 

CL~USULA 7a .- As deliberações dos sócios serão tomadas, inclusive para alteração do tipo 
soc1etáno, considerando-se cada quota correspondente a um voto. 

Parágrafo 1° - O sócio que discordar das deliberações que impliquem em alteração deste 
contrato, poderá optar pela sua permanência na sociedade com a modificação, ou dela retirar
se, recebendo o seu capital, lucros e haveres segundo dados do último balanço patrimonial, 
pagáve1s na forma do disposto neste contrato. 

Parágrafo 2° - Os sócios tomarão conhecimento dos negócios sociais pelo exame nos livros, 
arquivos e documentos da sociedade, independentemente de qualquer autorização, sempre 
que isto lhes pareça conveniente, ou por ocasião da reunião de sócios destinada à aprovação 
das contas da administração. 

CAPÍTULO 111 -ADMINISTRAÇÃO 

CLÁUSULA sa - A administração da sociedade será exercida pelos sócios PAULO ROBERTO 
PEDROLLO, VÂNIA TEREZINHA ZACARIAS FRARE, ALEXANDRE ZACARIAS FRARE, e 
ANDRÉ ZACARIAS FRARE, os quais poderão representar isoladamente por assinatura a 
sociedade ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente. Ficam aos administradores vedados de 
usar a denominação social em negócios estranhos aos interesses ou objetivos sociais. 

Parágrafo 1° - No exercício da administração, f icam os administradores investidos dos mais 
amplos e gerais poderes de gestão próprios do cargo, a fim de garantir o pleno funcionamento 
dos negócios sociais e a realização do objetivo da sociedade, podendo, para tanto, emitir 
cheques, letras de câmbio, notas promissórias, duplicatas, bem como emitir e aceitar quaisquer 
outros titulas de crédito, avalizá-los ou endossá-los e ainda assinar todo e qualquer documento. 
contrato ou papel que implique em responsabilidade da sociedade, seja público ou particular 
prestando cauções, fianças, penhores, firmar compromissos, confessar, transigir e desistir, 
receber e dar quitação. 

Parágafo 2° - Na alienação de imóveis e de investimentos, bem como na prestação de 
hipoteca, deverão os administradores assinar em conjunto 

Parágrafo 3°- Nos limites de suas atribuições e poderes, é licito aos administradores, constituir 
procuradores, em nome da sociedade, especificando no instrumento os atos e operações que 
poderão praticar e o prazo de duração do mandato que deverá coincidir com o ano-calendário , 
exceto o mandato judicial, que poderá ser por prazo indeterminado. 

Parágrafo 4° - Cessará a responsabilidade dos administradores, pelos atos praticados durante 
o periodo de sua gestão, com a aprovação das contas do exercício social a que se referirem. 

CLÁUSULA ga - Os administradores receberão, mensalmente, a titulo de remuneração, a 
importância que os sócios fixarem. por decisão da maioria simples do capital social. 

CLÁUSULA 10 -Os sócios e os administradores declaram, sob as penas da lei, não estarem 
impedidos por lei especial e nem condenados ou encontrarem-se sob os efeitos de 
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CIPA UTO VEÍCULOS LTDA. 
OITA VA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇA~O DO CON TRA TO SOCIA 

CNPJ 06.105.49610001-44 
NIRE 41205173121 

c~ndenação, à pena que vede, ainda que temporariamente. o acesso a cargos públicos. ou por 
cnme f~l 1 mentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato; ou contra a 
econom1a popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 

CAPÍTULO IV- CONSELHO FISCAL 
CLÁUSULA 11 - Vindo o Conselho Fiscal a ser instituído, seguirá as regras do artigo 1066 a 
1 070 do Código Civil. 

CAPÍTULO V - REUNIÃO DE SÓCIOS 
CLÁUSULA 12 - As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião convocada pelos 
administradores ou por qualquer sócio quando houver retardo de mais de sessenta dias nos 
casos previstos pelo contrato ou em lei. A convocação poderá. ainda, ser feita por titulares de 
mais de um quinto do capital social, quando não atendido no prazo de oito dias. o pedido de 
convocação fundamentado, com indicação das matérias a serem tratadas. 

Parágrafo 1° -A reunião de sócios instalar-se-á, em primeira convocação . com a presença de 
titulares de, no mínimo, três quartos do capital social e, em segunda. com qualquer número. 
podendo o sócio ser representado por outro sócios ou por advogado, mediante outorga de 
mandato com especificação dos atos autorizados. 

Parágrafo 2° - Nenhum sócio, por si ou na condição de mandatário, poderá votar matéria que 
lhe diga respeito diretamente. 

Parágrafo 3° - A reunião será presidida e secretariada por soc1os escolhidos entre os 
presentes. de cujos trabalhos será lavrada ata, no livro de atas de reuniões de sócios. assinada 
pelos membros da mesa e por sócios participantes da reunião. Cópia da ata autenticada pelos 
administradores ou pela mesa, será levada a arquivamento e averbação no Registro Público de 
Empresas Mercantis, fornecendo-se cópia aos sócios que o solicitarem. 

Parágrafo 4° -As reuniões de sócios serão realizadas, no mfnimo, uma vez ao ano nos quatro 
meses posteriores ao balanço patrimonial, com o objetivo de: 

(a) tomar as contas do administrador e deliberar sobre o balanço patrimonial e resultado 
econômico; 

(b) designar e destituir administradores, fixando sua remuneração; 
(c) tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia. 
(d) Alterar o contrato social; 

Parágrafo 5° - Até trinta dias antes da data marcada para a reunião, os documentos referidos 
em (a) supra, deverão estar à disposição dos sócios que não exerçam a administração. 
Instalada a reunião, proceder-se-á á leitura dos documentos referidos, os quais serão 
submetidos. pelo presidente , à discussão e votação, na qual não poderão participar os 
membros da administração. A aprovação, sem reservas, do balanço patri mon ial e do resultado 
econômico, salvo erro, dolo ou simulação, exonerará de responsabilidade os administradores. 

Parágrafo 6° - Dispensam-se as formalidades descritas nos parágrafos anteriores, quanto 
todos os sócios comparecerem ou decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto da 
reunião. 

..a:~ i 
I JUNTA CO.V.fRCIM. 

DOPARAr-.A 
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CIPA UTO VEÍCULOS LTDA. 
OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇA-0 DO CON TRA TO SOCIAL 

CNPJ 06.105.4961000/-44 
NIRE 41205173121 

Parágrafo 7o - As deliberações tomadas em reunião de sócios vinculam todos os sócios ainda 
que ausentes ou dissidentes. ' 

CAPÍTULO VI -EXERCÍCIO SOCIAL, RESERVAS E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 

CLÁUSULA 13 - O exercfcio social inicia-se no dia 1° de Janeiro e termina no dia 31 de 
Dezembro de cada ano, quando será levantado um balanço patrimonial e um demonstrativo dos 
resultados econômicos, referentes ao exercfcio. 

Parágrafo 1° - Do lucro liquido, depois de feitas as provisões necessárias para amortização ou 
garantia do ativo, os sócios, por decisão da maioria simples do capital social, poderão 
determinar que todo ou parte do lucro seja destinado a provisões ou reseNas, ou permaneça 
em suspenso, se não deliberarem a sua distribuição. Em havendo distribuição, quer de lucros 
quer de prejuízos, esta deverá ser proporcional às quotas de cada um. 

Parágrafo 2° - O balanço referido nesta cláusula será levantado no prazo máximo de 60 dias, a 
contar da data do termino do exercício social. 

Parágrafo 3° - A sociedade poderá, por deliberação da ma1ona simples do capital social, 
levantar balanços intermediários para qualquer fim e em qualquer época do ano. 

Parágrafo 4° - Os sócios, por maioria simples do capital social, poderão decidir pela retenção 
dos lucros, se a sua distribuição afetar o equilíbrio financeiro da empresa. 

Parágrafo 5°- Na hipótese de ocorrer prejuízos, poderão estes permanecer na sociedade para 
compensação com lucros futuros ou ser distribuídos proporcionalmente aos sócios, de acordo 
com a decisão destes. pelo mesmo quorum descrito nos parágrafos anteriores. 

CLÁUSULA 14 - Não obstante contratada por prazo indeterminado, a sociedade não se 
dissolverá, nem entrará em liquidação, pela morte, retirada, insolvência, falência ou concordata, 
interdição ou vontade de qualquer sócio, desde que à época ela se constitua de, no mínimo, 
dois sócios, podendo os demais sócios, representando a maioria simples do capital soc1al, 
prosseguir com a mesma. 

Parágrafo 1° - Ocorrendo qualquer dessas hipóteses, os haveres do sócio morto, retirante 
falido, insolvente, concordatário, incapaz ou interdito, serão apurados segundo o balanço 
patrimonial relativo ao último exercício social encerrado. Havendo decorrido sessenta dias ou 
mais da data desse balanço, um novo e especial balanço deverá ser encerrado para o mesmo 
fim 

Parágrafo 2° - A apuração dos haveres referida no parágrafo anterior. far-se-á em uma única 
conta. compreendendo capital, lucros e outros créditos ou débitos, e deverá estar encerrada em 
60 dias a contar do evento. 

Parágrafo 3° - Terminada a apuração dos haveres, estes serão pagos ao sócio retirante ou aos 
herdeiros do sócio falecido, sucessores ou representantes legais, em 36 parcelas mensais e 
sucessivas. com juros de 12% ao ano, mais correção monetária de acordo com a evolução 
inflacionária vencendo-se a primeira 30 dias após o transcurso do prazo referido no parágrafo 
anterior. 
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CIPAUTO VEÍCULOS LTDA. 
OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

CNP J 06.105.49610001-44 
NIRE 4120517312I 

Parágrafo 4° - No relacionamento com a sociedade, no caso de morte de sócio, os herdeiros 
serão representados por pessoa que o juiz do respectivo inventário indicar. 

CLÁUSULA 15 - A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei, hipótese em 
que será indicado um liquidante que procederá de acordo com o ritual legalmente determinado. 

CLÁUSULA 16- Para dirimir qualquer dúvida a respeito do presene instrumento,fica eleito o 
foro da Comarca de Campo Mourão, Estado do Paraná, com a renúncia a qualquer outro por 
mais privilegiado que seja. 

Por estarem de acordo, firmam os sócios o presente instrumento na presença das testemunhas 
adiante nomeadas, em 1 {uma) via, para um só efeito. 

Maringá, 09 de outubro de 2015. 
Sócios: 

André Zacarias Frare 
Sócio 

Testemunhas· 

Nome: Jonathas Braido 
CPF: 007.499.059-48 

Nome: Kleber Ravaneda 
CPF: 009.119.599-39 
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LIVR0:0144-P 
FOLHAS:145 
PROTOCOL0:008451 

P f3 O C U R A Ç Ã O bastante que faz:- CIPAUTO 
VEICULOS L TOA, à favor de CARLOS ALVES e 
OUTROS, na forma abaixo:-

... , .. .., ..., . . S A I B A M quantos este instrumento publico de 
E;2 ~ -~ t:> m~ ato, bastante vtrem, que aos vinte e cinco dias do mês de novembro do àno de 
Ó~ ::2~ -~ dªs il e quinze (25/11/2015), nesta Cidade e Comarca de Goioerê Estado do 
-~~~~ . I ::Z ~ ·-::~ -~ P;:j"r · á, em cartório, perante Tabelião que esta subscreve, compareceu como 

'- 0 :g.J!·fri :~ ~ ante, a empresa:- CIPAUTO VEÍCULOS LTDA, pessoa jurídica de direito 
;:: ~ ::;.~ ~ PJJ .. do, com sede e foro na Rodovia BR 158, km 05, s/n°, Jardim Nossa Senhora 
v~~ ~~ 1f'à ~cida, na cidade de Campo Mourão - PR, por sua matriz em Campo Mourão -PR, 
~:; ,.., ~~'ê:S tta no CNPJ sob n° 06.105.496/0001-44, e por suas filiais: filial (01) em Goioerê 
~ ~ :i:~ ~ ~~- na Av. Santos Dumont, 1331, em Goioerê -PR, inscrita no CNPJ/MF sob n° G ~ ~~~~ 00] 05.496/0002-25, NIRE: 4190083475-1; filiais (02) e (03) em Ponta Grossa -PR, 

. ~ ~ ~ ~ ~ fttill (02) na Av. Souza Naves, 2000, Bairro Chapada, inscrita no CNPJ/MF n° 
----~-=~::· ..... .J:If~05.496/0003-06, NIRE: 4190097130-8 e filial (03) na Av. Ernesto Vilela, 777-A, 

bairro Nova Rússia,· J11scrita no CNPJ/MF n° 06.105.496/0004-97; filial (04) em Toledo 
-PR, na Av: Parigo(de}Souza, 2077, Jardim Porto Alegre, inscrita no CNPJ/MF sob n° 
06.1 5.496/0005-78,_., NIR~: -'4190106441-0, com seu Contrato Social devidamente 

+-..--J~~Ht--.-u~~.!!irrM'IIq i ado na Junta. Comercial do Paraná, sob n° 41205173121 e 41900834751 , aos 
CA: ~ l.ZI 12004, arquiv~_qo nesta serventia, na Pasta 07/Contratos/Estatutos, fls. 044; 73 

u~ .~ATt ação Contratu,a'l e ·Consolidação (última), registrada na Junta Comercial do 
Pa ná, sob n° 20·10090~042, em data de 07/01/2010, arquivado nesta Serventia, na 

01 · .a a, 12/Contra~Ós/EsJ;· fls. 031 e Certidão Simplificada n° 15/692456-0, expedida em 
r iba· -PR, -em/·-data de 10/11/2015, arquivado nesta Serventia, na Pasta 

-~T-~rt-{. 1 ' :ontratos/Esta.t~tós1~_. fls. 259/260, neste ato devidamente representada por seu 
f. óc administradorJ Sr. Paulo Roberto Pedrollo, brasileiro, separado judicialmente, 

~~~ .. ~empresário, naturât ·Ciê--Erechim -RS, nascido aos 20/02/1955, filho de Getúlio Paulo 
iedrollo e Clelis Judith Colla Pedrollo, portador da CI-RG n° 1.455.532-3-I.I.PR, 

~OR1 · expedida aos 23/08/1980, e inscrito no CPF/MF sob n° 213.230.709-15, residente e 
o ~ omiciliado na Rua Gal. Cândido Rondon, 626, apt0 052, em Ponta Grossa -PR, de 

o ' 
~ õ 'assagem por esta cidade, conforme Cláusula Oitava e seu§ 3a, da Consolidação da 

0./. ~'ii')Cl · a Alteração Contratual; consoante os documentos apresentados, o presente, 
reconhecido como o próprio por mim e por tabelião, de cuja identidade e capacidade 

LU!Z KAMIDE jurídica dou fé; e pela outorgante, na forma representada, me foi dito que por este 
Escrevente público instrumento, e nos termos de direito, nomeia e constitui seus bastantes 

PROCURADORES: pela matriz de Campo Mourão -PR, Sr. CARLOS ALVES, 
brasileiro, casado, supervisor de vendas, natural de S. Jorge do lvaí -PR, nascido aos 
04/06/1966, filho de Oliveira Alves e Adelaide Vetorazzo Alves, portador da Cédula de 
Identidade n° 3.424.953-9-I.I.PR, expedida aos 20/04/2011, inscrito no CPF/MF sob n° 
556.693.289-49, residente e domiciliado na Travessa Riachuelo, 18, centro, em 
Campo Mourão -PR; pela filial de Goioerê -PR, o Sr. JOSÉ ROBERTO MACIEL 
RUIZ. brasileiro, casado, maior, gerente de vendas, natural de Goioerê -PR, nascido 
aos 07/09/1976, filho de Lourival Aparecido Martines Ruiz e lvone Maciel Ruiz, 
portador da Cédula de Identidade n° 6.041.301-0-I.I.PR, expedida aos 02/08/1990, \.J 

inscrito no CPF/MF sob n• 020.155.419-42, residente e domiciliado na Av. Mari~ho/ ~ 



.. . . ·-......... 

PG ~"<•/ 
~ "":\ SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DO w ENTO ~, 

Av. Daniel Portela, 585 ·Centro· Fone (44) 3522·1086. CEP 87360·000. Goloerê. p ~FL. N.o r· 

protocolada nesta Serventia no Livro n° 003, sob n° 01 006/2015, nesta dat -~,.J 
MITIKO DA, ESCREVENTE, lavrei a presente. E eu, MARIO MORI I 
TABELI- O ESIGNADO, subscrevo, dou fé e assino. (a.) MARIO MORI J TMU:::s:g.-

GOIO , 25 de n v o d ·2015. PAULO ROBERTO PEDROLLO. Custas 454,62 
VRC $ 18,98. NADA MAIS.- Traslada em seguida. 
Eu, , MARIO MORI JUNIOR, TABELIÃO 
D IGNADO, a orme , subscrevo, dou fé e assino em público e 
raso.= (imh=l)= 

FUNARPEN- SELO DIGITAL N°spRhr . DH9jS . bvDYe, Controle: 2YFzb. mnEE 
Consulte esse selo em htt :1/funar en.com.br 

Goioerê, 25 de novembro de 2015. 
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LIVR0:0144-P 
FOLHAS:145 
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P ~ O C U R A Ç Ã O bastante que faz: - CIPAUTO 
VEICULOS L TOA, à favor de CARLOS ALVES e 
OUTROS, na forma abaixo:-

S A I B A M quantos este instrumento publico de 
mandato, bastante virem, que aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de 
dois mil e quinze (25/11/2015), nesta Cidade e Comarca de Goioerê, Estado do 
Paraná, em cartório, perante Tabelião que esta subscreve, compareceu como 
outorgante, a empresa:- CIPAUTO VEICULOS L TOA, pessoa jurídica de direito 
privado, com sede e foro na Rodovia BR 158, km 05, s/n°, Jardim Nossa Senhora 
Aparecida, na cidade de Campo Mourão - PR, por sua matriz em Campo Mourão -PR, 
inscrita no CNPJ sob n° 06.105.496/0001-44, e por suas filiais: filial (01) em Goioerê 
-PR. na Av. Santos Dumont, 1331, em Goioerê -PR, inscrita no CNPJ/MF sob n° 
06.105.496/0002-25, NIRE: 41900834(5-1; filiais (02) e (03) em Ponta Grossa -PR, 
filial (02) na Av. Souza Naves, 2000, Bairro Chapada, inscrita no CNPJ/MF n° 
06.105.496/0003-06, NIRE: 4190097130-8 e filial (03) na Av. Ernesto Vilela, 777-A, 
bairro Nova Rússia, inscrita no CNPJIMF n° 06.105.496/0004-97; filial (04) em Toledo 
-PR, na Av. Parigot de Souza, 2077, Jardim Porto Alegre, inscrita no CNPJ/MF sob n° 
06.105.496/0005-78, NIRE: 4190106441-0, com seu Contrato Social devidamente 
arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob n° 41205173121 e 41900834751 , aos 
12/02/2004, arquivado nesta serventia, na Pasta 07/Contratos/Estatutos, fls. 044; 7a 
Alteração Contratual e Consolidação (última), registrada na Junta Comercial do 
Paraná, sob n° 20100009042, em data de 07/01/2010, arquivado nesta Serventia, na 
Pasta 12/Contratos/Est. fls. 031 e Certidão Simplificada n° 15/692456-0, expedida em 
Curitiba -PR, em data de 10/11/2015, arquivado nesta Serventia, na Pasta 
20/Contratos/Estatutos, fls. 259/260, neste ato devidamente representada por seu 
sócio administrador, Sr. Paulo Roberto Pedrollo, brasileiro, separado judicialmente, 
empresário, natural de Erechim -RS, nascido aos 20/02/1955, filho de Getúlio Paulo 
Pedrollo e Clelis Judith Colla Pedrollo, portador da CI-RG n° 1.455.532-3-I.I.PR, 
expedida aos 23/08/1980, e inscrito no CPF/MF sob n° 213.230.709-15, residente e 
domiciliado na Rua Gal. Cândido Rondon, 626, apt<> 052, em Ponta Grossa -PR, de 
passagem por esta cidade, conforme Cláusula Oitava e seu§ 38

, da Consolidação da 
78 Alteração Contratual; consoante os documentos apresentados, o presente, 
reconhecido como o próprio por mim e por tabelião, de cuja identidade e capacidade 
juridica dou fé; e pela outorgante, na forma representada, me foi dito que por este 
público instrumento, e nos termos de direito, nomeia e constitui seus bastantes 
PROCURADORES: pela matriz de Campo Mourão -PR, Sr. CARLOS ALVES, 
brasileiro, casado, supervisor de vendas, natural de S. Jorge do lvaf -PR, nascido aos 
04/06/1966, filho de Oliveira Alves e Adelaide Vetorazzo Alves, portador da Cédula de 
Identidade n° 3.424.953-9-I.I.PR, expedida aos 20/04/2011 , inscrito no CPF/MF sob n° 
556.693.289-49, residente e domiciliado na Travessa Riachuelo, 18, centro, em 
Campo Mourão -PR; pela filial de Goioerê -PR, o Sr. JOSÉ ROBERTO MACIEL 
RUIZ, brasileiro, casado, maior, gerente de vendas, natural de Goioerê -PR, nascido 
aos 07/09/1976, filho de Lourival Aparecido Martines Ruiz e lvone Maciel Ruiz. 
portador da Cédula de Identidade n° 6.041.301-0-I.I.PR, expedida aos 02/08/1 990, 
inscrito no CPF/MF sob n° 020.155.419-42, residente e domiciliado na Av. Marinho 
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protocolada nesta Serventia no livro n° 003, sob n° 01006/2015, nesta data. 
MITIKO DA, ESCREVENTE, lavrei a presente. E eu, MARIO MORI JUNIOR, 
TABELI O ESIGNADO, subscrevo, dou fé e assino. (a.) MARIO MORI JUNIOR. 
GOIO , 25 de n v o d ·2015. PAULO ROBERTO PEDROLLO. Custas 454,62 
VRC $ 18,98. NADA MAIS.- Traslada em seguida. 
Eu, , MARIO MORI JUNIOR, TABELIAO 
O IGNADO, a orrne , subscrevo, dou fé e assino em público e 
raso.= (imh=l)= 

FUNARPEN- SELO DIGITAL NOspRhr. DH9jS . bvDYe, Controle: 2YFzb. mnEE 
Consulte esse selo em h :1/funa n.com.br 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

06.105.496/0002-25 
FILIAL 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 

CIPAUTO VEICULOS LTDA 

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

CIPAUTO VEICULOS L TOA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

45.11-1-01 -Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÃRIAS 

Não informada 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206·2 • SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

I LOGRADOURO 
R SANTOS DUMONT 

I CEP 
87.360·000 

I BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

contabil@zacarias.com.br 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÃVEL (EFR ) 

I MUNICÍPIO 
GOIOERE 

I COMPLEMENTO 

I TELEFONE 
(044) 5218-600 

DATA DE ABERTURA 

12/02/2004 

I SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
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23/10/2004 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA ~- ~ 
Secretaria da Receita Federal do Brasil C:: F~. N.o..fj _____ ~ 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional "- f. 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS·1-;;a ~:~:~~<(_-
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: CIPAUTO VEICULOS LTDA 
CNPJ: 06.105.496/000144 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabil idade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos 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), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal ; e 

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em 
Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou 
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de 
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de 
certificação da regularidade fiscal. 

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 . 

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 gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 18:09:25 do dia 01 /09/2016 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 28/02/2017. 
Código de controle da certidão: 6236.3B93.044B.9067 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

~ 
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Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 015205572-31 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 06.105.496/0002-25 
Nome: CIPAUTO VEICULOS LTDA 

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

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

Página 1 de 1 

Válida até 30/12/2016- Fornecimento Gratuito 

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

Emitido v1a Internet Pública (01109/2016 18:11:17) 



01/09/2016 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 0610549610002-25 

Razão Social: CIPAUTO VEICULOS LTDA 

Nome Fantasia:CIPAUTO VEICULOS 

Endereço: RUA SANTOS DUMONT 133 1 I CENTRO I GOIOERE I PR I 87360-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, 
da Lei 8.036, de 11 de ma io 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 contribu ições e/ou encargos devidos, decorrentes 
das obrigações com o FGTS. 

Validade: 29/08/2016 a 27/09/2016 

Certificação Número: 2016082901002254088760 

Infor mação obtida em 01/09/2016, às 18:13:06. 

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

~ 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CIPAUTO VEICULOS LTDA 

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 06.105.496/0002 - 25 
Certidão n° : 85824335/2016 
Expedição: 02/09/2016, às 17:12:26 
Validade: 28 /02/ 2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica - se que CIPAUTO VEICULOS LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS) , inscrito(a) no CNPJ sob o n° 

06.105.496/0002-25, NÃO CONSTA do Banco Nac i onal de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com b as e no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de r e sponsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão ates ta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona - se à verificação de sua 
autenticidade no por t al do Tribuna l Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratu i tamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Just i ça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judic i a i s t r aba lhi stas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimento s determinados em le i; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Mi nistério Público do 
Trabalho ou Comissão de Concili ação Pré via. 

f'. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ 

ESTADO DO PARANÁ 
DEPARTAMENTO DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

NOME I RAZÃO SOCIAL 

CIPAUTO VEICULOS LTDA - CNPJ 06.105.496/0002-25 

AVISO ----------------------------------------------------------------------~ 

SEM DEBITOS PENDENTES ATE A PRESENTE DATA: 05/09/2016 

I COMPROVAÇÃO JUNTO A ---------------------------.-FINALIDADE-------------------------------, 

L DIREITO 

Certificamos que até a presente data NÃO CONSTA DÉBITO Tributário relativo a(s) 
inscrições acima caracterizada(s). 

· A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar os débitos que venham a ser 
constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão. 

,----INSCRIÇÃO----------.------ENDEREÇO I LOCALIZAÇÃO-----------.-• BLOCO- APTO 

32223 COM DE VEICULOSISER/R SANTOS DUMONT 

87512 I SANTOS DUMONT 1331 

Diretor do Depto de Tributação 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO PARANÁ 

COMARCA DE GOIOERÊ 
CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS 

AV. SANTA CATARINA, S/N°- Edifício do Forum- JARDIM 

LINDÓIA 

TITULAR 
JOSE KIMURA 

JURAMENTADOS 
GOIOEREIPR - 87360000 ORSOLINA DE PEDER KIMURA 

JOSE CARLOS MEDEIROS JUNIOR 

VICTOR HUGO DE PEDER KIMURA 

JOSLAINE M. P. KIMURA MEDEIROS 

Certidão Negativa 
N°2.428/2.016.-

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos 
de distribuição de FALÊNCIA ou RECUPERAÇÃO JUDICIAL sob minha guarda nes
te cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento em nome de: 

CIPAUTO VEICULOS L TOA 

CNPJ 06.105.496/0002-25, no período compreendido desde 19/08/1963, data de 
instalação deste cartório, até a presente data. 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 .. 
GOIOERE/PR, 02 de Setembro_ut;:....~;t.._ __... 

~-~~·_..:: d CARfÓRK .10 )!nUB '1D'' . :· ~XJ.S 
,; . Qc..r• 1 

r OO•é 
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Custas = R$ 28,23 
Página 0001/0001 



CIPAUTO VEÍCULOS LTDA. 
OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

CNP J 06.105.496/0001-44 
NIRE 41205173121 

Os abaixo nominados e qualificados: 

1) V~~IA TEREZINHA ZACARIAS FRARE, brasileira, viúva, empresária, portadora da 
cedula de identidade RG no 296.752-9 SSP/PR e do CPF n° 338.624.949-34 residente 
e domiciliada em Curitiba, Estado do Paraná, na Rodovia BR 116, n° 1785: Trevo do 
Atuba, CEP: 82590-100; 

2) ALEXANDRE _ZACARIAS FRARE, brasileiro, casado sob regime de separação de 
bens, empresano, portador da cédula de identidade RG n° 1.437.081 -1 SSP/PR e do 
CPF no 758.979.039-72, residente e domiciliado em Curitiba, Estado do Paraná, 
Rodovia BR 116, n° 1785, Trevo do Atuba, CEP: 82590-100; 

3) ANDRÉ ZACARIAS FRARE, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de 
bens, empresário, portador da cédula de identidade RG n° 1.913.388-5 SSP/PR e CPF 
no 836.848.329-87, residente e domiciliado em Curitiba, Estado do Paraná, Rodovia BR 
116, n° 1785, Trevo do Atuba, CEP: 82590-1 00; 

4) PAULO ROBERTO PEDROLLO, brasileiro, separado j udicialmente, empresário, 
portador da cédula de identidade RG n° 1.455.532-3 SSP-PR e CPF n° 213.230.709-15. 
residente e domiciliado na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua General 
Candido Rondon, 626, Bairro Nova Russia, CEP: 84070-020; 

sócios da sociedade empresária limitada denominada CIPAUTO VEÍCULOS L TOA. com sede 
na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, na Rodovia BR 158, Km 05, Jardim Nossa 
Senhora Aparecida, CEP 87309-650, inscrita no CNPJ sob n° 06.105.496/0001 -44, com 
documento de constituição arquivado na Junta Comercial do Paraná sob n° 41 205173121, por 
despacho em sessão de 12/02/2004 e última (sétima) alteração arquivada sob n° 201 00009042, 
por despacho em sessão de 07/01/2010, Filial 01 na cidade de Goioerê, Estado do Paraná, 
localizada à Rua Santos Dumont, n° 1.331, CEP 87360-000, NIRE Jucepar41900834751 ; Filial 
02 na cidade de Ponta Grossa. Estado do Paraná, localizada localizada Av. Souza Naves, 2000, 
Bairro Chapada, CEP: 84062-000, NIRE Jucepar 41900971308; Filial 03 na cidade de Ponta 
Grossa. Estado do Paraná, localizada à Av. Ernesto Vilela, 777-A, bairro Nova Russta, 
CEP:84070-000, NIRE Jucepar 41901003241 e Filial 04 na cidade de Toledo, Estado do 
Paraná, localizada na Av. Parigot de Souza, n° 2.065 e 2.077, Jardim Porto Alegre, CEP: 
85.906-070, NIRE Jucepar 41901064410, resolvem, em comum acordo, alterar e consolidar o 
contrato social, regido pela Lei n° 10.406, de 1 O de Janeiro de 2002, pelas demais disposições 
legais aplicáveis à espécie, pelas cláusulas seguintes e, nas omissões, por regêncta supletiva 
das normas das sociedades anônimas, abstraindo-se a aplicação de qualquer regra constante 
no contrato primitivo e alterações posteriores. 

1 - ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA EXTINÇÃO DE FILIAL: Fica aprovada a extinção da Filial 03 na 
cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, localizada à Av. Ernesto Vilela, 777-A, bairro Nova 
Russia, CEP:84070-000, NIRE Jucepar 41901003241 . 

CIPA UTO VEÍCULOS LTDA. 
CNPJ 06.105.496/0001-44 

NIRE 41205173121 

Os abaixo nominados e qualificados: 

1) VÂNIA TEREZINHA ZACARIAS FRARE, brasileira, viúva, empresária, portadora da 
cédula de identidade RG n° 296.752.9 SSP/PR e do CPF n° 338.624.949-34, resider.:e 

r----.:~1 
JU~TA COMERCIAL I 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/01/2016 08; 42 SOB No 2015742~867. 
PROTOCOLO: 157423867 DE 05/01/2016. CODIGO DE VERIFICAÇAO: 
PR157423867. NIRE : 41901003241. 
CIPAUTO VEICULOS LTDA 

Libertad Boqus 
SECRETÁRIA GERAL 

CURITIBA, 07/ 01 / 2016 
www.empresafaci1 .pr.gov.br 

A validade deste documento , se impresso , fica sujeito à comprovação de su~ ~utencidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de ver1f1cação ~ 



CIPAUTO VEÍCULOS LTDA. 
OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRA TO SOCIAL 

CNPJ 06.105.49610001-44 
NIRE 41205173121 

e domiciliada em Curitiba Estado do Paraná, na Rodovia BR 116, n° 1785, Trevo do 
Atuba, CEP: 82590-100; , 

2) ALEXANDRE _ZACARIAS FRARE, brasileiro, casado sob regime de separação de 
bens, empresano, portador da cédula de identidade RG n° 1.437.081-1 SSP/PR e do 
CPF no 758.979.039-72, residente e domiciliado em Curitiba Estado do Paraná 
Rodovi~ BR 116, n° 1785, Trevo do Atuba, CEP: 82590-100; ' ' 

3) ANDRE ZACARIAS FRARE, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de 
bens, empresário, portador da cédula de identidade RG n° 1.913 388-5 SSP/PR e CPF 
no 836.848.329-87, residente e domiciliado em Curitiba, Estado do Paraná, Rodovia BR 
116, n° 1785, Trevo do Atuba, CEP: 82590-100; 

4) PAULO ROBERTO PEDROLLO, brasileiro, separado judicialmente, empresário, 
portador da cédula de identidade RG n° 1.455.532-3 SSP/PR e CPF n° 213.230.709-15, 
residente e domiciliado na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua Saint 
Hilaire, no 20, Edifício Saint Hilaire, bloco B, apartamento 33, Bairro Oficinas, CEP: 
84035-350. 

sócios da sociedade empresária limitada denominada CIPAUTO VE[CULOS L TOA., com sede 
na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, na Rodovia BR 158, Km 05, Jardim Nossa 
Senhora Aparecida. CEP 87309-650, inscrita no CNPJ sob n° 06.105.496/0001-44, com 
documento de constituição arquivado na Junta Comercial do Paraná sob n° 41205173121. por 
despacho em sessão de 12/02/2004 e última (sétima) alteração arquivada sob n° 20100009042, 
por despacho em sessão de 07/01/201 O, Filial 01 na cidade de Goioerê, Estado do Paraná, 
localizada à Rua Santos Dumont, n° 1.331, CEP 87360-000, NIRE Jucepar 41900834751; Filial 
02 na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, localizada localizada Av. Souza Naves, 2000, 
Bairro Chapada, CEP: 84062-000, NIRE Jucepar 41900971308 e Filial 03 na cidade de Toledo, 
Estado do Paraná, localizada na Av. Parigot de Souza, n° 2.065 e 2.077, Jardim Porto Alegre, 
CEP: 85.906-070, NIRE Jucepar 41901064410, resolvem, em comum acordo, consolidar o 
contrato social, regido pela Lei n° 10.406, de 1 O de Janeiro de 2002, pelas demais disposições 
legais aplicáveis à espécie, pelas cláusulas seguintes e, nas omissões, por regência supletiva 
das normas das sociedades anônimas, abstraindo-se a aplicação de qualquer regra constante 
no contrato primitivo e alterações posteriores. 

2- CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E PRAZO 
CLÁUSULA 13

- A sociedade girará sob a denominação de CIPAUTO VEÍCULOS L TOA., com 
sede e foro na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, na Rodovia BR 158, Km 05, 
Jardim Nossa Senhora Aparecida, CEP 87309-650, com as seguintes filiais: 

a) Filial 01 na cidade de Goioerê, Estado do Paraná, localizada à Rua Santos Dumont, n° 
1.331 , CEP 87360-000, NIRE Jucepar41900834751; 

b) Filial 02 na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, localizada localizada Av. Souza 
Naves, 2000, Bairro Chapada, CEP: 84062-000, NIRE Jucepar41900971308; 

c) Filial 03 na cidade de Toledo, Estado do Paraná, localizada na Av. Parigot de Souza, n° 
2.065 e 2.077. Jardim Porto Alegre, CEP: 85.906-070, NIRE Jucepar 41901064410. 

CLÁUSULA 23
- A sociedade tem por objeto social o comércio de veículos novos, veículos semi 

novos. peças e acessórios, assistência técnica em veículos automotores, representação 
comercial, e locação de vefculos, podendo participar do capital de outras empresas. 

CLÁUSULA 3a- A sociedade terá prazo indeterminado. 

r-.'Y ...... l 
.>UNTA COMfROAl ! 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/01/2016 08:42 SOB N° 20157423867. 
PROTOCOLO: 157423867 DE 05/01/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
PR157423867. NIRE : 41901003241. \~ 
CIPAUTO VEICOLOS LTDA 

Libertad Bogus « "\~ 
SECRETÁRIA GERAL 

CURITIBA, 07/01/2016 
www.empresafacil .pr.gov . br 

A validade deste documento, se impresso, fica s ujeito à comprovação de sua autencidade nos r espectivos po~/Cts. 
Informando seus respectivos códigos de verificação ~ 



CIPAUTO VEÍCULOSLTDA. 
OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

CNPJ 06.105.49610001-44 
NIRE 41205173121 

, CAPÍTULO 11 - CAPITAL 
~LAUSU~A 4.3 - O capital social da empresa de R$ 5.722.779,00 {cinco milhões, setecentos e 
vrn.te e ?ors mrl, setecentos e setenta e nove reais), dividido em 572.278 {quinhentos e setenta e 
dors mrl, d.uzentos e setenta e oito) cotas, no valor de R$ 10,00 (dez reais) cada uma, 
totalmente rntegrahzado pelo sócios, com a seguinte distribuição: 

NOME DO SOCIO QUOTAS R$ % 
Vânia Terezinha Zacarias Frare 143.069 1.430.695,00 25% 
Alexandre Zacarias Frare 71 .535 715.347,00 12,5% 
fA,ndré Zacarias Frare 71 .535 715.347,00 12,5% 
Paulo Roberto Pedrollo 286.139 2.861.390,00 50% 
rroTAL 572.278 5.722.779,00 100% 

Parágrafo 1° - A modificação do contrato social poderá ocorrer a qualquer tempo, na forma 
pela qual deliberem por unanimidade os sócios. 

Parágrafo 2° - A transformação do tipo societário não gerará dissidência ou qualquer direito 
aos sócios. 

CLÁUSULA 53 - As quotas do capital social são livremente negociáveis entre os sócios. Estes, 
entretanto, não poderão cedê-las ou aliená-las sob qualquer pretexto à terceiros estranhos à 
sociedade sem a observância do direito de preferência dos demais sócios na sua aquisição. 

Parágrafo 1°- Na hipótese desta cláusula ou quando pretenda retirar-se da sociedade, o sócio 
deverá comunicar a sua rntenção, por escrito, aos demais sócios , mencionando nome e 
qualificação do futuro cessionário ou comprador, bem como, o preço e condições de 
pagamento das quotas disponíveis. 

Parágrafo 2° - Os demais sócios terão o prazo de 30 dias para manifestar-se sobre o seu 
direito de preferência. 

Parágrafo 3° - Havendo, na ocasião, interesse de mais de um sócio na aquisição das quotas 
disponíveis, estas serão rateadas proporcionalmente ao capital de cada um. 

Parágrafo 4° - Se os sócios não se manifestarem no prazo convencionado e nem a gerência 
utilizar-se do direito de adquirir as quotas disponíveis em nome da sociedade, ou reembolsar o 
sócio retirante, fica assegurado a este o direito de alienar suas quotas de capital a terceiros, ou 
receber os seus haveres da sociedade pelo montante indicado neste contrato. 

Parágrafo 5° -Assim como a qualquer sócio é outorgado o direito de retirar-se a todo tempo da 
sociedade sob as condições consignadas nesta cláusula, também a sociedade poderá excluir, 
por decisão da maioria do capital social, qualquer deles por justa causa comprovada, garantido 
ao sócio, pleno direito de defesa. 

Parágrafo 6° - As quotas de capital dos sócios não poderão ser penhoradas, alienadas ou 
cedidas a qualquer título sem o prévio consentimento dos demais sócios, observadas as 
condições deste documento. Entretanto, vindo as quotas de determinado sócio a ser 
penhoradas, isto será considerado justa causa para a exclusão do sócio proprietário das quotas 
atingidas. 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 

CERTIFICO O REGI STRO EM 07/01/2016 08:42 SOB N" 20157423867. 
PROTOCOLO: 157423867 DE 05/01/2016 . CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
PR157423867. NIRE: 41901003241. 
CIPAOTO VEICULOS LTDA 

Libertad Boqus 
SECRETÁRIA GERAL 

CURITIBA, 07/01/2016 
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CIPA UTO VEÍCULOS LTDA. 
OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRA TO SOCIAL 

CNPJ 06.105.49610001-44 
N1RE 41205173121 

CLÁUSULA sa - Fica a administração autorizada a adquirir para a sociedade, quotas 
ev~ntualmente penhoradas quando do respectivo leilão, ou liberadas por sócios, desde que 
h~Ja reserva de lucros disponível, determinando o reembolso das mesmas, na forma do 
d1sposto neste documento. 

CLÁUSULA 73 
- As deliberações dos sócios serão tomadas, inclusive para alteração do tipo 

societário, considerando-se cada quota correspondente a um voto. 

Parágrafo 1° - O sócio que discordar das deliberações que impliquem em alteração deste 
contrato, poderá optar pela sua permanência na sociedade com a modificação, ou dela retirar
se, recebendo o seu capital, lucros e haveres segundo dados do último balanço patrimonial, 
pagáveis na forma do disposto neste contrato. 

Parágrafo 2° - Os sócios tomarão conhecimento dos negócios sociais pelo exame nos livros, 
arquivos e documentos da sociedade, independentemente de qualquer autorização, sempre 
que isto lhes pareça conveniente, ou por ocasião da reunião de sócios destinada à aprovação 
das contas da administração. 

CAPÍTULO 111 -ADMINISTRAÇÃO 

CLÁUSULA sa -A administração da sociedade será exercida pelos sócios PAULO ROBERTO 
PEDROLLO, VÂNIA TEREZINHA ZACARIAS FRARE, ALEXANDRE ZACARIAS FRARE, e 
ANDRÉ ZACARIAS FRARE, os quais poderão representar isoladamente por assinatura a 
sociedade ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente. Ficam aos administradores vedados de 
usar a denominação social em negócios estranhos aos interesses ou objetivos sociais. 

Parágrafo 1° - No exercício da administração, ficam os administradores investidos dos mais 
amplos e gerais poderes de gestão próprios do cargo, a fim de garantir o pleno funcionamento 
dos negócios sociais e a realização do objetivo da sociedade, podendo, para tanto, emitir 
cheques, letras de câmbio, notas promissórias, duplicatas, bem como emit1r e aceitar quaisquer 
outros titules de crédito, avalizá-los ou endossá-los e ainda assinar todo e qualquer documento. 
contrato ou papel que impl ique em responsabilidade da sociedade, seja público ou particular 
prestando cauções, fianças, penhores, firmar compromissos, confessar, transigir e desistir, 
receber e dar quitação. 

Parágafo 2° - Na alienação de imóveis e de investimentos, bem como na prestação de 
hipoteca, deverão os administradores assinar em conjunto 

Parágrafo 3° - Nos limites de suas atribuições e poderes, é licito aos administradores, constituir 
procuradores, em nome da sociedade, especificando no instrumento os atos e operações que 
poderão praticar e o prazo de duração do mandato que deverá coincidir com o ano-calendário. 
exceto o mandato judicial , que poderá ser por prazo indeterminado. 

Parágrafo 4° - Cessará a responsabi lidade dos administradores, pelos atos praticados durante 
o perfodo de sua gestão, com a aprovação das contas do exercício social a que se referirem. 

CLÁUSÜLA ga - Os administradores receberão, mensalmente, a título de remuneração, a 
importância que os sócios fixarem, por decisão da maioria simples do capital social. 

CLÁUSULA 10 - Os sócios e os administradores declaram, sob as penas da lei, não estarem 
impedidos por lei especial e nem condenados ou encontrarem-se sob os efeitos de 
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c~ndenação, à pena que vede, a~nda q~e temporariamente, o acesso a cargos públicos. ou por 
cnme f~llmentar, de prevancaçao, peita ou suborno, concussão ou peculato; ou contra a 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 

CAPÍTULO IV- CONSELHO FISCAL 
CLÁUSULA 11 - Vindo o Conselho Fiscal a ser instituído, seguirá as regras do artigo 1066 a 
1 070 do Código Civil. 

CAPÍTULO V - REUNIÃO DE SÓCIOS 
CLÁUSULA 12 - As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião convocada pelos 
administradores ou por qualquer sócio quando houver retardo de mais de sessenta dias nos 
casos previstos pelo contrato ou em lei. A convocação poderá. ainda, ser feita por titulares de 
mais de um quinto do capital social, quando não atendido no prazo de oito dias, o pedido de 
convocação fundamentado, com indicação das matérias a serem tratadas. 

Parágrafo 1°- A reunião de sócios instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de 
titulares de, no mínimo, três quartos do capital social e, em segunda, com qualquer número, 
podendo o sócio ser representado por outro sócios ou por advogado, mediante outorga de 
mandato com especificação dos atos autorizados. 

Parágrafo 2° - Nenhum sócio, por si ou na condição de mandatário, poderá votar matéria que 
lhe diga respeito diretamente. 

Parágrafo 3° - A reunião será presidida e secretariada por socios escolhidos entre os 
presentes, de cujos trabalhos será lavrada ata, no livro de atas de reuniões de sócios, assinada 
pelos membros da mesa e por sócios participantes da reunião. Cópia da ata autenticada pelos 
administradores ou pela mesa, será levada a arquivamento e averbação no Registro Público de 
Empresas Mercantis, fornecendo-se cópia aos sócios que o solicitarem. 

Parágrafo 4° - As reuniões de sócios serão realizadas, no mfnimo. uma vez ao ano nos quatro 
meses posteriores ao balanço patrimonial, com o objetivo de: 

(a) tomar as contas do administrador e deliberar sobre o balanço patrimonial e resultado 
econômico; 

(b) designar e destituir administradores, fixando sua remuneração; 
(c) tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia. 
(d) Alterar o contrato social; 

Parágrafo 5° - Até trinta dias antes da data marcada para a reunião, os documentos referidos 
em (a) supra, deverão estar à disposição dos sócios que não exerçam a administração. 
Instalada a reunião, proceder-se-á à leitura dos documentos referidos, os quais serão 
submetidos, pelo presidente. à discussão e votação, na qual não poderão participar os 
membros da administração. A aprovação, sem reservas, do balanço patrimon ial e do resultado 
econômico, salvo erro, dolo ou simulação, exonerará de responsabilidade os administradores. 

Parágrafo 6° - Dispensam-se as formalidades descritas nos parágrafos anteriores, quanto 
todos os sócios comparecerem ou decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto da 
reunião. 
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Parágrafo 7o -As deliberações tomadas em reunião de sócios vinculam todos os sócios ainda 
que ausentes ou dissidentes. ' 

CAPITULO VI - EXERC(CIO SOCIAL, RESERVAS E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 

CLÁUSULA 13 - O exercício social inicia-se no dia 1° de Janeiro e termina no dia 31 de 
Dezembro de cada ano, quando será levantado um balanço patrimonial e um demonstrativo dos 
resultados econômicos, referentes ao exercfcio. 

Parágrafo 1° - Do lucro liquido, depois de feitas as provisões necessárias para amortização ou 
garantia do ativo, os sócios, por decisão da maioria simples do capital social, poderão 
determinar que todo ou parte do lucro seja destinado a provisões ou reservas, ou permaneça 
em suspenso, se não deliberarem a sua distribuição. Em havendo distribuição, quer de lucros 
quer de prejuízos, esta deverá ser proporcional às quotas de cada um. 

Parágrafo 2° - O balanço referido nesta cláusula será levantado no prazo máximo de 60 dias, a 
contar da data do termino do exercício social. 

Parágrafo 3° - A sociedade poderá, por deliberação da ma1ona simples do capital social, 
levantar balanços intermediários para qualquer fim e em qualquer época do ano. 

Parágrafo 4° - Os sócios, por maioria simples do capital social, poderão decidir pela retenção 
dos lucros, se a sua distribuição afetar o equilíbrio financeiro da empresa. 

Parágrafo 5° - Na hipótese de ocorrer prejuízos, poderão estes permanecer na sociedade para 
compensação com lucros futuros ou ser distribuídos proporcionalmente aos sócios, de acordo 
com a decisão destes, pelo mesmo quorum descrito nos parágrafos anteriores. 

CLÁUSULA 14 - Não obstante contratada por prazo indeterminado, a sociedade não se 
dissolverá, nem entrará em liquidação, pela morte, retirada, insolvência, falência ou concordata, 
interdição ou vontade de qualquer sócio, desde que à época ela se constitua de, no mínimo, 
dois sócios, podendo os demais sócios, representando a maioria simples do capital social, 
prosseguir com a mesma. 

Parágrafo 1° - Ocorrendo qualquer dessas hipóteses, os haveres do sócio morto, retirante 
falido, insolvente, concordatário, incapaz ou interdito, serão apurados segundo o balanço 
patrimonial relativo ao último exercício social encerrado. Havendo decorrido sessenta dias ou 
mais da data desse balanço, um novo e especial balanço deverá ser encerrado para o mesmo 
fim 

Parágrafo 2° - A apuração dos haveres referida no parágrafo anterior, far-se-á em uma única 
conta. compreendendo capital, lucros e outros créditos ou débitos, e deverá estar encerrada em 
60 dias a contar do evento. 

Parágrafo 3°- Terminada a apuração dos haveres, estes serão pagos ao sócio retirante ou aos 
herdeiros do sócio falecido, sucessores ou representantes legais. em 36 parcelas mensais e 
sucessivas. com juros de 12% ao ano, mais correção monetária de acordo com a evolução 
inflacionária vencendo-se a primeira 30 dias após o transcurso do prazo referido no parágrafo 
anterior. 
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Parágrafo 4° - No relacionamento com a sociedade, no caso de morte de sócio, os herdeiros 
serão representados por pessoa que o juiz do respectivo inventário indicar. 

CLÁUSULA 15 - A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei, hipótese em 
que será indicado um liquidante que procederá de acordo com o ritual legalmente determinado. 

CLÁUSULA 16 - Para dirimir qualquer dúvida a respeito do presene instrumento,fica eleito o 
foro da Comarca de Campo Mourão, Estado do Paraná, com a renúncia a qualquer outro por 
mais privilegiado que seja. 

Por estarem de acordo, firmam os sócios o presente instrumento na presença das testemunhas 
adiante nomeadas, em 1 (uma) via, para um só efeito. 

T t m has· es e un 

Nome: Jonathas Braido 
CPF: 007.499.059-48 

Maringá, 09 de outubro de 2015. 

Nome: Kleber Ravaneda 
CPF: 009.119.599-39 
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CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

ASSESSORIA JURÍDICA 
LAUDO DE ANÁLISE JURÍDICA 

PARECER DE ABERTURA DE PROCESSO LICITA TÓRIO N° 045/2016 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N•: 027/2016 

1 - RELATÓRIO 

ASSUNTO: 1. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 
ÓLEO COMUM, DESTINADO AO 
ABASTECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E 
VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, 
PARA ATENDIMENTO AO CONVENIO 162/2016 
ASSINADO ENTRE SEAB E MUNICÍPIO. 2. 
MODALIDADE ELEITA: PREGÃO PRESENCIAL, 
COM FULCRO NO ARTIGO 1 • DA LEI FEDERAL N. 
10.520/2002. 

Trata-se de processo administrativo de contratação, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE 
COMBUSTÍVEL ÓLEO COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 
EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, PARA 
ATENDIMENTO AO CONVENIO 162/2016 ASSINADO ENTRE SEAB E 
MUNICÍPIO. 

2 -ANÁLISE 
O resultado da análise inicial do processo pode ser sintetizado da seguinte forma: 

REQUISITO li FUNDAMENTO li SIM li NÃO li OBSERVAÇÃO 
Existência de abertura formal de 

Art. 38 caput da LJDI 
processo administrativo, autuado 
e protocolado 

Lei 8.666/93 

Ato de designação da Comissão Art. 3 8 inciso III LJD Anexar Portaria indicando os 
responsável pela condução do da Lei 8.666/93 membros da CPL ou 
certame Pr~oeiro e sua Equipe 

Numeração das páginas do Art. 3 8 caput da ou Numerar páginas para demonstrar 

processo Lei 8.666/93 sequencia do processo. 

Clareza, objetividade e Art. 3 8 caput da LJDI justificativa na elaboração do Lei 8.666/93 
objeto 

Realização de ampla pesquisa de arts. 70 
' 

§ 20 
' 

X Foram anexos 3 orçamentos. 
preços no mercado, a fim de inciso III, e 43, 
estimar o custo do objeto a ser incisos IV e V, 
adquirido, definir os recursos todos da Lei 
orçamentários suficientes para a 8.666/1993 
cobertura das despesas 

Rua Bahia, 85- Centro- CEP 87.330-000 - Nova Cantu- PR- E-Mail 
/icitacao@novacantu. pr. gov. br 
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CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

contratuais e servir de I IDO I balizamento para a análise das 
propostas dos licitantes. 

Indicação do recurso para arcar Art. 3 8 caput da UD Não se faz necessário para a 
com a despesa Lei 8.666/93 Modalidade 

Atestado de disponibilidade Art. 1 o § 1 o da X 
financeira Lei 

Complementar 
Federal no 

101/2000 

Autorização da Autoridade Art. 3 8 caput da X Necessário a autorização do 
competente, sob a ótica da Lei 8.666/93 c/c ordenador da Despesa para 
oportunidade, conveniência e Art. 1 o § 1 o da dar prosseguimento no 
relevância para o interesse Lei processo. 
público Complementar 

Federal no 
10112000 

Publicação do Ato no Site do Instrução LJD Se faz necessário a publicação 
TCE-Pr Normativa 37/09 nos órgãos de publicidade. 

do TCE/Pr. TCE - Orgão Oficial. 

3- CONCLUSÃO 

Do resultado da análise, conclui-se que o presente processo possm condições de 
prosperar. 

4- DO PROCEDIMENTO 

Ante ao exposto, no tocante a escolha do procedimento licitatório efetuado, 
considerando que o objeto se enquadra no conceito disposto no artigo 1 o da Lei Federal n. 
10.520/20021

, correta a opção pela adoção da modalidade licitatória pregão presencial para 
registro de preços. 

É a manifestação s. m. j. 

Nova Cantu/PR, 22 de Agosto de 2016. 

Art. 1° Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei. 
Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade 
possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. 

Rua Bahia, 85- Centro - CEP 87.330-000- Nova Cantu - PR - E-Mail 
licitacao@novacantu. pr. gov. br 
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DiárioQflCJALParaná 
3• feira I 23/Ago/2016 - Edição n• 9 Comirc:lo, ln dú11rl~ C' Senlco• 

locálizado na Avenida . Paraná, n• 276, serão recebidas . as 

propostas referentes à presente CONCORR~NCIA PÚBLICA, 
do tipo MAIOR OFERTA POR LOTE URBANO, objetivando a 
venda dos bens imóveis descritos no Anexo I do edital. 

1.2 -0 Edital e seus anexos poderão ser obtidos pessoalmente 
no Setor de Licitações, localizado na sede da Prefeitura, no 
endereço supra, durante o expediente administrativo, das 08h 
às 11 h e das 13h às 17h, de segunda à sexta-feira, como 
também, ou, ainda, gratuitamente, através do site 
www.novaamericadacolina.pr.gov.br 

1.3- Local da realização da sessão: na sala de reuniões do 
Departamento de Compras e Licitações, situada na sede da 
Prefeitura Municipal de Nova América da Colina, à Avenida 
Paraná, n• 276, Centro CEP 86.230-000. 

JESSICA YOSHICO SANTANA 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

77300/2016 

I Nova Cantu 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ n' 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-000 

AVISO DE LICITA AO- PROCESSO LICITATORIO n' 04612016 
PREGÃO, na forma Presencial 

N' 028/2016- PM.'IC 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEICULOS COM CAPACIDADE PARA 07 
(SETE) OCUPANTES PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE 
PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA 
SECRETARIA DE SAÚDE DE NOVA C~TU, ATRAVtS DO 
PROGRAMA VIGIASUS DO GOVERNO ESTADUAL, EM 
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE conforme 
especificações em edital. 

ABERTURA: A partir das 09:00 (Nove) Horos do dia 09 de Setembro de 
2.0 16. na sala de reuniões do Paço Municipal. crn Nova Cantu. Paraná. 

A Pasta com inteiro teor do Edital , anexos c informações poderão 
ser solicitodos na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANÁ, junto a Divisão de Licitação. no horário das 8:00 ãs 12:00 lls e dos 
13:00 às 17:00 Hs. 

Tclcfonc!Fox: (44) 3527-1281 ou c-rnail: licitacão(wnovacantu.pr.gov.br 

Nova Cantu, Estado do Paraná. 22 de A~osot de 2.0 16. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
Prefeito Munídpal 

I Nova Tebas 

PRORROGACÃO QO AVISO QE UCITACÃO 
Pregão Presencial n• 072/2016 

Procedimento Llcitatório n• 157/2016 

77323/2016 

O Município de Nova Tebas-PR, Estado do Paraná com fundamento na 
Lei Federal n• 10.520, de 17 de julho de 2002, e conforme disposto no 
Decreto Municipal n• 004/2007 de 08 de Março de 2007, aplicando-se 
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal n• 
8.666. de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais 
normas regulamenta res aplicáveis à espécie , comunica que ALTERA 
A DATA DE ABERTURA DA REFERIDA LICITAÇÃO e m virtude de 
alterações no anexo 01, termo de referência: 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TR~S VEICULOS O KM NA CATEGORIA 
HATCH, SENDO DOIS PARA ATENDER AOS TRABALHOS COM AS 
FAM(L!AS DO PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE, DO PAIF E PAEFI, 
E UM VEiCULO PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE 
SAÚDE AS LOCALIDADES DO MUNICiPIO DE NOVA TEBAS-PR, 
DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFER~NCIA 
DO REFERIDO EDITAL. 

DATA DE ABERTURA: 05 de setembro de 2016 as 09h00min (nove 
horas). 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Me nor Preço por item 
VALOR TOTAL: R$ 138.736,67 (cento e trinta e oito mil setecentos e trinta 
e seis reais e sessenta e sete centavos). 

Nova Tebas, 19 de agosto de 201 6. 

HELOISA IVASZEK JENSEN 
PREFEITA MUNICIPAL 

I Paranacity 

AVISO DE L!C!TACÃO 

76881/2016 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N. 06112016 
Pelo presente, o Município de Paranacity. Estado do Paraná, faz saber que se 
encontra aberto procedimento licitat6rio na Modalidade Pregão Presencial n. 
061/2016, Menor Preço " por lote", para a aquisição de Equipamentos de Pro
~essameoto d t Dados, sendo: computadores, impressoras e periféricos para 
equipar a Atenção Básica em Saúde do M unicípio de Paranacity, Estado do 
Paraná, confonne Incentivo financeiro firmado entre o Fundo Nacional de Saúde 
e o Fundo Municipal de Saúde do Município de Paranacity, conforme Portarias n. 
3. I 3412013 e 1.15912014. O recebimento dos envelopes será feito até às 08:h45mín 
(oito horas e quarenta e cinco minuto} do dia 06 (seis} de setembro de 2016 e a 
abertura dos envelopes de propostas de preços e de documentos serão efetuados pela 
Pregoeira no Setor de Licitações, no prédio da Prefeitura Municipal de Paranacity, ãs 
09:00h (nove horas} do mesmo dia. O Edital completo e seus anexos poderão ser 
adquiridos, no endereço suprarnencionado, em horário de expediente e/ou no si te da 
Prefeitura Municipal de Paranacity, Estado do Paraná- WWW.paronacity.pr.gov.br. 

P:u-anacity, Estado do Paraná, 19 de agosto de 20 16. 

I Pérola 

Ednca Buchi Batista 
Prefeita Municipal. 

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS N" 9/2016. 

77092/2016 

EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
MEIEPPIMEI 

O MUNICÍPIO DE PÉROLA, Estado do Paraná, em conformidade com 
a legislação e normas pertinentes, toma público, para o conhecimento dos 
interessados, que fará realizar lici tação, sob a modalidade Tornada de Preços. pelo 
que dispõem no presente Edital, as condições de sua realização. 
OBJETO: Aquisição c instalação de equipamento telefônico central PABX. corn 
recursos provenientes do Hospsus-Programa de Apoio aos Hospitais Publicas e 
Filantrópicos do Paraná , para serem utilizados pelo Fundo Municipal de Saude do 
Município de Pérola, Estado do Paraná. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço GlobaL 
SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
09 de setembro de 201 6, às 14:00horas. 
LOCAL DA ABERTURA: Sala de Licitações da Prefcituro Municipal de Pérola, 
sito na Avenida Dona Pérola Byington, n• 1800, CEP: 87.540-000. em Pérola, 
Estado do Paroná. 
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei Federol n• 8666193 e suas alterações, Lei 
estadual n• 15.60812007 e Lei Complementar n• 123/06 e suas alterações. 
INFORMAÇÕES: Scr.i fornecida cópia do inteiro teor do presente edital c de seus 
anexos, aos licitantes que solicitarem no Departamento de Compras c Licitações, 
sem nenhum custo. lnfonnaçõcs adicionais. dúvidas c pedidos de cscl:u-ecimcntos 
deverão ser dirigidos à Comissão Pem1anente de Licitação. 

Pérola/PR, 18 de agosto de 2016. 
JOSÉ DE ALMEIDA ROCHA 

Secret:irio Municipal de Planejamento 
77060/2016 

I Pinhais 

PREFEITURA MUNICIP AL DE PI N HAIS 
Secretaria Municipal de Administração 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão Eletrônico n• 088/2016 

OBJETO: Aquisição de veiculo tipo Van. T IPO DE LICITAÇÃO: Menor 
Preço. ENTREGA DAS PROPOSTAS: dia 05/09/2016, às 13:00 horas. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 05/09/201 6, às 14:00 horas. 
EDITAL: Esta rá dispon lvel aos interessados, no site http-J/www pjnhajs 
llLliQl!J2r, no link Licitações. e http·Uwww comprasgovernamentais gov 
!2!. do dia 23/08/2016 ao d ia 02/09/2016. INFORMAÇÕES: poderão ser 
obtidas no s ite o u pe lo telefone (041): 3912-5299. das 08:00h às 12:00h e 
das 13:00h às 17:00h. Pinhais, 19/08/2016. 

76928/2016 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANA 

CNP J n• 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-000 

A VISO DE LICITA( ÃO- PROCESSO LICITATÚRIO n' 046/2016 
PREGÃO, na forma Presencial 

N" 028/2016- PMNC 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEICULOS COM CAPACIDADE PARA 07 
(SETE) OCUPANTES PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE 
PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA 
SECRETARIA DE SAÚDE DE NOVA CANTU, ATRAVÉS DO 
PROGRAMA VIGIASUS DO GOVERNO ESTADUAL, EM 
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE confonne 
especificações em edital. 

ABERTURA: À partir das 09:00 (Nove) Horas do dia 09 de Setembro de 
2.016, na sala de reuniões do Paço Municipal em Nova Cantu, Paraná. 

A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderão 
ser solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANÁ, junto a Divisão de Licitação, no horário das 8:00 às 12:00 Hs e das 
13:00 ás 17:00 Hs. 

Telefone/Fax: (44) 3527-1281 ou e-mail: licitação@novacantu.pr.gov.br 

Nova Cantu Estado do Paraná 22 de Agosot de 2.0 16. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
Prefeito Municipal 

PUBUCADO EM 2 ~ I cé' I 21=· Ab' 

jQR.t~J\L: i{>.;~ o~ovQ HY\.O'V\-o-: 

EDIÇÃO N .o'~:lfD?r..f-6.B.8~-:;;---

RESPONSÁ VEL # ---



\ PREFEITURA MUNICIPA 

NOVACAN 
-=PARA NÁ=

CNPJ · 77.845.394/0001-03 

PORTARIA N°. 036/2016 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta da Lei 
Federal n° 10.520 de 17 de Julho de 2002; 

RESOLVE 

Art. r.- Designar a Servidora Eleani Maria de Andrade, portador da Cédula de 
Identidade RG n° 7.834.949-2, pregoeiro desta Municipalidade; 

Art. 2°. - Designar ainda, SILEYA ALLEN MELLO RICHTER BORGIO- RG 
7.791.876-0h, ELIANE FERRARETO DA SILVA RG 7.700.462-9, SUELI DE FATIMA 
MELLO RG 8.326.552-3 e ELEANI MARIA DE ANDRADE RG 7.834.949-2, membros da 
Equipe Técnica de Apoio ao Pregoeiro. 

Art. 3°. - Nas Faltas e impedimentos do Pregoeiro, o substituto eventual será a 
Servidora SUELI DE FATIMA MELLO RG 8.326.552-3. 

Art. 4°. - Determinar que os trabalhos a serem desenvolvidos pelo referido Pregoeiro 
e Equipe Técnica de Apoio alcance a modalidade de Licitação Pregão, observados os preceitos da 
Lei Federal no 10.520 de 17 de julho de 2.002. 

Art. 4°,- Esta Portaria entrará em vigor a partir do dia 01 de abril de 2016. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, em 04 de abril de 2.016. 

v n 
• 

Prefeito M unic pai 

Rua Bahia, 85- Centro- Nova Cantu- PR 
Fone (44) 3527-1281 Fax 3527-1363- E-mail prefeitura@novacantu.pr.gov.br 

•MnJIInJII, --· , ____ ..__- --- --- - •- · 



PREÂMBULO 

MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N. 0 77.845.394/0001-03 
11Paço Municipal Martin Krupek" 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 046/2016 
PREGÃO PRESENCIAL n°028/2016 - PMNC 

O MUNICÍPIO DE NOVA CANTU- ESTADO DO PARANÁ, com sede na Rua Bahia,85, Centro, em Nova Cantu, 
ora denominado licitador, toma público que se acha aberta licitação na modalidade PREGÃO 
(presencial), do tipo Menor Preço - Por Item, objetivando a: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS COM 
CAPACIDADE PARA 07 (SETE) OCUPANTES PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE PACIENTES E 
SEUS ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE NOVA CANTU, ATRAVÉS DO 
PROGRAMA VIGIASUS DO GOVERNO ESTADUAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE, que será regida pela Lei federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar n° 
123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Federal n° 8. 666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações 
e demais exigências deste edital e seus Anexos. 

DA SESSÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA E 
DOCUMENTAÇÃO 

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU, RUA BAHIA, N°85, CENTRO, NOVA CANTU-PR. 
DIA: 09 de Setembro de 2016. 
HORÁRIO: 09:00 Horas. 

1. Caso não haja expediente na data acima mencionada, o recebimento e o inicio da abertura dos 
envelopes referentes a este pregão serão realizados no primeiro dia útil seguinte. 

1.1 O PREGÃO será conduzido pelo PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO, e 
auxiliado pela EQUIPE DE APOIO. 

2. No dia, hora e local mencionado no preâmbulo, terá inicio a sessão do pregão, com o seguinte 
roteiro: 

2.1. credenciamento dos representantes legais dos licitantes; 
2.2. recebimento de declaração de habilitação e dos envelopes contendo as propostas e a 
documentação; 
2.3. abertura dos envelopes proposta e exame da conformidade das propostas para com as 
exigências do edital; 
2.4. divulgação dos licitantes classificados e dos desclassificados; 
2.5. realização dos lances verbais; 
2.6. abertura do envelope documentação do licitante detentor do menor preço e exame da 
habilitação; 
2.7. adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor, se não houver manifestação 
da intenção de interposição de recurso. 

3. Os licitantes presentes serão intimados das decisões do Pregoeiro durante a sessão, as quais serão 
lavradas em ata, inclusive o resultado final. 

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

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



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 

5. A resposta do pregoeiro ao pedido de esclarecimento formulado será enviada por fax ao 
interessado. 

São partes integrantes deste edital os seguintes anexos: 

ANEXO I - Memorial Descritivo -Objeto do Pregão; 
ANEXO 11 - Modelo de Declaração de cumprimento à Constituição Federal ; 
ANEXO III - Modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar 
com a administração 
ANEXO IV - Modelo de Proposta. 
ANEXO V - Declaração de Recebimento e/ou Acesso à Documentação 
ANEXO VI - Modelo de Ata de Registro de Preços 
ANEXO VII - Declaração de que a proponente enquadra-se como pequena ou micro empresa para 
os fins da Lei Complementar 123/06. 
ANEXO VIII- Carta-Credencial. 
ANEXO IX- Declaração de atendimento a habilitação 

DO OBJETO 

6. A presente licitação visa o acolhimento da melhor Proposta para o seguinte objeto: AQUISIÇÃO 
DE VEÍCULOS COM CAPACIDADE PARA 07 (SETE) OCUPANTES PARA UTILIZAÇÃO NO 
TRANSPORTE DE PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE 
DE NOVA CANTU, ATRAVÉS DO PROGRAMA VIGIASUS DO GOVERNO ESTADUAL, EM 
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, o veiculo deve ser entregue no município 
de NOVA CANTU, Estado do Paraná, conforme discriminado no Anexo I - "Memorial 
Descritivo". 

6.1. Independentemente da especificação deste Edital, os veiculo a ser adquiridos pelo 
Município deverão estar em conformidade com o Anexo I- "Memorial Descritivo". 

7. Poderão participar deste pregão quaisquer licitantes que: 

7 .1. detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste pregão; 
7 .2. comprovem possuir os documentos de habilitação requeridos nos itens relativos à 
documentação. 

8. Não poderão participar neste Pregão: 

8.1. as empresas suspensas de contratar com a Prefeitura Municipal de Nova Cantu -
PARANÁ; e, 

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

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 a: FL ~ 

"Paço Municipal Martin Krupek" o.. __ •• :iJ.----~:;J 
8.2. empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar 1\1°" Y 

administração Pública, enquanto perdurem os motivos da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade qual aplicou a penalidade; 
8.3. cujos sócios ou acionistas estejam impedidos face ao disposto no art. 9° da Lei n° 
8.666/93. 
8.4. Na presente licitação é vedada a participação de empresas em consórcio. 

DO PROCEDIMENTO 

9. No dia, horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, serão recebidos os documentos 
de credenciamentos e abertura pelo Pregoeiro a sessão pública, destinada ao recebimento da 
declaração de habilitação, e ao recebimento e abertura dos envelopes proposta e documentação. 

9 .1. Não será aceita, em nenhuma hipótese, a participação de licitante: 
a) retardatária, a não ser como ouvinte; ou 
b) que não apresente a declaração da habilitação, conforme ANEXO IX. 

1 O. No horário indicado para inicio do pregão o licitante deverá apresentar ao Pregoeiro documento 
comprovando possuir poderes para formulação de proposta e para prática de todos os demais atos 
relativos a este Pregão. 

1 0.1. Somente poderá participar da fase de lances verbais o representante legal do 
licitante, presente ao evento, devidamente credenciado. 

11. No mesmo ato, o Pregoeiro receberá a declaração de que o licitante reúne condições de 
habilitação, e os envelopes proposta e documentação procedendo, em seguida, à abertura dos 
envelopes proposta, realizando os seguintes procedimentos: 

11.1. exame de conformidade da proposta, consistindo em conferência, análise e 
classificação das propostas em confronto com o objeto e exigências deste Edital, e 
desclassificação das que não atendam às exigências do instrumento convocatório; 
11.2. classificação da proposta escrita de menor preço e daquelas apresentadas com 
valores sucessivos e superiores em até 10% em relação ao menor preço; ou 
11 .3. seleção das melhores propostas, até o máximo de três, quaisquer que sejam os preços 
ofertados, quando não verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas 
condições definidas no subitem anterior; 
11.3 .1. havendo empate no terceiro valor, serão selecionadas todas as licitantes que 
tenham ofertado o mesmo preço; 
11.4. colocação das propostas em ordem crescente de preço cotado para que os 
representantes legais dos licitantes participem da etapa competitiva, por meio de lances 
verbais; 
11.5. Início de etapa de apresentação de lances verbais, que deverão ser formulados de 
modo sucessivo, em percentuais distintos e crescente, a partir do credenciamento pela 
licitante que apresentou o menor preço dentre as classificadas e as demais licitantes, 
registrando os lances ofertados e reordenando-os 
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12. Uma vez iniciada a abertura do envelope proposta, não serão permitidas quaisquer retificações. 

13. Classificadas as propostas, e uma vez iniciada a etapa competitiva, o Pregoeiro convidará 
individualmente os representantes legais dos licitantes classificados, de forma sequencial, a 
apresentar lances verbais, a começar pelo licitante detentor da proposta de maior preço, e as demais, 
pela ordem decrescente de preços ofertados. 

13 .1. A desclassificação da proposta da licitante importa sua exclusão das fases 
subsequentes; 
13.2. após a fase de classificação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

14. O licitante que se abstiver de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, ficará 
excluída dessa etapa e terá mantido o seu último preço apresentado para efeito de ordenação das 
propostas 

15. O licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos no envelope documentação, 
ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, será 
inabilitada, sem prejuízo de ser-lhe aplicada, no que couber, as sanções previstas no item 80 deste 
Edital e demais cominações legais. 

15.1. Não será admitida complementação de documentos posteriormente à sessão. 
15.2. O pregoeiro poderá conferir os documentos disponíveis em sítios eletrônicos oficiais. 

16. Incumbe ao Pregoeiro, ainda, como parte das atribuições que lhe competem, durante a 
realização deste pregão: 

16.1. conduzir os trabalhos da equipe de apoio; 
16.2. examinar a aceitabilidade da proposta ou do lance de menor preço, quanto ao objeto 
e valor, decidindo, motivadamente, a respeito da escolha que vier a ser adotada; 
16.3. adjudicar o objeto deste pregão ao licitante vencedor, detentor da proposta 
considerada como a mais vantajosa, após constatado o atendimento das exigências deste 
Edital, se não houver interposição de recurso contra atos do Pregoeiro. 
16.4. receber, examinar e instruir os recursos contra suas decisões, relativamente a este 
pregão; 
16.5. encaminhar a autoridade superior o processo relativo a este pregão, devidamente 
instruído, após ocorrida a adjudicação, com vistas à homologação deste procedimento 
licitatório e à contratação do objeto com o licitante vencedor. 

17. Se não houver tempo suficiente para a abertura do envelope proposta, e abertura do envelope 
documentação em um único momento/dia ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser concluídos 
e/ou surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, os motivos serão consignados em 
ata e a continuação dar-se-à em sessão a ser convocada posteriormente. 

17 .1. a interrupção dos trabalhos de que trata esta condição somente dar-se-à, em qualquer 
hipótese, após a etapa competitiva de lances verbais; I 
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DO CREDENCIAMENTO 

26. Serão admitidos a participar desta licitação os que estejam legalmente estabelecidos na forma da 
Lei, para os fins do objeto pleiteado, sendo vedada a qualquer pessoa fisica ou jurídica a 
representação, na presente licitação, se mais de uma empresa. 

26.1 Será admitida, em todas as etapas da licitação, a presença de somente um 
representante de cada proponente. 

27. a proponente deverá apresentar, inicialmente e em separado dos envelopes, documento com a 
indicação do representante credenciado, com poderes para formular ofertas e lances de preços e 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da empresa proponente, devendo o 
credenciado encontrar-se presente no momento da apresentação das credenciais, sob pena de não ter 
a empresa o direito de participar do certame, uma vez que trata-se de Pregão Presencial. 

27.1 O credenciado far-se-a através do documento constante do Anexo VIII deste edital ou 
Procuração que comprove os necessários poderes para formular ofertas, lances e praticar 
todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da licitante. 
27.2 Mesmo sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, o 
participante deverá apresentar a cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato 
Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações 
em decorrência de tal investidura e documento de identificação com foto. 
27 .2.1 Os documentos ora solicitados poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia, autenticada por Cartório competente ou pelo Pregoeiro ou por membro 
da equipe de apoio mediante a conferência da cópia com o original ou publicação em órgão 
da imprensa oficial. 
27.2.1.1 As fotocópias poderão ser autenticadas das 08:00 horas às 12:00 horas, desde que 
o proponente apresente a via original para conferência. Não será realizada autenticação 
após o credenciamento dos participantes. 
27 .2.2 Somente poderão se manifestar no transcorrer das reuniões, os representantes das 
proponentes, desde que devidamente credenciados. 
27.3. A proponente deverá apresentar, inicialmente e em separado dos envelopes, 
Declaração de que a proponente enquadra-se como pequena ou micro empresa para os fins 
da Lei Complementar 123/06 (ANEXO VII) quando for o caso. Esta declaração deverá ser 
entregue fora do envelope de habilitação, os documentos relativos ao credenciamento. 
Deve-se apresentar a Certidão expedida pela Junta Comercial para comprovação da 
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme art. 8° da Instrução 
Normativa no 103, 30 de abril de 2007. 
27.4 A proponente deverá apresentar inicialmente e em separado dos envelopes, 
Declaração de que a proponente DECLARA atender plenamente os requisitos de 
habilitação da referente licitação conforme ANEXO IX do presente edital. Esta declaração 
deverá ser obrigatoriamente entregue fora do envelope de habilitação, juntamente com os 
documentos relativos ao credenciamento. A apresentação desta declaração é obrigatório 
para a participação na referida licitação. 
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DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

28. Até o dia, horário e local fixados no preâmbulo deste Edital, cada representante legal do 
licitante deverá entregar ao pregoeiro, simultaneamente, além do credenciamento e da declaração de 
habilitação, a proposta escrita e a documentação em envelopes separados fechados e rubricados no 
fecho e, de preferência, opacos, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres 
destacados, além da razão social do licitante, os seguintes dizeres: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2016- PMNC 
ENVELOPE N2 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA PROPONENTE 

PREGÃO PRESENCIAL No 028/2016- PMNC 
ENVELOPE N2 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA PROPONENTE 

DA PROPOSTA - ENVELOPE No 01 

29. A proposta contida no Envelope n° OI deverá ser apresentada com as seguintes exigências: 

29.1. de preferência emitida por computador, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, 
acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricada; 
29.2. fazer menção ao número deste pregão e conter o nome comercial do licitante, o 
CNPJ, número(s) de telefone(s) e de fax, e-mail, se houver, e o respectivo endereço com 
CEP; 
29.5. indicação dos preços; 
29.6. indicação dos prazos; 
29.7. quaisquer outras informações julgadas necessárias e convenientes pelo licitante. 

30. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação 
a preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos termos originais, 
ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais de cálculo, alterações essas 
que serão avaliadas pelo Pregoeiro. 

30.1. Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros aritméticos; 
30.2. a falta de data e/ou rubrica e/ou assinatura nas declarações expedidas pelo próprio 
licitante ou na proposta poderão ser supridas pelo representante legal presente à reunião de 
abertura dos envelopes "proposta" e "documentação" com poderes para esse fim. 
30.3. O Prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 01 ano contados da data da 
homologação do presente expediente, independente de menção expressa na proposta, salvo 
se esta ocorrer em prazo superior a 30 dias após a abertura das propostas, o que poderá ser 
reduzido equivalentemente. 

DOS PREÇOS 

31. O licitante deverá indicar o preço unitário e total por item. 
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17.2. os envelopes não abertos serão rubricados no fecho pelo Pregoeiro e pelos 
representantes legais das licitantes presentes, e ficarão sob a guarda do Pregoeiro até nova 
reunião, oportunamente marcada para prosseguimento dos trabalhos. 

18. Qualquer reclamação deverá ser feita durante a reunião pelos representantes legais dos licitantes 
presentes, mediante registro na ata respectiva. 

19. Todas as propostas e os documentos de habilitação serão rubricados, obrigatoriamente, pelo 
pregoeiro, pela equipe de apoio e facultativamente pelos representantes legais dos licitantes 
presentes à sessão deste pregão. 

20. Ultrapassada a fase de análise das propostas, e abertos os envelopes documentação não caberá 
desclassificar os licitantes por motivo relacionado com a proposta, salvo em razão de fatos 
supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

21. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste pregão, a promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da proposta ou da 
documentação. 

21.1. Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão da diligência 
promovida. 

22. A adjudicação deste pregão e a homologação do seu objeto somente serão efetivadas: 

22.1. se não houver manifestação do licitante de sua intenção de interpor recurso, 
devidamente registrada em ata durante o transcurso da sessão do pregão; 
22.2. se houver interposição de recurso contra atos do Pregoeiro, após o deferimento ou 
indeferimento do recurso interposto e dado conhecimento do seu resultado; 

23. A abertura dos envelopes proposta e documentação, será realizada sempre em sessão pública, 
devendo o Pregoeiro elaborar a ata circunstanciada da reunião, que deverá obrigatoriamente ser 
assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da equipe de apoio e pelos representantes dos licitantes 
presentes. Em caso de recusa da assinatura da ata pelos representantes do licitante presente ao ato, 
tal circunstância será lavrada em ata. 

24. Da ata relativa a este pregão constarão os nomes dos representantes credenciados dos licitantes, 
da análise das propostas, das amostras, dos documentos de habilitação, dos preços das propostas 
escritas e dos lances verbais apresentados, da manifestação do licitante de interpor recurso, sem 
prejuízo de outros registros necessários. 

25. Após concluída a licitação e recebimento da nota de empenho os envelopes não abertos 
contendo a documentação dos demais licitantes ficarão em posse do Pregoeiro, à disposição dos 
licitantes, pelo prazo de 08 (oito) dias úteis, após o que serão destruídos. 
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31 .1. No preço cotado deverá estar inclusos além do lucro, todas as despesas e custos, ms 
como: transporte (inclusive frete se for o caso), seguro contra os riscos existentes, garantia 
e tributos de qualquer natureza, sendo aqueles que não forem transcritos, será considerados 
como já constantes. 

32. A cotação e os lances verbais apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento 
será de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 
alteração, seja para mais ou para menos. 

32.1. Só serão aceitos preços em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismos 
arábicos e, de preferência, também por extenso, prevalecendo este ultimo, em caso de 
divergência, desprezando-se qualquer valor além dos centavos. 

VALOR REFERÊNCIA 

33.1. Não será aceito preço unitário supenor ao estabelecido nos itens abaixo, sob pena de 
desclassificação do item. 

Valor Máximo desta Licitação é de R$ 70.011,33 (Setenta mil onze reais e trinta e três 
centavos) 

Item Descrição Unidade Quant. Valor 
Máx. 
Unit. 

VEICULO COM CAPACIDADE PARA 7 OCUPANTES UN 
EM CONFORMIDADE COM O CONTRAN (CONSELHO 
NACIONAL DE TRANSITO) TOTAL FLEX., 1,8 DE 
POTENCIA ENTRE 98 E 132 CV, COR BRANCA, COM 
AR CONDICIONADO, CONTA-GIROS, DIREÇÃO 
HIDRÁULICA, ESPELHO NO PARA-SOL PARA 
MOTORISTA E PASSAGEIRO, HODÔMETRO (TOTAL 
E PARCIAL), LUZES DE LEITURA, RELÓGIO 
DIGITAL, APOIO DE CABEÇA TRASEIROS, BANCO 
TRASEIRO REBA TÍVEL, BRAKE LITH, 
COMPUTADOR DE BORDO, DESEMBAÇADOR 
VIDRO TRASEIRO, DIANTEIRO E TRASEIRO COM 
INTERMITÊNCIA, PROTETOR DE CARTER, 
RETROVISORES EXTERNOS COM COMANDO 
INTERNO, TRAVAS ELÉTRICAS, VIDROS ELÉTRICOS 
DIANTEIROS, FAROL DE NEBLINA AUXILIAR, AIR 
BAG DUPLO, SISTEMA DE FREIOS COM ABS., 
CÂMBIO MECÂNICO, CHAVE COM TELECOMANDO 
PARA ABERTURA. O VEÍCULO DEVERÁ 
APRESENTAR TODOS OS EQUIPAMENTOS DE 
SEGURANÇA DE SUA LINHA BÁSICA DE 
PRODUÇÃO, APRESENTAR G~NTIA INTEGRAL 
DO F ABRI CANTE E ASSISTENCIA EM REDE 
AUTORIZADA E COBERTURA EM TODO O 
TERRITÓRIO NACIONAL, NOTÓRIA ROBUSTEZ E 
DURABILIDADE COMPROVADOS. 

70.011.33 

Valor 
Máx. 
Total. 
70.011,33 
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33.2. O veículos deverá vir devidamente adesivado, com adesivo tipo recorte, onde é de inteira 
responsabilidade da licitante contratada os dispêndios com adesivo. 
33.2.1. Os adesivos deverão ser colocados nas duas portas dianteiras do veículo. Qualquer duvida a 
respeito do adesivo os modelos estão em anexo: 

DOS PRAZOS 

34. O licitante vencedor ficará obrigado a executar os serviços ou entregar os produtos objeto da 
presente licitação, conforme solicitação e necessidades da administração. 

34.1 - A Contratada fica obrigada a providenciar a entrega do veiculo imediatamente após 
a ordem de entrega emitida pela Contratada. 
34.2 - A entrega é de inteira responsabilidade da empresa contratada, onde a mesma deverá 
ser providenciada em até 30 dias após solicitação da administração. 

35. O Prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 dias contados da data da 
homologação do presente expediente, independente de menção expressa na proposta. 

36. Caso os prazos de que tratam as condições anteriores não estejam expressamente indicados na 
proposta, os mesmos serão considerados como aceitos para efeito de julgamento. 

3 7. Decorrido o prazo de validade fixado no edital, sem a solicitação de prorrogação de prazo ou a 
convocação para assinatura do contrato ou retirada do documento equivalente, ficam os 
concorrentes liberados dos compromissos assumidos. 

DO TIPO DE LICITAÇÃO 

38. A presente licitação é do Menor Preço - Por Item, face ao disposto no art. 4°, inciso X, da Lei n° 
10.520/2002. 

DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

39. Após a análise das propostas, serão desclassificadas, com fundamento nos incisos I e II do 
artigo 48 da Lei n° 8.666/93, as propostas que: 

39.1. apresentarem preços excessivos ou com preços manifestamente inexeqüíveis, assim 
considerados aqueles que não venham a ter, demonstrada sua viabilidade através de 
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado 
e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto; 
3 9 .1.1. Para fins de aferição de inexequibilidade das propostas, o Pregoeiro determinará 
que a licitante deverá fazer prova de que possui condições de cumprir o objeto do Edital, 
através da planilha pormenorizada com a devida comprovação (documentos, notas fiscais, 
recibos, etc ... ) que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado, na forma do 
artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações 
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39.2. não atenderem às exigências contidas no edital deste pregão. 

40. Quando todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar aos licitantes o 
prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de novas propostas, escoimadas das causas referidas 
no item anterior. 

DA ACEIT ABILIDADE DAS PROPOSTAS 

41 . Para efeito de elaboração da proposta escrita e de seu julgamento, não será aceita, sob qualquer 
titulo, oferta de outros valores que não sejam os preços unitário e total da proposta. 

41.1. Para efeito de elaboração da proposta não poderá ser alterado o quantitativo de indicado no 
ANEXO I - Memorial Descritivo. 

42. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste pregão, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preço ou vantagem baseados nas ofertas das demais 
licitantes. 

43 . Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de 
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 
respectivos encargos, ainda que este pregão não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando 
se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie 
a parcela ou à totalidade da remuneração. 

44. Ao Pregoeiro, além do recebimento e exame das propostas, caberá o julgamento da obediência 
às condições aqui estabelecidas, bem, ainda, em seus anexos, e a decisão quanto às dúvidas ou 
omissões deste edital. 

45. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Prefeitura 
Municipal de Nova Cantu - PARANÁ ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para 
orientar sua decisão. 

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

46. Durante o julgamento e a analise das propostas, será verificada, preliminarmente, a 
conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos neste Edital, devendo ser 
classificadas para a etapa competitiva, ou seja, fase de lances verbais, somente aquelas que atendem 
plenamente a esses requisitos. 

4 7. Encerrada a análise das propostas apresentadas, em conformidade com as exigências contidas 
neste edital, o Pregoeiro classificará o licitante autor da propostas de menor preço por item e todas 
aquelas apresentadas com preços sucessivos e superiores em até 10% (dez) por cento, em relação ao 
menor preço por item ofertado, disposto em ordem crescente, para que os representantes legais dos 
licitantes participem da etapa de lances verbais. Havendo empate no terceiro valor, serão 
convocadas todos os licitantes que tiverem ofertado o mesmo preço. 
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4 7 .1. O licitante oferecerá lance verbal sobre o preço por itens. 

48. Quando não forem identificadas, no mínimo, três propostas escritas, a partir do critério definido 
no item anterior, o Pregoeiro fará a classificação dos três menores preços sucessivos, por item, 
dispostos em ordem crescente, quaisquer que sejam os valores ofertados, para que os representantes 
legais dos licitantes participem da etapa de lances verbais. Havendo empate no terceiro valor, serão 
convocadas as licitantes que tiverem ofertado o mesmo preço. 
49. Analisadas as propostas apresentadas e concluída a etapa de lances verbais, a classificação final 
far-se-a pela ordem crescente dos preços. 

49.1. Será considerada como mais vantajosa a oferta de Menor Preço - Por Item, 
proposto e aceito. 

50. Aceita a proposta de Menor Preço - Por Item, será aberto o envelope documentação, contendo 
os documentos de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas 
condições habilitatórias. 

50.1. O Pregoeiro deverá negociar diretamente com o licitante detentor da proposta de 
menor preço, no sentido de que seja obtido melhor preço. 

51. Verificado que a proposta de menor preço atende às exigências fixadas neste edital, também 
quanto à habilitação, será o respectivo licitante declarado vencedor. 

51.1. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o 
Pregoeiro examinará a oferta de menor valor subsequente, verificando a aceitabilidade e 
procedendo à habilitação da proponente, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta e habilitação que atendam a todas as 
exigências, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e à ela adjudicado o objeto 
definido neste Edital e seus Anexos 

DO DESEMPATE 

52. No caso de empate entre duas ou mais propostas, e não havendo lances, será efetuado sorteio, o 
qual será arbitrado pelo sistema gerenciador do Pregão. 

52.1. Será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. 
52.1.1 - Será considerado empate situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam, iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada (art. 44, §2° da Lei Complementar n° 123). 
52.2 -Ocorrendo empate o pregoeiro procederá da seguinte forma: 

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado (art. 45, I, da Lei 
Complementar n° 123); 
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b) não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma -

descrita no subitem "a" deste item, serão convocadas as remanescentes que 
porventura se enquadrem na hipótese do subitem 52.1.1, na ordem classificatória, 
para o exercício do mesmo direito (art. 45, li, da Lei Complementar n° 123); 
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subi tem 52.1.1, 
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta (art. 45, III, da Lei Complementar n° 123). 
d) na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do Art. 45 da Lei 
Complementar n° 123, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 
originalmente vencedora do certame; 
e) O disposto no Art. 45 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver 
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 
f) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 
convocada para apresentar nova proposta após o encerramento dos lances, sob pena 
de preclusão. 

DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE N° 2 

53. Todos os licitantes deverão apresentar dentro do envelope n° 2 os documentos a seguir 
relacionados, dentro do envelope n° 2, entregues de forma ordenada e numerados, de preferência, na 
seguinte ordem, de forma a permitir maior rapidez na conferencia e exame correspondentes. 

a) As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 
apresente alguma restrição, onde havendo alguma restrição na comprovação da 
regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 
certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de 
certidão negativa, conforme estabelecido no Art. 43, § 1° da Lei Complementar n° 
123, de 14 de dezembro de 2006. 

b) A não-regularização da documentação no prazo estabelecido na letra "a" 
citada acima, implicará em decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no Art. 81 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado 
à administração convocar os licitantes remanescentes, na mesma ordem de 
classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação, conforme 
estabelecido na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. 

53.1. Habilitação Jurídica: 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor acompanhado de ultima 
alteração contratual se for o caso, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e acompanhado, no caso de sociedades por ações, dos 
documentos de eleição de seus atuais administradores; Registro comercial, no caso 
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de empresa individual; Inscrição do ato constitutivo, no caso de 
acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
b) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funci<?namento no País, e ato e registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo Orgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

53.2. Regularidade Fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ.); 
b) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia" 
por tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instruídos por lei. 
c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Divida Ativa da União, 
mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos à Tributos 
Federais e à Divida Ativa da União, expedido pela secretaria da Receita Federal, do 
domicilio ou sede do proponente; 
d) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de 
certidão fornecida pela Receita Estadual; 
e) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Municipais expedida pelo órgão municipal 
competente. 
f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas. 

53.3. Qualificação Técnica: 

a) Declaração emitida pelo proponente de que recebeu os documentos e tomou 
conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das 
obrigações objeto da presente licitação, de acordo com o modelo constante do Anexo 
v. 

53.4. Qualificação Econômico-Financeira: 

a) Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo para Licitar ou Contratar com a 
Administração conforme modelo Anexo 111. 
b) Certidão negativa de falência ou concordata e pelo(s) cartório(s) competente(s) ou 
pelo distribuidor da sede da licitante, válidas na data da apresentação da proposta. 

53.5. Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7° da Constituição Federal 

a) Declaração do licitante de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, para fins do 
disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 
pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, referente ao cumprimento do inciso 
XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, conforme modelo constante do (Anexo 
11); 
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54.1. em nome do licitante e, preferencialmente, com número de CNPJ e com o endereço 
respectivo: 

a) se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
ou 
b) se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
c) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 

55. Os documentos exigidos neste pregão poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia, autenticada por Cartório competente ou pelo Pregoeiro ou por membro da equipe 
de apoio mediante a conferência da cópia com o original ou publicação em órgão da imprensa 
oficial. O documento que não constar a data de validade, será considerado como válido por 60 
(sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Os documentos que forem apresentados em original 
não serão devolvidos, e passarão a fazer parte integrante deste processo licitatório. 

55.1. serão aceitas somente cópias legíveis; 
55.2. não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; e 
55.3. o Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, 
sempre que tiver dúvida e julgar necessário. 

56. Quando todos os licitantes forem inabilitadas, o Pregoeiro poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias 
úteis para a apresentação de novos documentos escoimados das causas referidas no ato 
inabilitatório. 

56.1. Serão exigidos para reapresentação apenas os documentos desqualificados e não aceitos. 

DO DIREITO DE PETIÇÃO 

57. A manifestação da intenção de interpor recurso, pleiteada pelo representante legal do licitante, 
deverá ser feita imediata e motivadamente após o anuncio, pelo Pregoeiro, da empresa vencedora, 
com registro em ata da síntese das suas razões de recorrer, nos casos de: 

57 .1 . julgamento das propostas; 
57 .2. habilitação ou inabilitação do licitante; 
57.3 . outros atos e procedimentos. 

58. A falta de manifestação imediata e motivada de intenção de interpor recurso, quando do anuncio 
do vencedor pelo Pregoeiro, implicará decadência desse direito, devendo o Pregoeiro adjudicar o 
objeto às vencedoras. 

59. Manifestada e registrada a intenção do licitante de interpor recurso contra decisões do 
Pregoeiro, caberá àquela a juntada dos memoriais relativos ao recurso, no prazo de 3 (três) dias, 
contados da lavratura da ata. 
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59 .I. O recurso será recebido por memorial dirigido ao Pregoeiro, praticante do ato 
recorrido, e estará disponível às demais licitantes para, em querendo, apresentarem a 
impugnação de seus termos, através de contra-razões, no prazo de 3 (três) dias, contados 
do termino do prazo do recorrente, cuja intimação se dará na sessão do pregão. 
59.2. será franqueada aos licitantes, desde que requerida, vista imediata dos autos. 

60. O recurso interposto contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo e, se acolhido, 
invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

61. Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos impetrados contra suas decisões e, 
caso não seja dado provimento, caberá ao Prefeito Municipal a decisão final sobre os recursos 
contra atos do Pregoeiro. 

61.1. A ausência da proponente ou sua saída antes do término da Sessão Pública 
caracterizar-se-á renúncia ao direito de recorrer. 
61.2. Não serão reconhecidas as impugnações e recursos apresentados fora do prazo legal 
e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no 
processo para responder pela proponente. 
61.3. É vedada à licitante a utilização de recurso ou impugnação como expediente 
protelatório ou que vise a tumultuar o procedimento da Licitação. Identificado tal 
comportamento poderá o Pregoeiro, ou se for o caso, a Autoridade Superior, arquivar 
sumariamente os expedientes. 

62. Após decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Prefeito 
Municipal poderá homologar este procedimento de licitação e determinar a contratação com o 
licitante vencedor. 

DA ADJUDICAÇÃO 

63. A Adjudicação será realizada por Por Item. 

DA CONTRATAÇÃO 

64. A contratante convocará via email, ou telefone a empresa vencedora da licitação para assinar o 
contrato, onde a empresa terá um prazo de até 03(três) dias úteis, contados da data de publicação da 
Homologação. 

65. o Município poderá dispensar o termo de contrato e optar por substituí-lo por outros 
instrumentos equivalentes. 

66. O Município poderá, quando convocado o primeiro classificado e este não assinar o contrato ou 
não aceitar outro instrumento equivalente, convidar os classificados subsequentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o edital de licitação, 
independentemente da cominação prevista no artigo 81 da Lei Federal n° 8.666/93. 
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66.1. Quando o primeiro classificado não assinar o contrato ou não aceitar outro 
instrumento equivalente, o classificado subsequente que aceitar a proposta do primeiro 
classificado fica obrigado a entregar o bem, nos termos do § 2°. do artigo 64 da Lei Federal 
no 8.666/93, somente a quantidade proposta pelo classificado que se negou a firmar a 
contratação com a Administração. 

DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

67. Ao licitante vencedor caberá, ainda: 

67 .1. assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 
adjudicação deste pregão. 

68. A inadimplência do licitante, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, 
não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Prefeitura Municipal de Nova Cantu - Paraná, 
nem poderá onerar o objeto deste pregão, razão pela qual o licitante vencedor renuncia 
expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Prefeitura Municipal de 
Nova Cantu - Paraná. 

DASOBRIGACÕESGERAISDASPARTESCONTRATANTES 

69. As Partes deste contrato devem observar o seguinte: 

69.1 Ao licitante vencedor caberá observar o seguinte: 
69.1.1 Prestar os serviços na forma da proposta aqui contratada, observado fie lmente 
a qualidade, o quantitativo e o valor; 
69 .1.2 Ter disponibilidade de produto e pessoal disponível quando solicitado; 
69 .1.3 Apresentar as faturas preenchidas de forma correta e em valores 
correspondentes às requisições, em tempo de serem processadas; 
69.1.4 Atender de imediato as requisições e em nenhuma hipótese atrasar a 
entrega/prestação dos serviços. 
69 .1.5 responder por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes da prestação 
dos serviços; 
69.1.6 não transferir a outrem no todo ou em parte suas obrigações firmadas por 
ocasião deste instrumento sem prévia e expressa anuência do contratante; 

69.2 Ao Município caberá observar o seguinte: 
69.2.1 Efetuar através do órgão próprio controle dos serviços prestados; 
69.2.2 Efetuar pagamentos na forma e condições contratadas. 

DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

70. A execução do contrato será acompanhado, fiscalizado, recebido e atestado por servidor da 
Secretaria de Saúde. 
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DO LOCAL DA ENTREGA DOS SERVIÇOS 

72. A Entrega deverá ser realizada mediante solicitação da Administração Pública ao licitante 
vencedor, podendo os mesmos serem entregues na sede da contratante, ou sendo necessário em 
qualquer ponto dentro dos limites do Município, tais serviços serão destinados atender as seguintes 
secretarias:; SECRETARIA DE SAÚDE - MUNICÍPIO DE NOVA CANTU/PR, conforme 
consta do memorial descritivo. 

72.1. O inicio dos serviços será imediatamente a assinatura do contrato e a entrega não 
poderá ultrapassar 30 (trinta) dias a partir da emissão de ordem de serviços expedida. 

DA DESPESA 

73. O valor devido em razão da prestação dos serviços a que alude a iminente licitação, responderão 
os recursos das dotações orçamentárias vinculadas a Secretaria assim classificada: 

Valor R$ 70.011,33 (Setenta mil onze reais e trinta e tres centavos) 
07.002.10.301.0428 .1.099.4.4.90.52.48.00.- 31495 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

DO PAGAMENTO 

74. O pagamento será efetuado através da OBTV, até o 5° (quinto) dia útil posterior a data da 
entrega e liberação dos recursos pelo órgão Repassadores .. 

74.1. A apresentação da respectiva nota fiscal deverá constar além da descrição do objeto, n° e 
modalidade da licitação, n° do contrato. 

74.2. O veiculo será vistoriado por servidor designado. 

75 . O pagamento será efetuado nos temos do item 74 do presente edital a proposta adjudicada e 
homologada, juntamente com a CND do INSS, FGTS e TRABALHISTA, não se admitindo 
reajuste, após a emissão da nota de empenho, observando-se as condições de recebimento do objeto. 

75.1. A Prefeitura Municipal de Nova Cantu- Paraná reserva-se o dir eito de recusar 
o recebimento dos veículos no ato da entrega, caso os mesmos não forem entregues 
nas condições exigidas no memorial descritivo, obrigando ao contratado sob pena de 
não receber pelos veículos adquiridos. 

75.2. A prefeitura Municipal de Nova Cantu - Paraná poderá deduzir da importância a pagar os 
valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo licitante nos termos deste pregão. 
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DA REVISÃO E DA READEQUACÃO DE PREÇOS 

77. O preço registrado poderá ser objeto de revisão ou readequação, de acordo com o disposto na 
alínea "d", do inciso li, do artigo 65, da Lei Federal n° 8.666/93, mediante solicitação, desde que 
acompanhada de documentos que comprovem, convincentemente, a procedência do pedido. 

78. O Município de Nova Cantu - Paraná poderá, a qualquer tempo, rever os preços registrados, 
reduzindo-os em conformidade com pesquisa de mercado, ou quando alterações conjunturais 
provocarem a redução dos preços praticados no mercado. 

DAS PENALIDADES 

79. As penalidades são as elencadas no artigo 81 e seguintes do Capítulo IV, da Lei Federal no 
8.666/93. 

80. Caberá aplicação da pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a 
Administração, a seu critério, pelo período de até 02 (dois) anos, na recusa da adjudicatária em 
assinar o Contrato Administrativo, no prazo de 03(três) dias úteis, contados da data de publicação 
da convocação no Diário Oficial do Município, além da multa de 20%(vinte por cento) sobre o 
valor total da proposta. 

80.1. Caberá multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor da nota de empenho na recusa 
da adjudicatária em retirá-la, em assinar o contrato, em elaborar o cronograma dentro do 
prazo de 03(três) dias úteis, contados da data de publicação da convocação, ficando a 
critério da Administração a aplicação concomitante da pena de suspensão temporária do 
direito de licitar e contratar pelo período de até 02 (dois) anos. 

80.2. Caberá multa de 0,5%(meio por cento) por dia de atraso na prestação dos serviços, 
desde que a justificativa eventualmente apresentada não seja aceita pela Administração, 
incidente sobre o valor da quantidade que deixou de ser entregue. 
80.3. Caberá multa de 10% (dez por cento) por inexecução parcial do ajuste: 

a) calculada sobre o valor da parcela inexecutada, quando a prestação dos serviços 
ocorrer em desconformidade com o exigido neste Edital e seus Anexos, sem 
qualquer ônus para a Municipalidade. 
b) Calculada a partir do 16° dia de atraso na prestação dos serviços. 

80.4. Caberá multa de 20%(vinte por cento) por inexecução total do ajuste, calculada 
sobre o valor do contrato ou da Nota de Empenho. 

81. A Administração poderá rescindir de imediato o(s) contrato(s), caso a contratada venha a 
reincidir nas infrações elencadas nos subitens anteriores, sem prejuízo de outras sanções 
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82. As multas são independentes entre si e a aplicação de uma não exclui a de outras, sendo 
descontadas do pagamento devido ou cobradas administrativamente ou judicialmente. 

83 As licitantes ficam sujeitas às penas previstas na Seção III do Capítulo IV, da Lei Federal n° 
8.666/93. 

83 .1. As multas poderão ser descontadas do pagamento devido ou por meio da retenção 
de créditos decorrentes do contrato até os limites do valor apurado. 

DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

84. Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legitima para solicitar esclarecimentos, providencias 
ou impugnar este edital, desde que encaminhada com antecedência de 02 (dois) dias úteis antes da 
data fixada para recebimento das propostas. 

85. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição interposta no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
contadas da data do recebimento da petição. 

86. Quando acolhida a petição contra este edital, será designada nova data para realização deste 
pregão. 

87. A impugnação feita tempestivamente não impedirá o licitante de participar deste processo 
licitatório, caso a decisão sobre a petição não seja protocolada antes da data marcada para o 
recebimento e abertura dos envelopes proposta e documentação. 

DA ANULAÇÃO E DA REVOGAÇÃO DO PREGÃO 

88. A critério da Prefeitura Municipal de Nova Cantu- Paraná, este pregão poderá: 

88.1. ser anulado, se houver ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, 
mediante justificativa escrita e devidamente fundamentada; 

88.2. ser revogado se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse público, 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta; ou 
88.3. ter sua data de abertura dos envelopes documentação e proposta transferida, por 
conveniência exclusiva da Prefeitura Municipal de Nova Cantu - Paraná. 

89. Será observado, ainda, quando ao procedimento deste pregão: 

89.1. a anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação 
de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei n° 8.666/93; 

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

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br / 
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DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

90 - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus 
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo 
o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas. 

a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação 
ou na execução de contrato; 

b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o 
processo de licitação ou de execução de contrato; 

c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com 
ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando 
estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 

d) "prática coersitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às 
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório 
ou afetar a execução do contrato. 

e) "prática obstrutiva": destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 
declarações falsas aos representantes do organismo multilateral, com o objetivo de impedir 
materialmente a apuração de alegações de prática prevista na cláusula vigésima sexta, atos 
cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro 
multilateral promover inspeção. 

90.1 - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo multilateral, mediante 
adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, 
inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de 
contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da 
empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, 
coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato fmanciado pelo 
organismo. 
90.2 - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a 
contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser fmanciado, em 
parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante, adiantamento ou 
reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros 
relacionados à licitação e à execução do contrato. 

91. Em caso de dúvida, o interessado deverá contatar o Pregoeiro, no endereço mencionado no 
preâmbulo deste edital ou pelos telefones: (044 - 3527-1281) - e-mail compras@nova 
cantu.pr.gov.br no horário das 08:00 às 11:30, para obtenção dos esclarecimentos que julgar 
necessários. 

I. i · Ag olin 
Prefeito Munici al 

Rua Bahia, N°85- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
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ANEXO/ 

MEMORIAL DESCRITIVO 

AQillSIÇÃO DE VEÍCULOS COM CAPACIDADE PARA 07 (SETE) OCUPANTES PARA 
UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES, A 
SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE NOVA CANTU, ATRAVÉS DO 
PROGRAMA VIGIAUS DO GOVERNO ESTADUAL, EM ATENDIMENTO A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

Valor Máximo desta Licitação é de R$ 70.011,33 (Setenta mil onze reais e trinta e três 
centavos) 

Item Descrição Unidade Quant. Valor 
Máx. 
Unit. 

Valor 
Máx. 
Total. 

1 VEICULO COM CAPACIDADE PARA 7 
OCUPANTES EM CONFORMIDADE COM O 
CONTRAN (CONSELHO NACIONAL DE 
TRANSITO) TOTAL FLEX., 1,8 DE POTENCIA 
ENTRE 98 E 132 CV, COR BRANCA, COM AR 
CONDICIONADO, CONTRA-GIROS, DIREÇÃO 
HIDRÁULICA, , ESPELHO NO PARA-SOL PARA 
MOTORISTA E PASSAGEIRO, HODÔMETRO 
(TOTAL E PARCIAL), LUZES DE LEITURA, 
RELÓGIO DIGITAL, APOIO DE CABEÇA 
TRASEIROS, BANCO TRASEIRO REBA TÍVEL, 
BRAKE LITH, COMPUTADOR DE BORDO, 
DESEMBAÇADOR VIDRO TRASEIRO, DIANTEIRO UM 
E TRASEIRO COM INTERMITÊNCIA, PROTETOR 
DE CARTER, RETROVISORES EXTERNOS COM 
COMANDO INTERNO, TRAVAS ELÉTRICAS, 
VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS, FAROL DE 
NEBLINA AUXILIAR, AIR BAG DUPLO, SISTEMA 
DE FREIOS COM ABS., CÂMBIO MECÂNICO, 
CHAVE COM TELECOMANDO PARA ABERTURA. 
O VEÍCULO DEVERÁ APRESENTAR TODOS OS 
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DE SUA 
LINHA BÁSICA DE PRODUÇÃO , APRESENTAR 
GARANTIA INTEGRAL DO FABRICANTE E 
ASSISTÊNCIA EM REDE AUTORIZADA E 
COBERTURA EM TODO O TERRITÓRIO 
NACIONAL, NOTÓRIA ROBUSTEZ E 
DURABILIDADE COMPROVADOS. 

1,0000 70.011,33 70.011,33 

Os veículos deverão vir devidamente adesivado com adesivo tipo recorte, onde é de 
inteira responsabilidade da licitante contratada os dispêndios com adesivo. 

Os adesivos deverão ser colocados conforme modelo em anexo. Qualquer duvida a 
respeito do adesivo em questão as dimensões do adesivo serão conforme modelo em 
anexo. 

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

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO A CONSTITIDÇÃO FEDERAL 

Nome da Empresa: ___________________ _ 
Endereço da Empresa: --------------------C.N.P.J da Empresa: -------------------
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 028/2016 - PMNC 

o signatário da presente, em nome da Proponente o 
Sr(a) ________________ brasileiro(a), casado(a), empresário(a), residente e 
domiciliado(a) à Av. na cidade de 

--------------~ 
___ _______ , portador(a) da R.G n° ---------~' expedida pela 
Secretaria de Segurança Pública do Paraná e do C.P.F n° ___ ____ ______ ~ 
vem declarar, sob pena da Lei, que a Empresa: , que 
não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de 
trabalho ou serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores 
de 16 (dezesseis) anos e menores de 14 (quatorze) anos a não ser na condição de aprendiz. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e Data 

Carimbo do CNPJ, Assinatura do representante legal da Empresa 

C.P .F _____ _ _ ___ _ 

R.G ____ _ _____ _ 

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

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

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR OU 

CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 028/2016 - PMNC 

A empresa .......... .. ............................................ .. , inscrita no CNPJ n° ................... ... .... .. .. .... ,vem pelo 

seu representante legal infra-assinado, em atenção ao disposto no art. 4°, VII, da Lei 10.520/02, 

declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitação na licitação, mediante 

pregão presencial n° 028/2016 - PMNC, do MUNICÍPIO DE NOVA CANTU - PARANÁ. 

DECLARA, ademais, que não está impedida de participar de licitações e de contratar com a 

Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e Data 

Carimbo do CNPJ, Assinatura do representante legal da Empresa 

C.P.F _________ _ 

R.G -----------

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

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 
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ANEXO IV 
PROPOSTA DE PREÇOS 

Nome da Empresa: _ _______________ _ 
Endereço da Empresa: ______________ _ 
C.N.P.J da Empresa: ______ _________ _ 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 

Referente: Pregão (Presencial) n° 028/20 16 - PMNC 

Apresentamos e submetemos à apreciação dos Senhores nossa proposta de preços relativa a AQUISIÇÃO DE 
VEÍCULOS COM CAPACIDADE PARA 07 (SETE) OCUPANTES PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE 
DE PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE NOVA 
CANTU, ATRAVÉS DO PROGRAMA VIGIASUS DO GOVERNO ESTADUAL, EM ATENDIMENTO A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, em conformidade com Memorial Descritivo. 

Valor Máximo desta Licitação: 00.000,00 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx reais) 

Item 

1 

Descrição Unid Quant. Marca ou Valor 

origem Unit. 

VEICULO COM CAPACIDADE PARA 7 
OCUPANTES EM CONFORMIDADE COM O 
CONTRAN (CONSELHO NACIONAL DE 
TRANSITO) TOTAL FLEX., 1,8 DE POTENCIA 
ENTRE 98 E 132 CV, COR BRANCA, COM AR 
CONDICIONADO, CONTRA-GIROS, DIREÇÃO 
HIDRÁULICA, ESPELHO NO PARA-SOL PARA 
MOTORISTA E PASSAGEIRO, HODÔMETRO 

UM 1,0000 
(TOTAL E PARCIAL), LUZES DE LEITURA, 
RELÓGIO DIGITAL, APOIO DE CABEÇA 
TRASEIROS, BANCO TRASEIRO REBA TÍVEL, 
BRAKE LITH, COMPUTADOR DE BORDO, 
DESEMBAÇADOR VIDRO TRASEIRO, 
DIANTEIRO E TRASErRO COM 
INTERMITÊNCIA, PROTETOR DE CARTER, 
RETROVISORES EXTERNOS COM COMANDO 
INTERNO, TRAVAS ELÉTRICAS, VIDROS 
ELÉTRICOS DIANTEIROS, FAROL DE NEBLINA 
AUXILIAR, AIR BAG DUPLO, SISTEMA DE 
FREIOS COM ABS., CÂMBIO MECÂNICO, 
CHAVE COM TELECOMANDO PARA 
ABERTURA. o VEÍCULO DEVERÁ 
APRESENTAR TODOS OS EQUIPAM?NTOS DE 
SEGURANÇA DE SUA LINHA BASICA DE 
PRODUÇÃO, APRESENTAR GARANTIA 
INTEGRAL DO F ABRI CANTE E ASSISTÊNCIA 
EM REDE AUTORIZADA E COBERTURA EM 
TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, NOTÓRIA 
ROBUSTEZ E DURABILIDADE COMPROVADOS 

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

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

Valor. 

Total. 
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CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Edital 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias após abertura da mesma. 

PRAZO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Conforme Edital 

O valor total da Proposta é de: R$ ------'-----------------~ 

Local e Data 

Carimbo do CNPJ, Assinatura do representante legal da Empresa 

C.P.F ________ _ 
R.G _________ _ 

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

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

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À DOCUMENTAÇÃO 

Nome da Empresa: __________________ _ 
Endereço da Empresa: _________________ _ 
C.N.P.J da Empresa: --------------------
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 028/2016 - PMNC 

Prezados Senhores, 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão presencial n°028/2016 - PMNC, instaurado pelo 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU - PARANÁ, que recebemos os documentos e tomamos 
conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 
objeto da licitação. 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

Local e Data 

Carimbo do CNPJ, Assinatura do representante legal da Empresa 

C.P.F _________ _ 

R.G __________ _ 

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

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou prnncantu@ig.corn.br 
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ANEXO VI 

MODELO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 0012016 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE Si CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU E DE OUTRO, A EMPRESA -
---:--- -- ------------, CUJO AQUISIÇÃO DE 
VEJCULOS COM CAPACIDADE PARA 07 (SETE) OCUPANTES 
PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE PACIENTES E SEUS 
ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE 
DE NOVA CANTU, ATRAVÉS DO PROGRAMA VJGJASUS DO 
GOVERNO ESTADUAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE. 

O VALOR DO CONTRATO É R$ -----------------------------------
), NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N. o 8666 DE 21/0611993. 

PREÂMBULO 

CONTRATANTE: Município de NOVA CANTU, pessoa jurídica de direito público, com Sede na Rua Bahia, n° 85,
Centro, inscrito no CNPJ sob no 77.845.394.0001-03, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor AIRTON 
ANTONIO AGNOLIN, residente e domiciliado nesta cidade de Nova Cantu, portador da Carteira de identidade RG 
n° 4.414.003-9 SSPIPR e inscrito no CPF/MF sob o n° 676.205-68, doravante denominada CONTRATANTE 

CONTRATA DO( A): ----------------------------------------, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CGCIMF n° ----
-------------, com sede na Rua - -------------------, CEP. n°. - -----------cidade- PR, neste ato representada pelo Sr. ------
--------,portador da Cl!RG n° ------------- e inscrito no CPFIMF n° ----------------------

A parte supramencionada, em decorrência do Processo Licitatório -----------------, resolvem celebrar o seguinte 
CONTRATO, mediante sujeição mútua as normas constantes das Leis de licitações e contratos administrativos, ao 
Edital antes citado, as propostas e as seguintes cláusulas contratuais: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

1.1 Cujo Objeto é AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS COM CAPACIDADE PARA 07 (SETE) OCUPANTES PARA 
UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE 
SAÚDE DE NOVA CANTU, ATRAVÉS DO PROGRAMA VIGIASUS DO GOVERNO ESTADUAL, EM 
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 

2.1 Fazem parte deste Contrato, independentemente da transcrição, todos os documentos constantes do processo 
Licitatório -------------------, cujo teor é de conhecimento das partes contratantes. 

CLÁUSULA TERCEIRA -DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

3.1 - O( a) Contratado( a) fica obrigado( a) a iniciar a execução do objeto imediatamente após a assinatura do presente 
contrato, e entregar o serviço em no máximo 30 dias após a entrega ou da ordem de serviço emitida pelo Contratante. 

3.2 - O objeto deste contrato deverá ser entregue na sede da contratante, ou sendo necessário em qualquer ponto 
dentro dos limites do Município. 

3.3- O veiculo será vistoriado por servidor designado. 

Rua Bahia, N°85- Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 
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CLÁUSULA QUARTA- DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1 O preço global para a execução do objeto deste Contrato, respeitando os valores unitários de cada item, é de R$: -
------------ (-----------), daqui por diante denominado "VALOR CONTRA TUA L". 

4.1.1 Excepcionalmente, nas hipóteses expressamente autorizadas em lei, o valor do objeto poderá ser reajustado 
através de requerimento devidamente fUndamentado, contendo documentos válidos que comprovem o desequilíbrio 
financeiro do contrato. 

4.2 Ficamos expressamente estabelecidos que os preços constantes na proposta do (a) Contratado (a) incluem todos os 
custos diretos e indiretos para a execução do Objeto Contratado, constituindo-se na única remuneração devida. 

4.3 - O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 30 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO 
DOS SERVIÇOS e após a apresentação correta de cada fatura ou recibo dos serviços executados e documentos 
pertinentes. 

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES 

5.1 A CONTRATADA se obriga a: 
a) assegurar a execução do objeto deste Contrato, a proteção e a conservação dos serviços executados bem como, na 
forma da Lei, respeitar rigorosamente as recomendações da Contratante; 
b) dar ciência à Contratante da ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão do 
objeto deste Contrato em partes ou no todo; 
c) manter no local do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diário de Ocorrência; 
d) não manter em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços 
perigosos ou insalubres, não manter ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis} anos, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 
e) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

5.1.1 - Correrão à conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, 
social ou tributária de sua responsabilidade incidentes sobre os serviços objeto deste Contrato. 

5.1.2 - Salvo disposição expressa ao contrário, qualquer despesa durante a execução do objeto, são de inteira 
responsabilidade da contratada. 

5.2 O CONTRATANTE se obriga a: 
a) fornecer todos os documentos e informações necessárias para a total e completa execução do objeto do presente 
Contrato; 
b) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato; e 
c) garantir à CONTRATADA acesso à documentação necessária para a execução do objeto do presente Contrato. 

CLAUSULA SEXTA- DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 

6.1. O presente contrato terá vigência desde a sua assinatura até ---------. lapso de tempo em que o(a) 
CONTRATADO(A} obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato inteiramente concluído, em 
condições de aceitação. 

6.2. Somente será admitida alteração do prazo quando: 
a) houver alteração do objeto pelo CONTRATANTE; 
b) houver alteração de quantidades, obedecidos aos limites ftxados neste Contrato, por atos do CONTRATANTE; 
c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio concernente ao objeto 
contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE; 
d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execução; 

Rua Bahia, N°85 - Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 
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e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou outros devidamente justificados e ac"ltQ 
CONTRATANTE; -· ..... -..c:::=.:,;;...o 

e) por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influência direta sobre o fornecimento 
do objeto contratado; 
f) outros casos previstos em lei. 

6.2.1. Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do Contrato, cessam os deveres e 
responsabilidades de ambas as partes em relação ao Contrato. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na 
CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como decorrentes de 
força maior. 

6.2.2. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e 
responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e justificar o fato por escrito para que o 
CONTRATANTE tome as providências cabíveis. 

6.2.3. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa, desde que 
rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo direito à CONTRATADA de 
formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação. 

6.3 - Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento. 

6.4- Os prazos serão em dias consecutivos e seu início e término somente ocorrerão em dia útil. 

CLAUSULA SETIMA- DOS RECURSOS 

7.1 As despesas com a execução do objeto deste Contrato serão financiadas com os seguintes recursos: 

07.002 .10.301.0428.1.099.4.4.90.52.00.00.- 31495 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

CLAUSULA OITAVA- DA EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO, TESTES, REUNIÕES DE GERENCIAMENTO E 
COMUNICAÇÃO 

8.1- Este contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da 
Lei 8.666193 e demais legislações aplicáveis, respondendo a parte responsável pelas conseqüências de sua inexecução 
total ou parcial. 

8.2 - A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da CONTRATANTE 
especialmente designado. 

8.3 - O (A) CONTRATADO (A) é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no 
total ou em parte, quando for o caso, o objeto deste contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou de materiais empregados. 

8.4 - O (A) CONTRATADO (A) é responsável pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto. 

8.5 - A fiscalização da execução do objeto deste Contrato será feita pelo CONTRATANTE 

8.5.1 - A contratada deverá permitir e colaborar para que Servidores, especialistas e demais peritos enviados pelo 
CONTRATANTE: 

inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto do presente Contrato; 
examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir; 

8.6 - A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização prévia da fiscalização. 
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8.8 - .E~tende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má qualidade de 
mater~Q/S empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou prescrições da ABNT, 
especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrão por conta da 
CONTRATADA as despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição do material rejeitado. 

8.9 - A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento um ao outro. Afina/idade é revisar 
o cronograma dos serviços remanescentes e discutir os problemas potenciais. 

8.10 - Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se-á efetiva, após o seu 
recebimento. 

CLÁUSULA NONA- DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E DAS MULTAS 

9.1 - Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

9.1.1 Unilateralmente pela CONTRATANTE, quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de 
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos no Parágrafo ]0 do Artigo 65 da Lei 
8666/93; 

9.1.2. Por acordo das partes, quando necessana à modificação da forma de pagamento, por imposição de 
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento com relação ao 
cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução do serviço. 

9.2 O(A) CONTRATADO(A) fica obrigado(a) a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessárias, respeitados os termos do parágrafo / 0 do Artigo 65 da Lei n° 8666/93. 

9.3 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, caberá conforme a gravidade da falta a prévia defesa, a aplicação 
das seguintes sanções, de acordo com o previsto na Seção I! do Capítulo IV da Lei N° 8.666/93. 

9.4 - Nenhum pagamento será processado a Proponente penalizada, sem que antes, esta tenha pago ou lhe seja 
relevada a multa imposta. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS MATERIAIS E SEGURANÇA 

10.1 - Os materiais a serem empregados nos serviços decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA 
e serão de primeira qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego 
daqueles que julgar impróprios. 

10.2 - Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas em referência à mão-de
obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-á que os mesmos devem ser novos, da melhor qualidade em suas 
respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos 
são mencionados nas especificações técnicas e/ou memoriais como "similar" a qualquer padrão especial, o 
CONTRATANTE decidirá sobre a questão da similaridade. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA RESCISÃO 

Jl.l.A CONTRATANTE poderá unilateralmente, rescindir de pleno direito este Contrato, independente de notificação 
judicial ou extrajudicial, desde que ocorra qualquer um dos fatos adiante enunciados, bastando para isso comunicar 
ao(à) CONTRATADO(A) sua intenção, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias: 
a) O não cumprimento pelo( a) CONTRATADO( A) das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
b) O cumprimento irregular pelo( a) CONTRATADO(A) das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
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c) O desatendimento pelo(a) CONTRATADO(A) das determinações regulares da autorizada 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
d) razões de interesse do serviço público. 

11.2- A CONTRATANTE terá o direito de rescindir de imediato o presente contrato, independentemente de notificação 
judicial ou extrajudicial, caso ocorra qualquer um dos fatos a seguir enunciados: 
a) o atraso injustificado no inicio dos serviços; 
b) suspensão, pelas autoridades competentes, dos serviços do(a) Contratado(a), em decorrência de violação de 
disposições legais vigentes; 
c) a paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE; 
d) a sub-contratação total ou parcial do seu objeto, a associação com outrem, à sessão ou transferência, total ou 
parcial, bem como, a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução deste; 
e) o cometimento reiterado de faltas na sua execução; 
f) a decretação de falência, o pedido de concordata ou a instauração de insolvência civil; 
g) a dissolução da sociedade ou o falecimento do proprietário, em se tratando de firma individual; 
h) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da CONTRATANTE, 
prejudique a execução do contrato; 
i) o protesto de títulos ou a emissão de cheques, sem suficiente provisão, que caracterizem a insolvência do contrato. 

11.3 - No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa do(a) Contratado(a), será observado as seguintes 
condições: 
a) o(a) Contratado(a) não terá direito de exigir indenização por qualquer prejuízo e será responsável pelos danos 
ocasionados, cabendo a CONTRATANTE aplicar as sanções contratuais e legais pertinentes; 
b) o(a) Contratado(a) terá o direito de ser reembolsada pelos serviços já prestados, desde que aprovado pela 
CONTRATANTE, até a data da rescisão, deduzidos os prejuízos causados à CONTRATANTE; 
c) em qualquer caso, a CONTRATANTE reserva-se o direito de dar continuidade aos serviços através de outras 
empresas, ou da forma que julgar mais conveniente; 
d) caso a CONTRATANTE não use o direito de rescindir este Contrato, poderá, a seu exclusivo critério, reduzir ou 
suspender a execução dos serviços referente ao mesmo e sustar o pagamento das faturas pendentes, até que o(a) 
Contratado( a) cumpra integralmente a condição contratual infringida. 

11.4 - O presente Contrato também poderá ser rescindido quando ocorrer: 
a) a supressão, por parte da CONTRATANTE, de obras, serviços ou fornecimento, acarretando modificação do valor 
inicial do Contrato, além do permitido no Regulamento de Habilitação Licitação e Contratação, em seu artigo 79 da 
Lei W 8.666/93; 
b) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 30(trinta) dias, salvo em 
caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra; 
c) o atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, decorrentes de serviços já 
prestados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra; 
d) a não liberação, por parte da CONTRATANTE, de área, local ou objeto para execução dos serviços, nos prazos 
contratuais. 

11.4.1 - Nestes casos, a CONTRATANTE, deverá pagar o( a) Contratado( a) os serviços já prestados, de acordo com os 
termos deste Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS 

12.1 - Por determinação do CONTRATANTE a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões quantitativos que se fizer( em) na obra, em até 25 % (vinte e cinco por cento) 
do preço inicial atualizado do Contrato. 

12.2 - A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado expressamente entre o CONTRATANTE e a 
CONTRATADA poderão ultrapassar o limite estabelecido no parágrafo anterior. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E FISCAIS 

13.1 - Todos e quaisquer impostos, taxas e contribuições fiscais e para-fiscais, inclusive os de natureza previdenciária, 
social e trabalhista bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza, decorrentes da celebração deste 
Contrato, ou da execução, correrão única e exclusivamente por conta do( a) Contratado( a). 

13.2 - Obriga-se o(a) Contratado(a), durante a vigência deste contrato, a manter-se inteiramente em dia com as 
contribuições previdenciárias, sociais e trabalhistas. Verificada, em qualquer tempo, a existência de débito proveniente 
do não recolhimento dos mesmos, por parte do(a) Contratado(a), fica a CONTRATANTE desde já autorizada a 
suspender os pagamentos devidos o( a) Contratado( a), até a plena e total regularização de sua situação. 

13.3 - O(A) CONTRATADO(A) responderá por todas as reclamatórias trabalhistas que possam ocorrer em 
conseqüência da execução do objeto do presente contrato, os quais não importam em vinculação laboral com a 
CONTRATANTE. 

13.4 - Caso haja condenação da CONTRATANTE, inclusive como responsável solidária, o(a) Contratado(a), 
reembolsar-lhe-á os valores pagos em decorrência da decisão judicial. 

13.5- O(A) CONTRATADO(A) é responsável pelos seguros de seu pessoal e de todo o equipamento/material/veículo 
que utilizar na execução do objeto deste Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA 

14.1 -A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros 
decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou 
totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DO RECEBIMENTO DO SERVIÇO 

15.1 - O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo até 15 (quinze) dias após a comunicação 
da conclusão do objeto deste Contrato pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA 
responsável pelo bom funcionamento/resultado dos serviços executados até o seu recebimento definitivo, exceto por 
danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. 

15.2 - O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado após 60 (sessenta) dias do 
recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo CONTRATANTE, se for o caso. 

15.3 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade serviço, nem a ético
profissional pela perfeita execução do Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA FRAUDE ANTI CORRUPÇÃO 
16 - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e 
subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de 
contratação e de execução do objeto contratual. 
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas. 

J) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o 
objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; 

g) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de 
licitação ou de execução de contrato; 
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~:;;· 
h) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com;~ . ·:. 

sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis 
artificiais e não-competitivos; 

i) "prática coersitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua 
propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do 
contrato. 

j) "prática obstrutiva ": destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas 
aos representantes do organismo multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de 
alegações de prática prevista na cláusula vigésima sexta, atos cuja intenção seja impedir materialmente o 
exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

16.1 - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo multilateral, mediante adiantamento ou 
reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, 
indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer 
momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, 
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado 
pelo organismo. 
16.2 -Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, 
deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por 
organismo financeiro multilateral, mediante, adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou 
pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, 
contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA -DO FORO 

17.1 - Para as questões decorrentes deste Contrato fica eleito o Foro da Comarca de Campina da Lagoa- PR, com 
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por assim por estarem de acordo, assinam o presente termo em três vias de igual teor, os 
representantes das partes contratantes, juntamente com as testemunhas abaixo. 

Nova Cantu- PR, 00100/2014. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
PREFEITO MUNICIPAL 

EMPRESA-------
CN P J N°. -------------------

FORNECEDOR(A) 

Testemunhas: 

Ass: ______________________ _ Ass: ____________________ ___ 

CPF: _____ _ __ _ CPF: _ ________ _ 

RG: ____ _ _____ _ RG: ______ __ _ 
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ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 028/2016 - PMNC. 

A 
empresa ...... . . .. ... ... .. ........................... ... ... .... ................. .. ..... ........ ... ... .. .. , inscrita no CNPJ n° 
.. ................... ..... .......... ......... .. .................... , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
............ ..... .. ................... ....... ............... .. ......................... .. ...... , portador (a) da Carteira de Identidade 
n° ....... ... ................ .... ...... e do CPF n° ...... ...... ............................ , DECLARA, para fins os fins de 
direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial 
n° 028/2016 - PMR, que se enquadra como microempresa e empresa de pequeno porte, conforme 
conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os beneficios da Lei 
Complementar n° 123/2006. 

As informações acima é de inteira responsabilidade da declarante a veracidade das informações, 

sujeitando-se às penalidades legais. 

Local e Data 

Carimbo do CNP J, Assinatura do representante legal da Empresa 

C.P.F ________ _ _ 

R.G _________ _ _ 

Rua Bahia, N°85 - Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
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ANEXO VIII 
CARTA CREDENCIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 028/2016 - PMNC 

Prezados Senhores, 

I 

O abaixo assinado, (inserir o nome completo), carteira de identidade (inserir o numero e 

órgão emissor), na qualidade de responsável legal pela proponente (inserir nome da proponente), 

vem, pela presente, informar a V. sas que o senhor (inserir o nome completo), carteira de identidade 

(inserir o numero e órgão emissor), é a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de 

abertura e recebimento da proposta de preços e documentação de habilitação e, para assinar as atas 

e demais documentos, formular ofertas e lances de preços, e com poderes para renunciar prazos 

recursais a que se referir a este Pregão, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em 

nome da empresa proponente. 

Outrossim, declaro-me ciente de que responderei em juízo ou fora dele, se for o caso, por todos os 

atos que venha a ser praticados pelo representante ora designado. 

Atenciosamente, 

Local e Data 

Carimbo do CNP J, Assinatura do representante legal da Empresa 
Obs.: Firma reconhecida do responsável legal 

C.P. F _________ _ 
R.G _ _______ _ _ _ 

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

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

DECLARAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 028/2016 - PMNC 

Prezados Senhores, 

A empresa ....................................... , inscrita no CNPJ n° ...... ....................... , por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) .............. .......... ... . , portador da Carteira de 
identidade n° ... ............ . e do CPF n° .. ........ .... .. ........... . ,DECLARA para os devidos fins de direito, 
na qualidade de licitante, que atendemos plenamente os requisitos de habilitação do processo 
administrativo de Pregão Presencial n° 78/2015- PMR. 

Local e Data 

Carimbo do CNP J, Assinatura do representante legal da Empresa 

C.P. F ____ _ ____ _ 

R.G __________ _ 

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

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



Prefeitura Municipal de Nova Canto 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ n.845.394/0001-03 

PROCESSO LICITATORIO no 046/2016 
Pregão Presencial no 028/2016 

COMPRAS E/OU SERVICOS 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEICULOS COM CAPA CIDADE PARA 07 (SETE) 
OCUPANTES PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE PACIENTES E SEUS 
ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE NOVA 
CANTU, ATRAVÉS DO PROGRAMA VIGIASUS DO GOVERNO ESTADUAL, 
EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
VALOR ESTIMADO - R$-R$ 70.011,33 (Setenta mil onze reais e trinta e três 
centavos); 

PARA: 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - PREVISÃO I 
DOTAÇÃO O~ÇAMENTÁRIA: 
Dotação: 

:J? ()()i tJ 7 {)./ D ~_,/ olF-- j.cJ 3 9 - t( LI g oS.o2 L( e: 
Fonte: 

v~ DATA: 22 I 08 I 2016 
--u 

PARA: 
DIVISÃO DE TESOURARIA- PROGRAMA ÃO FINANCEIRA: 

AUTORIZADO NAO AUTORIZADO 

Visto: . DATA: W,_ I O 8 1-16 

PARA: 
ASSESSOR JURÍDICO 

Inexigível Dispensado Convite 

Visto: DATA: 2L I J 
Rua Bahia, 85 - Centro- CEP 87.330-000 - Nova Cantu - PR- E-Maillicitacao@novacantu.pr.gov.br 



MUNICÍPIO DE NOVA CANT' 1 

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

"Paço Municipal Martin Krupek" 

RELATORIO DE COTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO PREÇO MÉDIO 

Empresas que Apresentaram Cotação+F17 
Empresa 2 ~--~----~------~--------------------------------.---------------~Empresal 

I I I I Descrição !Preço Médio Cotação lcipauto C. Mourão ICipauto Goioere IMante Carlo Goioere Item IQuant. !Unidade 

Empresa 3 

11 l iUnidade 

VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 7 OCUPANTES EM 
CONFORMIDADE COM O CONTRAN (CONSELHO 
NACIONAL DE TRANSITO) TOTAL FLEX., 1,8 DE POTENCIA 
ENTRE 98 E 132 CV, COR BRANCA, COM AR 
CONDICIONADO, CONTRA-GIROS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, 

ESPELHO NO PARA-SOL PARA MOTORISTA E 
PASSAGEIRO, HODÔMETRO (TOTAL E PARCIAL), LUZES 
DE LEITURA, RELÓGIO DIGITAL, APOIO DE CABEÇA 
TRASEIROS, BANCO TRASEIRO REBA TÍVEL, BRAKE LITH, 
COMPUTADOR DE BORDO, DESEMBAÇADOR VIDRO 
TRASEIRO, DIANTEIRO E TRASEIRO COM 
INTERMITÊNCIA, PROTETOR DE CARTER, RETROVISORES 
EXTERNOS COM COMANDO INTERNO, TRAVAS 
ELÉTRICAS, VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS, FAROL DEl R$ 70.011 33 
NEBLINA AUXILIAR, AIR BAG DUPLO, SISTEMA DE ' 
FREIOS COM ABS., CÂMBIO MECÂNICO, CHAVE COM 
TELECOMANDO PARA ABERTURA. O VEÍCULO DEVERÁ 
APRESENTAR TODOS OS EQUIPAMENTOS DE 
SEGURANÇA DE SUA LINHA BÁSICA DE PRODUÇÃO , 
APRESENTAR GARANTIA INTEGRAL DO FABRICANTE E 
ASSISTÊNCIA EM REDE AUTORIZADA E COBERTURA EM 
TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, NOTÓRIA ROBUSTEZ E 
DURABILIDADE COMPROVADOS. 

R$ 65.990,00 I R$ 67.990,00 I R$ 76.054,00 

ASSINATURA DO SERVIDOR 



ORÇAMENTO/COTAÇ~O . 
CARIMBO CNPJ OU INFORMAR N" DO CPF 

PROPONENTE: CIPAUTO VEICULOS LTDA 
ENDEREÇO: ROD BR 158 KM 05 C'PAUTO VEÍCULOS LTDA. 
TELEFONE: 44 3518-8600 Ramal8608 
E-MAIL: carlos.oliveira@cipauto.com.br CNPJ 06.105.496/0001-44 
DATA: 18/08/2016. INSCR. EST. 903.01616-77 

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 60 Dias 

~ BR 168·KM05-SAIOAP/ PEASIRU 
~ 17309-650 ~ MOURAO PR 

RAMO DE ATIVIDADE 
45.11-1-01- Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 

O proponente supra identificado, apresenta ao Município de Nova Cantú o seguinte 
ORÇAMENTO 

Item Qtde Un. 

1 01 Unid. 

ASSINATURA 

.. Descrição 
VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 7 ~ 
OCUPANTES EM CONFORMIDADE COM O 

Preço Unit. 

CONTRAN (CONSELHO NACIONAL DE R$ 65 990 00 
TRANSITO) TOTAL FLEX., I ,8 DE POTENCIA . ' 
ENTRE 98 E 132 CV, COR BRANCA, COM AR 
CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, 
AIR BAG DUPLO, RODA DE UGA LEVE ARO 
15". VIDRO ELETRICO 4 PORTAS, TRAVAS 
ELETR!CAS,, ALARME, SISTEMA DE FREIOS 
ABS COM EBD, FAROL DE NEBLINA, 
SISTEMA DE SOM INSTALADO (PENDRIVE, 
AM E FM), COMPUDADOR DE BORDO, 
PROTETOR DE CARTER. 
O VEÍCULO DEVERÁ APRESENTAR TODOS 

OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DE 
SUA UNHA BÁSICA DE PRODUÇÃO, 
APRESENTAR GARANTIA fNTEGRAL DO 
FABRICANTE E ASSISTÊNCIA EM REDE 
AUTORIZADA E COBERTURA EM TODO O 
TERRlTÓRIO NACIONAL, NOTÓRIA 
ROBUSTEZ E DURABILIDADE 
COMPROVADOS. 
CONDIÇÕES DE Gt RANTIA: 36 MESES OU 
100.000 KM ~ODJ DOS, CONDIÇÃO QUE 
OCORRER PR.l'fv1EI~<.J . 

I I ;, /i 

Total Item 

R$ 
65.990,00 

/\ , / • CARLOS ALVES 
((

7::!) :jJ NOME DO RESPONSAVEL PELO ORÇAMENTO· 

)__L,t.t(V jf' . Gerente de Vendas 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 
uPaço Municipal Martin Krupek" 

PROPONENTE: CIPAUTO V EfCULOS LTDA 
ENDEREÇO: AV. SANTOS DUMONT, 1331 
TELEFONE: (44) 3521-8600 
E-MAIL: sergio.oliveira@cipauto.com.br 
DATA: 22/08/2016 
VALIDADE DO ORÇAMENTO: 60 Dias Rw~ Santos. ;)<•c;-nont, 133'! 

CEP 87360-nlHl - Goioerê • PR 

camionetes e utilitários novos. 

O proponente supra identificado, apresenta ao Municfpio de Nova Cantú o seguinte Q 

Item Qtde Un. Descrição Preco Unit. 
VEICULO COM CAPACIDADE PARA 7 
OCUPANTES EM CONFORMIDADE COM O 

1 01 Unid. CONTRAN (CONSELHO NACIONAL DE R$ 67.990,00 
TRANSITO) TOTAL FLEX.; 1,8 DE POTENCIA 
ENTRE 98 E 132 CV, COR BRANCA, COM AR 
CONDICIONADO, CONTA-GIROS, DIREÇÃO 
HIDRÁULICA, ESPELHO NO PARA-SOL PARA 
MOTORISTA E PASSAGEIRO, HODÔMETRO 
(TOTAL E PARCIAL), LUZES . DE LEITURA, 
RELÓGIO DIGITAL, APOlO DE CABEÇA 
TRASEIROS, BANCO TRASEIRO REBATÍVEL, 
BRAKE LITH, COMPUTADOR DE BORDO, 
DESEMBAÇAPOR VIDRO DIANTEIRO E 
TRASEIRO COM INTERMITÊNCIA, 
PROTETOR DE CARTER, RETROVISORES 
EXTERNOS COM COMANDO INTERNO, 
TRAVAS ELÉTRICAS, VIDROS ELÉTRICOS 
DIANTEIROS, . FAROL DE NEBLINA 
AUXLLIAR, AIR BAG DUPLO, SISTEMA DE 
FREIOS COM . ABS., CÂMBIO MECÂNICO, 
CHAVE COM TELECOMANDO PARA 
ABERTURA. O VEÍCULO DEVERÁ 
APRESENTAR TODOS OS EQUIPAMENTOS 
DE SEGURANÇA DE SUA LINHA BÁSICA DE 
PRODUÇÃO, APRESENTAR GARANTIA 
INTEGRAL DO F ABRI CANTE E ASSISTÊNCIA 
EM REDE AUTORIZADA E COBERTURA EM 
TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, NOTÓRIA 
ROBUSTEZ E DURABILIDADE 
COMPROVADOS 

MENTO 

Total Item 

R$ 67.990,00 

NOME DO RESPONS VEL PELO ORÇAMENTO: 

SERGIO DE SOUZA OLIVEIRA 

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

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CN N.0 77.845.394/0001-03 
"Paço Municipal Martin Krupek" 

PROPONENTE: MONTE CARLO COMÉRCIO DE 
VEÍCULOS L TOA 
ENDEREÇO: AV. SANTOS DUMONT, No 999-
CIDADE ALTA- GOIOERE - PR 

({11~.358.1 ftJ8/0001-ti71 
i6Qil CARLO CMftlll Df VEÍCULOS lJIA. 

TELEFONE: 44-3521-7272 : Av, San.ttt.Dumont. 999 .·. · 
ftP nan.o•• • a.,,.,, j "* .,J . 

E-MAl L: petrick.trevizan@fiatmontecarlo.com.br 
DATA: 22/08/2016 
VALIDADE DO O : 60 Dias 

O proponente supra identificado, apresenta ao Munidpio de Nova Cantú o 

1 01 

COM CAPACIDADE PARA 7 
OCUPANTES EM CONFORMIDADE COM O : 

Unid. CONTRAN {CONSELHO NACIONAL DE i R$ 76.054,00 
TRANSITO) TOTAL FLEX., 1,8 DE POTENCIA 
ENTRE 98 E 132 CV, COR BRANCA, COM AR 
CONDICIONADO, CONTA-GIROS, DIREÇÃO 
HIDRÁUliCA, ESPELHO NO PARA-SOL PARA 
MOTORISTA E PASSAGEIRO, HODÔMETRO 
{TOTAL E PARCIAL), LUZES DE lEITURA, 
RELÓGIO DIGITAL, APOIO DE CABEÇA 
TRASEIROS, BANCO TRASEIRO REBATÍVEL, 
BRAKE UTH, COMPUTADOR DE BORDO, 
DESEMBAÇADOR VIDRO DIANTEIRO E 
TRASEIRO COM INTERMITÊNCIA, 
PROTETOR DE CARTER, RETROVISORES 
EXTERNOS COM COMANDO INTERNO, 
TRAVAS ELÉTRICAS, VIDROS ELÉTRICOS 
DIANTEIROS, FAROL DE NEBLINA 
AUXIUAR, AIR BAG DUPLO, SISTEMA DE 
FREIOS COM ABS., CÂMBIO MECÂNICO, 
CHAVE COM TELECOMANDO PARA 
ABBRTIJRA. O VEÍCULO DEVERÁ 
APRESENTAR TODOS OS EQUIPAMENTOS i 
DE SEGURANÇA DE SUA LINHA BÁSICA DE 
PRODUÇÃO, APRESENTAR GARANTIA 
INTEGRAL DO FABRICANTE E ASSISTÊNCIA i 
EM REDE AUTORIZAPA E COBERTURA EM 

·TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, NOTÓRIA 
ROBUSTEZ E DURABiliDADE 
CONWROVADOS . 

Bahia, :N085 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1280 Fax <M4) 3527-1363 

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

I 
I 

MENTO 

R$ 76.054,00 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

REQUERIMENTO COM TERMO DE REFERÊNCIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL: 

O Responsável pela unidade administrativa abaixo identificada vem respeitosamente perante Vossa 
Excelência, requerer a competente autorização para aquisição do abaixo descrito: 

lt-OBJETO 

A presente solicitação tem por objeto, a seleção da melhor proposta visando aquisição de veículos com 
capacidade para 07 (sete) ocupantes para utilização no transporte de pacientes e seus acompanhantes, a 
serviço da Secretaria de Saúde de Nova Cantú, através do Programa APSUS do Governo Estadual para 
Transporte Sanitário . 

( ) Contratação ( ) Registro de preços ( X) AQUISIÇÃO 

I 2 -JUSTIFICATIVA 

Tal solicitação tem por objetivo atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, visto 
que recebeu um recurso Estadual do Programa VIGIASUS para Aquisição de Veiculo através das 
Resoluções : SESA 174/2014, SESA 022/2015 e 616/2015, vale lembrar a aquisição do veiculo se faz 
necessário devido ao serviço de transporte de pacientes vem crescendo a cada ano, necessitando da 
aquisição deste veículo, para garantir o translado com relativo conforto aos usuários atendidos nas 
unidades de saúde, encaminhados para outros serviços de atendimento médico especializado, em outras 
cidades. A aquisição desse veículo proporcionará melhorias substanciais na qualidade dos serviços 
oferecidos à população do Município de Nova Cantú. 

Item 

ESPECÍFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Qtde Un. Descrição Preço Unit. 
VEICULO COM CAPACIDADE PARA 7 
OCUPANTES EM CONFORMIDADE 

01 Unid. COM O CONTRAN (CONSELHO R$ 70.011,33 
NACIONAL DE TRANSITO) TOTAL 
FLEX., 1,8 DE POTENCIA ENTRE 98 E 
132 CV, COR BRANCA, COM AR 
CONDICIONADO, CONTRA-GIROS, 
DIREÇÃO HIDRÁULICA, ESPELHO NO 
PARA-SOL PARA MOTORISTA E 
PASSAGEIRO, HODÔMETRO (TOTAL E 
PARCIAL), LUZES DE LEITURA, 
RELÓGIO DIGITAL, APOIO DE CABEÇA 
TRASEIROS, BANCO TRASEIRO 
REBA TÍVEL, BRAKE LITH, 
COMPUTADOR DE BORDO, 
DESEMBAÇADOR VIDRO TRASEIRO, 
DIANTEIRO E TRASEIRO COM 
INTERMITÊNCIA, PROTETOR DE 

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

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

Total Item 

R$ 70.011,33 



I 

MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

CARTER, RETROVISORES EXTERNOS 
COM COMANDO INTERNO, TRAVAS 
ELÉTRICAS, VIDROS ELÉTRICOS 
DIANTEIROS, FAROL DE NEBLINA 
AUXILIAR, AIR BAG DUPLO, SISTEMA 
DE FREIOS COM ABS., CÂMBIO 
MECÂNICO, CHAVE COM 
TELECOMANDO PARA ABERTURA. O 
VEÍCULO DEVERÁ APRESENTAR 
TODOS OS EQUIPAMENTOS DE 
SEGURANÇA DE SUA LINHA BÁSICA 
DE PRODUÇÃO, APRESENTAR 
GARANTIA INTEGRAL DO 
F ABRI CANTE E ASSISTÊNCIA EM 
REDE AUTORIZADA E COBERTURA EM 
TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, 
NOTÓRIA ROBUSTEZ E 
DURABILIDADE COMPROVADOS 

I 4- LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS ou REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

O item será entregue no Município de Nova Cantu-PR, de segunda à sexta-feira, das 08:00 Hrs às 
11 :30 Hrs., na Secretaria de Saúde do Município. 

I 5 - PRAZO DE EXECUÇÃO ou de PRAZO DE ENTREGA DO BEM 

O Prazo para entrega será no máximo 30 dias a partir da emissão de ordem de compra expedido 
pela Secretaria Municipal de Saúde ou setor responsável. O período de vigência da aquisição será de 180 
dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde que vantajoso para a administração pública conforme 
Art. 57,1 da Lei 8.666. 

I 6 -ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

O acompanhamento será efetuado pela Secretaria Municipal de Saúde. 

I 7- ESTIMATIVA DO vALOR 

O valor total estimado da contratação do serviço ou aquisição de bens deverá ser baseado: 
I- ao menor preço, nos casos de dispensa de licitação; 
li- à média dos orçamentos, nos casos de licitação. 
Os orçamentos poderão ser realizados através de formulários padronizados. 

I 8 - CRlTÉRlOS DE ACEIT ABILIDADE 

Conforme o Artigo 73 da Lei 8. 666/93: 
Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 
I- em se tratando de obras e serviços: 
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado; 
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a 
adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei; 

li - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos: 

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

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 
11Paço Municipal Martin Krupek" 

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do 
especificação; 

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação. 

I 9 -DA VERACIDADE DOS ORÇAMENTOS 
Certifico que os orçamentos enviados juntamente a este Termo de Referencia foram por mim 

realizados e são verdadeiros, conforme rubrica/assinatura em cada um deles. 

10 - DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Sendo o que se apresenta para o momento, reitero votos de elevada estima e apreço. 

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

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 
~~Paço Municipal Martin Krupek" 

ORÇAMENTO/COTAÇÃO I 
CARIMBO CNPJ OU INFORMAR No DO CPF 

PROPONENTE: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE: 
E-MAIL: 
DATA: . 
VALIDADE DO ORÇAMENTO: 60 Dias 

RAMO DE ATIVIDADE 

O proponente supra identificado, apresenta ao Município de Nova Cantú o seguinte ORÇAMENTO 
Item Qtde Un. Descrição Preço Unit. 

VEICULO COM CAPACIDADE PARA 7 
OCUPANTES EM CONFORMIDADE COM O 

1 01 Unid. CONTRAN (CONSELHO NACIONAL DE R$ 
TRANSITO) TOTAL FLEX., 1,8 DE POTENCIA 
ENTRE 98 E 132 CV, COR BRANCA, COM AR 
CONDICIONADO, CONTA-GIROS, DIREÇÃO 
HIDRÁULICA, ESPELHO NO PARA-SOL PARA 
MOTORISTA E PASSAGEIRO, HODÔMETRO 
(TOTAL E PARCIAL), LUZES DE LEITURA, 
RELÓGIO DIGITAL, APOIO DE CABEÇA 
TRASEIROS, BANCO TRASEIRO REBA TÍVEL, 
BRAKE LITH, COMPUTADOR DE BORDO, 
DESEMBAÇADOR VIDRO DIANTEIRO E 
TRASEIRO COM INTERMITÊNCIA, 
PROTETOR DE CARTER, RETROVISORES 
EXTERNOS COM COMANDO INTERNO, 
TRAVAS ELÉTRICAS, VIDROS ELÉTRICOS 
DIANTEIROS, FAROL DE NEBLINA 
AUXILIAR, AIR BAG DUPLO, SISTEMA DE 
FREIOS COM ABS., CÂMBIO MECÂNICO, 
CHAVE COM TELECOMANDO PARA 
ABERTURA. O VEÍCULO DEVERÁ 
APRESENTAR TODOS OS EQUIPAMENTOS 
DE SEGURANÇA DE SUA LINHA BÁSICA DE 
PRODUÇÃO, APRESENTAR GARANTIA 
INTEGRAL DO F ABRlCANTE E ASSISTÊNCIA 
EM REDE AUTORIZADA E COBERTURA EM 
TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, NOTÓRIA 
ROBUSTEZ E DURABILIDADE 
COMPROVADOS 

Total Item 

R$ 

ASSINATURA NOME DO RESPONSAVEL PELO ORÇAMENTO: 

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

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