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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU r~' "'(~~' 
;.{, .. 

., 
ESTADO DO PARANA ~..,_, 

Telefone: 00000445271280 
tL . . . "-Jd.} :c I -. . .;.-' 

RUA VEREADOR FRANCISCO DE MORAES 245 NOVACANTU PR fJ. CEP: 87330-000 \.~ L 

3~008" 
ESPÉCIE: ORDINARIO I CÓD.FUNCIONAL: 010.301.0428.1099 Data da Emissão: 28/09/2016 

ORGÃO: 07 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL 

UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- DEPARTAMENTO DE 
SAUDE 

PROJETO/ATIVIDADE: 1099 EQUIPAMENTOS 495 

ELEMENTO DESPESA: 4490524800000 VEICULOS DIVERSOS 

495 Atenção Básica 

CREDOR: CIPAUTO VEICULOS L TOA 2528.3 

ENDEREÇO: RUA SANTOS DUMONT, 1331 · CENTRO 

CNPJ/CPF: 06.105.496/0002-25 

DOTAÇÃO INICIAL: 0,00 

SUPLEMENTAÇÃO: 350.000,00 

ANULAÇÃO 350.000,00 

fbTAL 350.000,00 

DESCRIÇÃO 

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRES VEICULOS, EM ATENDIMENTO A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

CIDADE: GOIOERE • PR 

EMPENHADO ANTER.: 

VALOR OESTE EMPENHO: 

TOTAL 

~Ài.oo (A-

LICITAÇÃO: 14 ·Pregão N": 31/2016 DATA: 26/09/2016 

IMPORTA O PRESENTE EMPENHO O VALOR DE:{CENTO E DEZESSETE MIL E SEISECENTOS 

1 

Funcionário 

TERMO DE LIQUIDAÇÃO 

LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 03 DA LEI N° 

432°164 ORDEM DE PAGAMENTO 

Responsável pela contabilidade 

I 

I 
I 

I 
I 

172.243,09 

117.600,00 

289.843,09 

60.156,91 

VALOR 

117.600,00 

117.600,00 

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente 
desta Nota de Empenho. 

Constante desta Nota de Empenho, da qual passo( amos) a 

presente quitação: 

Data:__/ __ / __ 

Banco: 

Cheque: 

Assinatura Autorizada 

CONTAN° 

DE DE 

CREDOR 

•. 
' ' 



DESTINATÁRIO I REMETENTE 

NOME RAZÃO SOCIAL 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

ENDEREÇO 

RUA BAHIA - PREFEITURA 

MUNICIPIO 

NOVACANTU 

FATURA I 54295-01 26/10/2016 

CÁLCULO 0 0 IMPOSTO 

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 

CIPAUTO VEICULO$ L TOA - GO 

AV SANTOS DUMONT. 1331 

PROLONGAMENTO - CENTRO 

87360000 - GOIOERE - PR 

Telefone: (44) 3521-8600 

FISC.ESTADUAL SUBST.TRIBUTARID 

I FONE/FAX 
4435271281 

39.200,00 

DANFE 
Documento Auxiliar de 
Nota Fiscal EletrOnica 

O - Entrada r-:;-1 
1-Salda ~ 
N° 000.054.295 

Série 001 
FL 1 / 1 

I BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

I CNPJ/CPF 
10.502.182.0001-52 

I CEP 
87.330-000 I UF 

PR 
' INSCRIÇÃO ESTADUAL 

DATA DA EMISSÃO 

28/09/2016 

DATA DA ENTRAONSAIOA 

HORA DE SAlDA 

B•"'" ~c. cALCULO OE ICMS I VALOR DO ICMS I BASE DE cALCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 
0 ,00 0.00 0,00 

~ . I DESCONTO I OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS V At:<J« DO FRETE I VALOR 00 SEGURO VALOR DO IPI 
0,00 0,00 390,00 0,00 

TRANSPORTADOR /VOLUMESTRANSPORTAOOS 

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA I CÓDIGO ANTT I PLACA DO VEICULO 
PROPRIO 9-Sem Frete 

ENDEREÇO MUNICIPIO 

QUANTIDADE I ESP~CI E I MARCA NUMERAÇÃO 

DADOS DO PRO DUTO I SERVIÇOS 
COD.PROD. I DADOS DO PRODUTO I SERVIÇOS 

CÁLCULO DO ISSQN 

!ONIX JOY 
I MARCAI MOO: 

I ANO/MOO .. : 

I 71PO ...•• : 

I COMSUS7 •. : 

!CHASSI ... : 

I MOTO~ •••. : 

I RENAVAM .. : 

Opcionais: 

I 
I 
I 
I 

I 

!87032100 ! 060 ! 5405! UNj 1 ! 
GM/ONIX JOY - COO . !",ODELO: 5L1SUH I I I I I 

2016/2017 POR7l\S .. I .: Or. I I I I I 
A:JTOMOVEL 

l\LCODL/Gl\SOLINA 
ESLVEicj.: NOVO I I I I I 

POTENCIIIj . : 4 I I I I I 
9SGKL48UOHB119B66 FINALIDAtE: PASsAqErR~ 1 1 1 
crcoo24Bl coR ...• · I·: BRANcq su'tiiT 1 1 1 
149597 I I I 
R7C POJ UE3 I I 

I I 
I I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I i i i i 

TUF 

I PESO BRUTO 

v. UNITARIO IVAL DESC. II.AOIC. I 

39.590,001 390, OO T O, 991 

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 39.590,00 

VALOR TOTAL DA NOTA 
0.00 

UF I CNPJICPF 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 

I PESO LIQUIDO 

V. TOTAL I BC.ICMS I 

39.200,00 1 

I 
I 
I 

i 

o, 00 ! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

I 

39.200,00 

V.ICMS r ICMS 

0,00!0,0 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DE ISSQN VALOR DO ISSQN 

0,00 0,00 

DADOS A DICIONA IS 

INFDRMAÇOES COMPLEMENTARES 
Trib Aprox R$ 6072,08 Federal e 4704,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS-Conta1o: 288990-Depto:01-Vendedor:0029-SERGIO DE SOUZA 
OLIVEIRA-Cond. Pagto: VENDA C/DUPLICATA VEICULOS --VEICULO ADQUIRIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
DE SAUDE CONVENIO TRANSPORTE SANITARIO-APSUS CONFORME PROCESSO ADM.NR 50/2016 E PREGAO PRESENCIAL NR. 
031/2016 ,COMPTA PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA 3409-6 CONTA 5053-9 C IPAUTO VEICULO$ LTDA. CNPJ 

06.105.496/0001-44. 

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 1NCISO I DO RCIMS/PRAPROVADO PELO DECR. 1980 DE 21/1212007-

0.00 

RESERVADO AO FISCO 



DESTINATÁRIO I REMETENTE 

NOME RAZÃO SOCIAL 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

ENDEREÇO 

RUA BAHIA - PREFEITURA 

MUNICIPIO 

NOVACANTU 

FATURA I 54288-01 26110/2016 

CÁLCULO DO IMPOSTO 

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 

CIPAUTO VEICULO$ L TOA - GO 

AV SANTOS DUMONT, 1331 

PROLONGAMENTO-CENTRO 

87360000- GOIOERE - PR 

Telefone: (44) 3521-8600 

I FONE/FAX 
4435271281 

39.200,00 

DANFE 
Documento Auxiliar de 
Nota Fiscal EletrOnica 

O- Entrada 

1-Salda 

N° 000.054.288 
Série 001 

FL 1 I 1 

I BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

I CNPJICPF 
10.502. 182.0001·52 

ICEP 
87.330-000 

I UF 
PR 

I INSCRIÇÃO ESTADUAL 

1 000.0542.8810.0288.9804 

DATA DA EMISSÃO 

2810912016 

DATA DA ENTRADA/SAlDA 

HORA DE SAlDA 

BASE DE CALCULO DE ICMS I VALOR 00 ICMS I BASE DE cALCULO DE ICMS SUBSTITVIÇÂO VALOR 00 ICMS SUBSTITVIÇÂO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 

0,00 0,00 0,00 - I DESCONTO I OUTRAS DESPESAS E ACESSO RIOS V A>.·. ..10 FRETE I VALOR 00 SEGURO VALOR DO IPI 

0,00 0,00 390,00 0,00 

TRANSPORTADOR /VOLUMESTRANSPORTADOS 

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA I CODIGO ANTT I PLACA 00 VEICULO 
PROPRIO 9-Sem Frete 

ENDEREÇO MUNICIPIO 

QUANTIDADE I EsPeciE I MARCA NUMERAÇÃO 

DADOS DO PRODUTO I SERVIÇOS 
COD.PROD. I DADOS DO PRODUTO I SERVIÇOS 

VT04433 

CÁLCULO DO ISSQN 

~~N!X ~OY 
IMARCA/Io:OD: 

IANO/MOD .. : 

I TIPO ..... : 

I COMBUST .• : 

I CHASSI. .. : 

I MOTOR . . .. : 

I RE:Ni\V!\M .,: 

Opcionais: 

i 

!87032100 ! 060 ! 5405! ON! 1 ! 
GM/ONIX JOY - COD.MODELO: SL1SUH I I 

2016/2017 PORTAS ' ' I ' : 01 I I 
AUTOMOVE:L EST ' VEicj ' : NOVO I I 
ALCOOL/GASOLINA POTENCIAl·: 78/80~V I 

98GKL48UOHB127963 FINALIDAtE:: PASSI\~EIR~ 
GfG006380 COR .... . j.: BRANC~ SUt1MIT 

149597 I 
R7C E'OJ UE~ 

i i i i i i 

1UF 

I PESO BRUTO 

V, UNITARIO IVAL. DESC. II.AOIC. I 

39.590, 00! 390,00 ! 0,99! 

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 39.590,00 

VALOR TOTAL DA NOTA 
0,00 39.200,00 

UF I CNPJICPF 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 

I PESO LIQUIDO 

v. TOTAL I BC.ICMS l V.ICMS r• ICMS 

39.200,00 1 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

i 

0,00! 0 ,00 ! 0, 0 

i i 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DE ISSON VALOR DO ISSON 

0,00 0,00 

DADOS ADICIONAIS 

INFORMAÇ0ES COMPLEMENTARES 
Trib Aprox R$ 6072,08 Federal e 4704,00 Estadual Fonte: IBPTIFECOMERCIO RS.Contato: 288980.1Jepto:01-Vendedor.0029-SERGIO DE SOUZA 
OLIVEIRA.Cond. Pagto: VENDA CIDUPLICATA VEICULOS -VEICULO ADQUIRIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
DE SAUDE CONVENIO TRANSPORTE SANITARIO-APSUS CONFORME PROCESSO ADM.NR 5012016 E PREGAO PRESENCIAL NR. 
03112016 .COMPTA PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA 3409-6 CONTA 5053-9 CIPAUTO VEICULOS LTDA. CNPJ 

06.105.49610001-44. 

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

0.00 

RESERVADO AO FISCO 



DANFE 
Documento Auxiliar de 
Nota Fiscal Elet rônica 

O - Entrada 

1 -Salda 

IDENT IFICAÇÃO DO EMITENTE 

CIPAUTO VEICULOS L TOA • GO 

AV SANTOS DUMONT,1 331 

PROLONGAMENTO- CENTRO 

87360000 - GO IOERE - PR 

Telefone: (44) 3521-8600 
N° 000.054.291 

Série 001 
FL 1/1 

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e 
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutDrizadora 

DESTINATÁRIO f REMETENTE 

NOME RAZÃO SOCIAL I CNPJICPF DATA OA EMISSÃO 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUOE 10.502.182.0001-52 28109/2016 

ENDEREÇO I BAIRRO/OISTRITO I CEP DATA DA ENTRADA/SAlDA 

RUA BAHIA · PREFEITURA CENTRO 87.330-000 

MUNICIPIO I FONE/FAX I UF I INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAlDA 

NOVACANTU 4435271281 PR 

FATURA I 54291-01 26110/2016 39.200,00 

CÁLCULO DO IMPOSTO 

8' "lE CAlCULO DE ICMS I VALOR DO ICMS 1 BASE DE CAlCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 
0,00 0,00 0,00 0,00 39.590,00 

rvALOR DO FRETE I VALOR DO SEGURO I DESCONTO I OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 

0,00 0,00 390,00 0,00 0,00 

TRANSPO RTADOR /VOLUMES T RANSPORTAOOS 

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA I CÓDIGO ANTI I PLACA DO VEICULO UF I CNPJICPF 
PROPRIO 9-Sem Frete 

ENDEREÇO MUNICIPIO I UF INSCRIÇÃO ESTADUAL 

QUANTIDADE I ESP~CI E TMARCA NUMERAÇÃO I PESO BRUTO I PESO LIQUIDO 

DADOS DO PRODUl O I SERVIÇOS 
COD.PROD. I DADOS DO PRODUTO I SERVIÇOS I NCM ICST ICFOP IUN I OUANT. I V.UNITARIO IVAL.DESC. I I.AOIC.I V. TOTAL I BC.ICMS I 

VC07315 !ON:X JOY 

IMARCA/HOD: 

!s7o32lOO ! o6o!s4os!uN! 1 ! 39.s9o,oo! 39o,oo ! o,99 T 39 .zoo,oo ] o,oo! 

G!i/ONIX JOY - COO.HOOELO: 5L1BUH I I 

CÁLCULO DO ISSQN 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

DA DOS ADICIONAIS 

I A."'O/HOD • . : 

!TIPO ..... : 

I CCMBUST .. : 

!CHASSI. . . : 

!MOTOR . .. . : 

I REN.WI\M . . : 

IOpt::ionais: 

I 
I 
I 

i 

2016/2017 PORTIIS .. I· : 01 I I 
AUTOMOVEL 

ALCOOL/GASOL!NA 

EST. VEIC I · : NOVO I I 

POTENCIA I·: 78/80 ICV I 

9BGKL48UOHB123509 FINIIL!OII~E: PASsAqErRq 

GE'G0073 47 COR ..... I . : BRIINCq SUlftiT 

149597 I I 
R7C ~DJ UE3 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 
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 

0,00 

BASE DE CALCULO DE ISSQN 

i i i 

0.00 

INFORMAÇ0ES COMPLEMENTARES 
Trlb Aprox R$ 6072,08 Federal e 4704,00 Estadual Fonte: IBPT/FECO MERCIO RS-Contato: 288981-Depto:01-Vendedor.0029-SERGIO DE SOUZA 
OLIVEIRA-Cond. Pagto: VENDA C/DUPLICATA VEICULOS - VEICULO ADQUIRIDO PARA ATENDER AS NECE SSIDADES DA SECRETARIA 
DE SAUDE CONVENIO TRANSPORTE SANITARIO-APSUS CONFORME PROCESSO ADM.NR 501201 6 E PREGAO PRESENCIAL NR. 
03112016 .COMTA PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA 3409-6 CONTA 5053-9 CIPAUTO VEICULOS LTDA. CNPJ 

06.105.49610001-44. 

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 DO RCIMSIPR APROVADO PELO DECR. 1980 DE 2111212007-

I 
I I 

I I 

I I 

I I 
I I 
I I 

I I 

I I 

I I 

I I 
VALOR 00 ISSQN 

0.00 

RESERVADO AO FISCO 

i 

39.200,00 

V.ICMS i ICMS 

O, 00 ! O, O 

I 

i 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.º 77.845.394/0001-03 

Fones (44) 3527-1363 

EXTRATO DE CONTRATO. REF. PROCESSO LICITATÓRIO nº 959/2916 
EDITAL DE tomada de preços nº 931/2916 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, PARANÁ 
CNPJ nº 77.845.394/9991-93 

CONTRATADO: CIPAUTO VEICULOS LTDA 
CNPJ. 96.195.496/9992-25 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EM ATENDIMENTO A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TRANSPORTE 
SANITÁRIO. 

VALOR: R$-117.699,99 (Cento e Dezessete Mil e 
Seiscentos Reais). 

ASSINATURA: 28 de Setembro de 2.916. 
VIGÊNCIA: 69 (sessenta) DIAS. 
EXECUÇÃO: 39 (trinta) DIAS. 

.o 
~. 1'1-

r.J) 
-, UJ 
;..,J ~ 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

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

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 01612016 

TERMO DE CONTRATO OUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU E DE OUTRO, A EMPRESA
CIPAUTO VEÍCULOS LTDA, CUJO VEICULO 
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EM ATENDIMENTO A 
SECRETARIA DE SAÚDE, CONVÊNIO TRASNPORTE 
SANITÁRIO - VALOR DO CONTRATO É R$ 117.600,00 I (Cento 
e Dezessete Mil Seiscentos Reais), NOS TERMOS DA LEI 
FEDERAL N. o 8666 DE 2II06/1993. 

PREÂMBULO 

CONTRATANTE: Município de NOVA CANTU, pessoa jurídica de direito público, com Sede na Rua Bahia, n° 85,
Centro. inscrito no CNPJ sob n° 77.845.39410001 -03, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor 
AIRTON ANTONIO AGNOL/N, residente e domiciliado nesta cidade de Nova Cantu, portador da Carteira de 
identidade RG n° 4.414.003-9 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 no 
06.105.496/0002-25, com sede na Rua Santos Dumont,. 1331, CEP. n°. 87.360-000 - Goioeré - cidade - PR, neste ato 
representada pelo Sr. Jose Roberto Maciel Ruiz, portador da CJIRG n° 6.014.301-0 e inscrito no CPFIMF n° 
020. 155. 419-42. 

A parte supra mencionada, em decorrência do Processo Licitatório n° 3112016, resolvem celebrar o seguinte 
CONTRA TO. 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 VEICULO I.OL COM CAPACIDADE PARA 05 OCUPANTES EM CONFORMIDADE COM O 
CONTRAN (CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO) ANO DE FABRICAÇÃO 2016, ANO DE MODELO 2017, 
POTÊNCIA DE 78CV COM GASOLINA E 80CV COM ET ANOL, 04 PORTAS, TOTAL FLEX , COR BRANCA, 
COM AR, CONDICIONADO, CONTA-GIROS, DIREÇÃO ELÉTRICA, HODÔMETRO (TOTAL E PARCIAL) LUZ 
DE LEITURA, RODAS DE FERRO ARO 14 COM CALOTAS, APOIO DE CABEÇA TRASEIROS, BANCO 
TRASEIRO REBA TÍVEL, BRAKE LIGTH, DESEMBAÇADOR VIDRO DIANTEIRO E TRASEIRO, 
RETROVISORES EXTERNOS COM COMANDO INTERNO, VIDROS ELÉTRICOS, VIDROS ELÉTRICOS 
DIANTEIROS, AIR BAG DUPLO, SISTEMA DE FREIOS COM ABS, CÂMBIO MECÂNICO COM SEIS 
VELOCIDADES, GARANTIA DO F ABRI CANTE DE 3 ANOS E ASSISTÊNCIA EM REDE AUTORIZADA E 
COBERTURA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA 
DE SAÚDE, CONVÊNIO TRASNPORTE SANITÁRIO. 

I CLÁUSULA SEGUNDA -DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 

2. I Fazem parte deste Contrato, independentemente da transcrição, todos os documentos constantes do processo 
Licitatório 3112016, 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. 

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 
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3.2 - O objeto deste contrato deverá ser entregue na sede da contratante, 
dentro dos limites do Município. 

.-I ,.... ~':"\··~ • 
ou sendo necessário em qualqu~nto-::-

3.3- O veiculo será vistoriado por servidor designado. 

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$ 
117.600,00 I (Cento e Dezessete Mil Seiscentos Reais), daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL". 

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 e.;r:pressamente 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, mediante a entrega dos Veículos 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 /6 (dezesseis) anos, salvo na condição 
de aprendi:::, 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 60 dias, 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 fixados neste Contrato, por atos do CONTRATANTE; 
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c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio concernente ao 
contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE; 
d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execução; 

"'0-~--

1-
objeto .... __ 

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou outros devidamente justificados e aceitos pelo 
CONTRATANTE; 

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: 

07.002.10.30 1.0428.1.099.4.4.90.52.48.00. - 31495 
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 
resultames 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. 7 - Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vLcws ou incorreçaes 
não revelados até o Recebimento Definitivo, deverá ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruído e/ou 
substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer ônusfinanceiro para o CONTRATANTE. 

8.8 - Entende-se por defeito, vício 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(ficações 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. A finalidade 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 not!ficação 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 
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 JO 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 seguintes sanções, de acordo com o previsto na Seção!/ do Capítulo IV da Lei No 8.666193. 

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 

I 0.1 - Os materiais a serem empregados nos serviços decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela CONTRATA DA 
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 espec{ficações técnicas e/ou memoriais como "similar" a qualquer padrão especial, o 
CONTRATANTE decidirá sobre a questão da similaridade. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

Il.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) CONTRA TA DO( A) das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
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c) O desatendimento pelo{a) CONTRATADO{A) das determinações regulares da autorizada designada para 
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 Sl!ficiente 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 8.666193; 
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. 

1/.4.1 - Nestes casos. a CONTRATANTE, deverá pagar o(a) Contratado(a) os serviços já prestados, de acordo com os 
termos deste Contrato. 

CLAUSULA 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 sefizer(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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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 

13.1 - 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 
conseqüencia 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 RESPONSAJJILIDADE 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. 

CLAUSULA 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. 

I 5.3 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade serviço, nem a ético
profissional pela pe1jeita execução do Contrato. 

CLAUSULA 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. 

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 
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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 niveis 
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 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 
reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa fisica, 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, 27109/2016. 

'~) 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

Testemunhas: 

Ass: _______ ___ _ Ass: __________ _ 

CPF: _____ _ __ _ CPF: _________ _ 

RG: _________ _ RG: ________ _ 

CIP''IT' 0S LTDA. 

t San ... _ ...>umont, 1331 
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Terça-feira, 27 de setembro de 2016 
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~;. • refeitura Municipal de Nova Canto 
ESTADO DO PUANA 

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 n° 050/2016 - Edital 
de Pregão, na forma presencial n° 03112016, 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 n° CNPJ 
06.105.496/0002-25, no Valor de R$-117.600,00 (Cento e Dezessete Mil e Seiscentos 
Reais). 

Nova Cantu, Paraná, 26 de Setembro de 2.0 16. 
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Prefeitura Municipal de Nova 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

ASSESSORIA JURÍDICA 

PARECER JURÍDICO DE HOMOLOGAÇÃO 

Processo Administrativo n° 050/2016 

1-RELATÓRIO 

Súmula: 1. Processo Administrativo de AQUISIÇÃO DE 
VEICULO 1.0L COM CAPACIDADE PARA 05 
OCUPANTES EM CONFORMIDADE COM O CONTRAN 
(CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO) ANO DE 
FABRICAÇÃO 2016, ANO DE MODELO 2017, POTÊNCIA 
DE 78CV COM GASOLINA E 80CV COM ETANOL, 04 
PORTAS, TOTAL FLEX , COR BRANCA, COM AR, 
CONDICIONADO, CONTA-GIROS, DIREÇÃO ELÉTRICA, 
HODÔMETRO (TOTAL E PARCIAL) LUZ DE LEITURA, 
RODAS DE FERRO ARO 14 COM CALOTAS, APOIO DE 
CABEÇA TRASEIROS, BANCO TRASEIRO REBATÍVEL, 
BRAKE LIGTH, DESEMBAÇADOR VIDRO DIANTEIRO E 
TRASEIRO, RETROVISORES EXTERNOS COM 
COMANDO INTERNO, VIDROS ELÉTRICOS, VIDROS 
ELÉTRICOS DIANTEIROS, AIR BAG DUPLO, SISTEMA 
DE FREIOS COM ABS, CÂMBIO MECÂNICO COM SEIS 
VELOCIDADES, GARANTIA DO FABRICANTE DE 3 
ANOS E ASSISTÊNCIA EM REDE AUTORIZADA E 
COBERTURA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE 
SAÚDE, CONVENIO TRASNPORTE SANITÁRIO.. 2. 
Licitação na modalidade Pregão Presencial no 031120 16. 
Cumprimento de exigências legais no procedimento de licitação. 
Licitação apta à homologação. 

Versa o presente expediente sobre AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 
PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE, EM 
ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU. 2. Licitação na modalidade Pregão Presencial n° 0311201 6. 

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

-DA ANÁLISE 
/' 

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

~ 



RECOMENDAÇÃO 

sim 

Numeração das páginas doi:= =Art= .=3=8=c=ap=u=t=d=a=L=e=i =8=.6=6=6/=9=3::::;11 
processo . .. 

sim 

~C=Iar=e=z=a=, =ob~~=et=iv=i=d=ad~e=e==ju=s=ti=fi=ca=t=iv=a=:l Art. 3 8 caput da Lei 8.666/93 ll===s=im===~ L====-======il .-na elaboração do objeto . . r- , 
Realização de ampla pesquisa de arts. 7°, § 2°, inciso III, e 43, sim 
preços no mercado, a fim de incisos IV e V, todos da Lei 
estimar o custo do objeto a ser 8.666/1993 
adquirido, definir os recursos 
orçamentários suficientes para a 
cobertura das despesas contratuais 
e servir de balizamento para a 
análise das propostas dos licitantes, 

Indicação do recurso próprio para a I Art. 38 caput da Lei 8.666/93 li sim - I 
:=d=e=s~p'e=s=a======~======~~- -~-==========~~=============::::::· 

Autorização da Autoridade Art. 38 caput da Lei 8.666/93 sim - I 
competente, sob a ótica da c/c Art. I 0 § I 0 da Lei 
oportunidade, conveniência e Complementar Federal n° 
relevância para o interesse público I O 112000 

I Conformidade do Edital li Artigo 40 da Lei 8.666/93 1:=1 =====s=im======: ~=======-======= 
Ato de designação da comissão de Art. 38 inc. III da Lei sim - I 
licitação, do leiloeiro 8.666/93 
administrativo ou oficial, ou do 
responsável pelo convite 

Comprovante das publicações do 
edital resumido, na forma do art. 2I 
da Lei 8.666/93; da entrega do 
convite. 
Conforme inciso V do Art. 4 da Lei 
I0.520/93 

Art. 38 inc. li da Lei 
8.666/93 

Inciso V do Art. 4 da Lei 
10.520/93 

sim 

Cumprimento dos prazos de I Art. 21 da lei 8.666/93 11 sim 11 

publicação/aviso !::· ==========::;·~·======~·~· =======~ 
Legalidade das propostas e dos Art. 38 inc. IV e 43 da Lei I sim li 
documentos que as instruírem e sua 8.666/93 
consonância com o Edital ·:=:· ========i 

deliberações da Comissão 8.666/93 
Conformidade das Atas e Art. 38 inc. V da Lei I sim 

Julgadora :=· ============ ~============= 

11 

Pertinência do ramo da Empresa I Art. 22 § 3° da Lei 8.666/93 11 sim 

com o objeto da Licitação . ·:=· =======;~=======~! 

I Parecer de abertura ~~~ ==Art=.=3=88=~=66=c(;=~~~::::d:::=a=L:=e=i ==i' :=1 =====s=im====~ ~======-=======; 
Recursos 
apresentados 
respectivas 
decisões 

eventualmente Art. 38 inc. VII da Lei não 
pelos licitantes e 8.666/93 
manifestações e 

L 



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 AQillSIÇÃO DE 
VEICULO 1.0L COM CAPACIDADE PARA 05 OCUPANTES EM CONFORMIDADE 
COM O CONTRAN (CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO) ANO DE 
FABRICAÇÃO 2016, ANO DE MODELO 2017, POTÊNCIA DE 78CV COM 
GASOLINA E SOCV COM ETANOL, 04 PORTAS, TOTAL FLEX , COR BRANCA, 
COM AR, CONDICIONADO, CONTA-GIROS, DIREÇÃO ELÉTRICA, HODÔMETRO 
(TOTAL E PARCIAL) LUZ DE LEITURA, RODAS DE FERRO ARO 14 COM 
CALOTAS, APOIO DE CABEÇA TRASEIROS, BANCO TRASEIRO REBATÍVEL, 
BRAKE LIGTH, DESEMBAÇADOR VIDRO DIANTEIRO E TRASEIRO, 
RETROVISORES EXTERNOS COM COMANDO INTERNO, VIDROS ELÉTRICOS, 
VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS, AIR BAG DUPLO, SISTEMA DE FREIOS COM 
ABS, CÂMBIO MECÂNICO COM SEIS VELOCIDADES, GARANTIA DO 
FABRICANTE DE 3 ANOS E ASSISTÊNCIA EM REDE AUTORIZADA E 
COBERTURA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE, CONVENIO TRASNPORTE 
SANITÁRIO. 

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. 

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

• 

1 A analise constante no parecer é jurídico-formal. 



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

Este é parecer, salvo melhor entendimento da autoridade superior. 

Nova Cantu, em 26 de Setembro de 2016. 



~ .. 'JRA Ji1 

MUNICÍ~~~apP~."~OVA CANT 0. ~::, .. $.~~~ 
CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 ,.._ 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

SCI - Sistema de Controle Interno 

Relatório Administrativo n°. 028/2016. 
Processo Licitatório n°. 050/2016. 
Modalidade Edital de Edital de Pregão n°. 031/2016. 

O presente relatório trata do processo li citatório n°. 031/2016 Aquisição de veículos, 
em atendimento a Secretaria Municipal de 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, 26 de Setembro de 2016. 

Elis Marina da Silva 
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 



Prefeitura Municipal de Nova Canto 
ESÜDO DO PARANA 

CNPI7l845.394/0001-03 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

REF: PROCESSO LICITA TÓRIO No 050/2016 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n° 03112016 

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

LOTE N° O I -VEICULO 

Lote- Quant. AQUISIÇAO DE VEICULOS, EM CIPAUTO VEICULOS LTDA Proposta 
ATENDIMENTO A SECRETARIA CNPJ: 06.105.496/0002-25 preços 

01 03 MUNICIPAL DE SAÚDE. unitá rio: 
escrita R$-
39.200,00 

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

Nova Cantu, Paraná, 26 de Setembro de 2.0 16. 

' 
Comissão de Licitações: -~ A-.cl \..o~ w rn~ 



Prefeitura Municipal de Nova Cant 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ n.845.394/0001-03 

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 050/2016 

PREGÃO, na Forma PRESENCIAL n° 031/2016 

Às 10:00 hs (dez horas) do dia 26 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 VEICULO 1.0L COM CAPACIDADE PARA 05 OCUPANTES EM 
CONFORMIDADE COM O CONTRAN (CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO) ANO DE 
FABRICAÇÃO 2016, ANO DE MODELO 2017, POTÊNCIA DE 78CV COM GASOLINA E 80CV 
COM ETANOL, 04 PORTAS, TOTAL FLEX, COR BRANCA, COM AR, CONDICIONADO, 
CONTA-GIROS, DIREÇÃO ELÉTRICA, HODÔMETRO (TOTAL E PARCIAL) LUZ DE 
LEITURA, RODAS DE FERRO ARO 14 COM CALOTAS, APOIO DE CABEÇA TRSEIROS, 
BANCO TRASEIRO REBATÍVEL, BRAKE LIGTH, DESEMBAÇADOR VIDRO DIANTEIRO E 
TRASEIRO, RETROVISORES EXTERNOS COM COMANDO INTERNO, VIDROS 
ELÉTRICOS, VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS AIR BAG DUPLO, SISTEMA DE FREIOS 
COM ABS, CÂMBIO MECÂNICO COM SEIS VELOCIDADES, GARANTIA DO FABRICANTE 
DE 3 ANOS E ASSISTÊNCIA EM REDE AUTORIZADA E COBERTURA EM TODO O 
TERRITÓRIO NACIONAL., 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 

EMPRESA/CNPJ 

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)- VEICULO 

Lote- Quant. AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EM CIPAUTO VEICULOS LTDA 
01 ATENDIMENTO A SECRETARIA CNPJ: 06.105.496/0002-25 

03 MUNICIPAL DE SAÚDE 

Rua Bahia, 85 - Centro- CEP 87.330-000- Nova Cantu- PR- E-Maillicitacao@novacantu.pr.gov.br 

or_J 

Proposta 
preços 

unitário: 
escrita R$-
39.338,67 



Prefeitura Municipal de Nova Canto 
ESTADO DO PUANA 

CNPJ n.845.39410001·03 

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

LOTE N° 01- VEICULO 

Lote- Quant. AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EM CIPAUTO VEICULOS LTDA 
01 ATENDIMENTO A SECRETARIA CNPJ: 06.105.496/0002-25 

03 MUNICIPAL DE SAÚDE. 

Proposta 
final após os 

lances 
preços total: 
R$-39.200,00 

Valor total de R$-117.600,00 (Cento e Dezessete Mil e Seiscentos 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 à 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, 26 de Setembro de 2.016. 

Pregoeiro: &~----0./\. ~ 

EquipedeApoio: ~ {Ç~~~ 
Controle Interno: ~b li)~ ( 

'-..___/ 

Empresa Licitada: 

Rua Bahia, 85- Centro - CEP 87.330-000 - Nova Cantu - PR- E-Mail licitacao@novacantu.pr.gov.br 



CIPAUTO VEÍCULOS LTDA. 
OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCl4L 

CNP J 06.105.49610001-44 
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, empresario, 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 Parana, 
Rodovia BR 116, n° 1785, Trevo do A tuba, 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 
no 836.848.329-87, residente e domiciliado em Curitiba, Estado do Parana, Rodovia BR 
116, n° 1785, Trevo do Atuba, 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 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° 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. 0°1.331 , CEP 87360-000, NIRE Jucepar41900834751; Filial 
02 na c1dade 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 Jucepar41901003241. 

CIPAVTO VEÍCULOS LTDA. 
CNPJ 06.105.49610001-44 

NIRE 41205173121 

Os abaixo nominados e qualificados: 

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

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA - SEDE 
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CIPAUTO VEÍCULOS LTDA. 
OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

CNPJ 06.105.496/0001-44 
NIRE 41205173121 

e domiciliada em Curitiba, Estado do Paraná, na Rodovia BR 116, n° 1785, Trevo do 
Atuba, CEP: 82590-1 00; 

2) ALEXANDRE ZACARIAS FRARE, brasileiro, casado sob regime de separação de 
bens, empresário, 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: 82590-1 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 
no 836.848.329-87, residente e domiciliado em Curitiba, Estado do Paraná, Rodovia BR 
116, no 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 Rua Saint 
Hilaire, n° 20, Edifício Saint Hilaire, bloco 8 , apartamento 33, Bairro Oficinas, CEP: 
84035-350. 

sócios da sociedade empresária limitada denominada C! 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 07/01/201 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 soctal, 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 Goioeré, Estado do Paraná, localizada à Rua Santos Oumont, 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, n° 
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. 

c:r~ 
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CIPAUTO VEÍCULOS LTDA. 
OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

CNPJ 06.105.49610001-44 
N/RE 41205173121 

CAPÍTUlO 11- CAPITAL 
~LÁUSULA 4a - O capital social da empresa de R$ 5.722.779,00 (cinco milhões, setecentos e 
vrn_te e ?ors mil, 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 rntegralrzado pelo sócros, com a seguinte distribuição: 

NOME DO SOCIO QUOTAS R$ % 
!Vania Terezinha Zacarias Frare 143.069 1.430.695,00 25% 
[Alexandre Zacarias Frare 71.535 715.347,00 12,5% 
!André Zacarias Frare 71.535 715.347,00 12,5% 
Paulo Roberto Pedrollo 286.139 2.861 .390,00 50% 
irOTAL 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 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 
disponiveis, 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 titulo 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. 

.. Y. . 
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CIPAUTO VEÍCULOS LTDA. 
OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

CNPJ 06.105.49610001-44 
NIRE 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 
haJa reserva de lucros disponível, determinando o reembolso das mesmas, na forma do 
disposto 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 permanéncia 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 á aprovação 
das contas da administração. 

CAPÍTULO 111 -ADMINISTRAÇÃO 

CLÁUSULA 83 
- A administração da sociedade será exercida pelos sócios PAULO ROBERTO 

PEDROLLO, VÃNIA 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, em1tir 
cheques, letras de câmbio, notas promissórias, duplicatas, bem como emitir e aceitar quaisquer 
outros titu las de c rédito. 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-ca lendário. 
exceto o mandato judicial. que poderá ser por prazo indeterminado. 

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

CLÁUSULA 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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condenação, à pena que vede, ainda que temporariamente. o acesso a cargos públicos. ou por 
cnme fa limentar, 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 institui do, 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 o - 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 mínimo, 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 patrimonial e do resultado 
econômico, salvo erro, dolo ou simulação, exonerará de responsabilidade os admimstradores. 

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. 

CAPÍTULO VI - EXERCiCIO 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 líquido, 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 prejufzos, 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. 

Sócios: 

T t h es emun as: 

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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Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência. prov idencie junto à 1•c:~--./ 
RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

06.105.496/0002-25 
FILIAL 

NOME EMPRESARIAL 

CIPAUTO VEICULOS LTDA 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

CIPAUTO VEICULOS LTDA 

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 SECUNDÁRIAS 

Não informada 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

DATA DE ABERTURA 

12/02/2004 

~LOGRADOURO 
R SANTOS DUMONT 

I COMPLEMENTO 

I CEP 
87.360-000 

I BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 

ENDEREÇO ELETRONICO 

contabil@zacarias.com.br 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

I SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I MUNICIPIO 
GOIOERE 

I TELEFONE 
(044) 5218·600 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

23/10/2004 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 10/09/2016 às 09:45:02 (data e hora de Brasília). 

© Copyright Receita Federal do Brasil - 10/09/2016 
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 0610549610002-25 

Razão Social: CIPAUTO VEICULOS LTDA 

Nome Fantasia:CIPAUTO VEICULOS 

Endereço: RUA SANTOS DUMONT 1331 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 maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

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

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

Certificação Número: 2016082901002254088760 

Informação obtida em 10/09/2016, às 09:51:55. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa : 
www.caixa.gov.br 
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10/09/2016 

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

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

Nome: CIPAUTO VEICULOS LTDA 
CNPJ: 06.105.496/0001-44 

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB ), com a 

exigibil idade 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 exigibil idade 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 f iliais 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 09:47:31 d~ia 10/09/2016 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 09/03/2017. 
Código de controle da certidão: BA75.6901.281A.786F 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Estaco do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Rece1ta do Estado 

Certidão Negativa 
ce Déb1tos Tributáros e dE' Oív1da At&va Estadua 

N° 014771403-78 

Certidão fom€cida para c CNPJ1MF 06.105.496/G002-25 
Ncre CIPAUTO VEtCULOS L IDA 
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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 

AVI$0 ----------------------------------------------------------------------~ 

SEM DÉBITOS PENDENTES ATÉ A PRESENTE DATA: 14/09/2016 

~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. 

r---INSCRIÇÃO----------,-------ENDEREÇO I LOCALIZAÇÃO------------,-: BLOCO- APTO 

32223 COM DE VEICULOSISER/R SANTOS DUMONT 

87512 I SANTOS DUMONT 1331 

/ 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CIPAUTO VE I CULOS LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 06.105.496/0002 - 25 

Certidão n° : 88920149/2016 
Expedição: 10/09/ 2016 , às 09:58:40 
Validade : 08/03/201}- 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedi ção . 

Ce rtifica - se que CIPA U T O VE I CU L O S LTDA 

(MATRIZ E FILIAIS ), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 
06.105 . 496/0002-25 , NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642 - A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Le i 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 responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atua l izados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídi ca , a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais . 
A aceitação desta certidão condiciona - se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www . tst.jus.br) 
Certidão emit i da gratuitamente. 

INFORMAÇÃO I MPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quan to às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inc l us i ve no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 
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Cipauto Veículos Ltda. • ~ · - t· 
Campo Mourão · PR: Rod. BR 1S8. Km OS· jd. Nsa. Sr'. Aparecida· F~( Sl8-Bi00 - 7 
CEP 87309·6SO · CNPJ 06.10S.496/0001-44 ·Inscrição Estaduai903.016~-J9 ~? ~ _. • 

Goioerê - PR: Rua Santos Oumont, 1331· Fone: (44) 3S21·8600 • CEP: 87360-000 
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 

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR OU 

CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 

Referente: Pregão (Presencial) n° 031/2016- PMNC 

A empresa Cipauto Veículos Ltda, inscrita no CNPJ n° 06.1 05.496/0002-25, 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° 031 /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 expressc7o da verdade, firmamos a presente. 

Goioerê (PR), 14 de setembro de 2016. 

C.P.F 020.155.-119--12 fõ6J05496/0002-25 
R.G 6.0-11.301-0 

FINO NEW ROAos· 

Clp · ·· "' ' ·· ~s L'fDA 
. '""''. -.• v . ~ 
Rué'l Sé:am.... u:-~1 c. nt, · JJ1 ~ UEP 87360-Q · - Go1oeri. -P~ ~ 
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Cipauto Veículos Ltda. 
Campo Mourão- PR: Rod. BR 158, Km OS- jd. Nsa. Sr'. Aparecida OOBI 18-8600 ) 
CEP 87309-650- CNPJ 06.105.496/0001-44 - Inscrição Estadual903. ·;;: C"''- · 
Goioerê - PR: Rua Santos Dumont. 1331- Fone: (44) 3521-8600- CEP: 8736Ó-~OOO' ~ 
CNPJ 06.10S.496/0002-25 -Inscrição Estadual903.09087-13 

ANEXO li 

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 
www.cipauto.com.br 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Nome da Empresa: Cipauto Veículos Ltda. 
Endereço <.la 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 (Presenc ial) n° 03112016 - PMNC 

O signalano da presente, em nome da Proponente o Sr. José Roberto Maciel Ruiz, 
brasileiro, casado, gerente de vendas, residente e domiciliado à Rua Bolívia, 90, bairro Jardim 
Morumhi na cidade de Goioeré - PR, portador(a) da R.G n° 6.041.301 -0, expedida pela 
Secreluria de Segurança Pública do Paraná e do CP.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, 
neto mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos e menores de 14 
(qualorze) anos a não ser na condição de aprendiz. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Goioerê (PR), 14 de setembro de 2016. 

Carimbo do CNPJ, Assi 

C.P.F 010.155.-119-42 

R.G 6.0-11.301-0 
06105~96/0002-25 

C li •. ·-
·' ·'-~ 

Rua StJLL. 
t_;EP 87360· J 

. :'LOS LTOA./\// 

.. r:, , ·.;31 ~~ 
- Goiot::.-É: -P~ ~ 
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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 

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 VEÍCULOS 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, 
i scrita no CNPJ sob n° 06.105.496/0001-44, 'e por suas filiais: filial (01) em Goioerê 

~-fJlt+----t.!:.Po.R, na Av. Santos Dumont, 1331, em Goioerê -PR, inscrita no CNPJ/MF sob n° 
6.105.496/0002-25, NIRE: 419ÓO.S3.475-1 ·;- filiais (02) e (03) em Ponta Grossa -PR, 

filiaf (02) na Av. Souza Naves, 2000, . Bairro Chapada, inscrita no CNPJ/MF n° 
6.105.496/0003-06, NIRE: 419009_71 _30-8 -~ {filial (03) na Av. Ernesto Vilela, 777-A, 
airro Nova Rússia, inscrita no CNPJ/MF n° 06.105.496/0004-97; filial (04) em Toledo 

" PR;···na Av. Parigot de Souza, 207y, _Jardim Porto Alegre, inscrita no CNPJ/MF sob n° 
6.105.496/0005-78, NIRE: 4190106441-0, com seu Contrato Social devidamente 
rquivado na Junta Comercial do Paraná, sob n° 41205173121 e 41900834751, aos 

""T--1~~~;_· · , ·2/0.2/2004, arquivado nesta serventia, n·a ·Pasta 07/Contratos/Estatutos, fls. 044; 7a 
r-"""=~=-==~--~A~Itéração Contratua.l e Consolidação .. (última), registrada na Junta Comercial do 
~;;: i5:, ~;;:; ~ P raná, sob n° 20100009042, em data de 07/01/201 O, arquivado nesta Serventia, na 
~ ~ ~;::; ~ ~ ] fl> sta 12/Contratos/Est. fls. 031 e Certidão Simplificada n° 15/692456-0, expedida em 

.:~ ~ B: ~ ~ ã ~ ~ ritiba -PR, em data de 10/11/2015, arquivado nesta Serventia, na Pasta 
·~ ª ~ ~ ~ .. ~ ~~ /Contratos/Estatutos, fls. 259/260, neste ato devidamente representada por seu 
. :: ~ ~ E: cio administrador, Sr. Paulo Roberto Pedrollo, brasileiro, separado judicialmente, 
•• F-; "" ~ ... ~ ; ~ presário, natural de Erechim -RS, nascido aos 20/02/1955, filho de Getúlio Paulo 
~~ 5 ª ~ ~CP drollo e Clelis Judith Colla Pedrollo, portador da CI-RG n° 1.455.532-3-I.I.PR, 

'~; g ~·6· ~ ~ pedida aos 23/08/1980, e inscrito no CPF/MF sob n° 213.230.709-15, residente e 
· .; ~ ~ ~ ~ (J miciliado na Rua Gal. Cândido Rondon, 626, apt0 052, em Ponta Grossa -PR, de 
~ ~ B- ~ ~ ~-~ ssagem por esta cidade, conforme Cláusula Oitava e seu § 3a, da Consolidação da 
E_~ ~ - §;--r Alteração Contratual; consoante os documentos apresentados, o presente, 

conhecido como o próprio por mim e por tabelião, de cuja identidade e capacidade 
jurídica 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 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, nascid~ 
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, 
inscrito no CPF/MF sob n° 020.155.419-42, residente e domiciliado na Av. Marinho 

r ~cr 



SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCU~~NTO C'~ 
Av. Daniel Portela, 585 ·Centro· Fone (44) 3522·1086 • CEP 87360·000 • Goloerê. PR (/; ' ~ 

. -L. ~- t 
protocolada nesta Serventia no Livro n° 003, sob n° 01006/2015, nesta dat~.~l;;~1~ 
MITIKO A, ESCREVENTE, lavrei a presente. E eu, MARIO MO õJUNI 
TABELI O ESIGNADO, subscrevo, dou fé e assino. (a.) MARIO MOR U :n~. -~·~)" 
GOIO , 25 de n v o d ·2015. PAULO ROBERTO PEDROLLO. Custas ~ 
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. 



REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO PARANÁ 

COMARCA DE GOIOERÊ 
CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS 

AV. SANTA CATARINA, SIN° - Edifício do Forum - JARDIM 

UNDÓIA 

GOIOEREIPR- 87360000 

TITULAR 
JOSEKIMURA 

JURAMENTADOS 
ORSOLINA DE PEDER KIMURA 

JOSE CARLOS MEDEIROS JUNIOR 

VICTOR HUGO DE PEDER KIMURA 

JOSLAINE M. P. KIMURA MEDEIROS 

Certidão Negativa 
N°2.513/2.016.-

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 

CNP J 06.105.496/0002-25, no período compreendido desde 19/08/1963, data de 
instalação deste cartório, a , esente data. 

CARTÓRIO 1\!IORI 
SERVIÇO NOTARIAl E PROTESTO D~ TÍTULC.: 
;.scRéV!NHS: Bel. Mario Mori Junior 
L11!Z [(amide TABEliÃO DESIGNADO 

Bel. Carmen Sylvia Mori Okamoto 
flda Mitiko H a da 
~V. DA'HH rORTEI.A. S"S · fOIIE/fAX: r~~I 352J.tOS ; 
· .. fP 87360·00 0 . GOi•HflÊ PAP.~NÁ 

Custas = R$ 28,23 
Página 0001/0001 

n 
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C I PAUTO 
Cipauto Veículos Ltda. 
Campo Mouriio- PR: Rod. BR 1S8, Km OS- )d. Nsa. Sr' . Aparecid o · 
CEP 87309-6SO- CNP) 06.105.496/0001-44 -Inscrição Estadual903.u"""õ.LL-
Goioerê - PR: Rua Santos Dumont,1331 - Fone: (44) 3S21-8600- CEP: 87360-000 
CNP) 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) 3252-9966- CEP 85906-070 
CNPJ 06.105.496/0005-78 - Inscrição Estadual904.60005-92 
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: sergio.olh·eira(ãicipauto.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) 11° 031/2016 - PMNC 

Apresentamos e submetemos à apreciação dos Senhores nossa proposta de preços relativa a VEICULO l.OL COM 
CAPACIDADE PARA OS OCUPANTES EM CONFORMIDADE COM O CONTRAN (CONSELHO 
NACIONAL DE TRANSITO) ANO DE FABRICAÇÃO 2016, ANO DE MODELO 2017, POTÊNCIA DE 78CV 
COM GASOLINA E 80CV COM ETANOL, 04 PORTAS, TOTAL FLEX , COR BRANCA, COM AR, 
CONDICIONADO, CONTA-GIROS, DIREÇÃO ELÉTRICA, HODÔMETRO (TOTAL E PARCIAL) LUZ DE 
LEITURA, RODAS DE FERRO ARO 14 COM CALOTAS, APOIO DE CABEÇA TRSEIROS, BANCO 
TRASEIRO REBATÍVEL, BRAKE LIGTH, DESEMBAÇADOR VIDRO DIANTEIRO E TRASEIRO, 
RETROVISORES EXTERNOS COM COMANDO INTERNO, VIDROS ELÉTRICOS, VIDROS ELÉTRICOS 
DIANTEIROS AIR BAG DUPLO, SISTEMA DE FREIOS COM ABS, CÃMBIO MECÂNICO COM SEIS 
VELOCODADES, GARANTIA DO F ABRI CANTE DE 3 ANOS E ASSISTÊNCIA EM REDE AUTORIZADA 
E COBERTURA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
SECRETARIA DE SAÚDE, CONVENIO TRASNPORTE SANITÁRIO - APSUS, em conformidade com 
Memorial Descrit ivo. 

Valor Máximo desta Licitação: 120.000,00 (cento e vinte mil reais) 

I tem Descrição 

ONIX JOY l.OL COM CAPACIDADE PARA 
05 OCUPANTES EM CONFORMIDADE 
COM O CONTRAN (CONSELHO 
NACIONAL DE TRANSITO) ANO DE 
FABRICAÇÃO 2016. ANO DE MODELO 
20 17. POTÊNCIA DE 78CV COM 
GASOLINA E 80CV COM ET ANOL, 04 

Unid Quant. Marca 

origem 

ou Valor 

Unit. 

Valor. 

Total. 

PORTAS. TOTAL FLEX ' COR BRANCA, I UM 3,0000 CHEVROLET 
COM AR. CONDICIONADO, CONTA-
GIROS, DIREÇÃO ELÉTRICA. 

39.338,67 118.016,00 

HODÔMETRO (TOTAL E PARCIAL) LUZ I 
DE LEITURA. RODAS DE FERRO ARO 14 
CO M C\LOT AS, APOIO DE CABEÇA 
TRSE IROS, BANCO TRASEIRO 
REB ATÍVEL. BRAKE LIGTH, 
DES EMBAÇADOR VIDRO DIANTEIRO E 
TRASE IRO. RETROVISORES EXTERNOS 

FIND NEWROADS' I =.i .. ' ] 
..r 
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COM COMANDO INTERNO, VIDROS 
ELÉTRICOS. VIDROS ELÉTRICOS 
DIANTEIROS A IR BAG DUPLO, SISTEMA 
DE FREIOS COM ABS. CÂMBIO 
MECÂNICO COM SEIS VELOCIDADES, 
GARANTIA DO FABRICANTE DE 3 ANOS 
E ASSISTÊNCIA EM REDE AUTORIZADA 
E COBERTURA EM TODO O TERRITÓRIO 
NACIONAL. PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE, 
CONVENtO TRASNPORTE SANITÁRIO -
APSUS 

CONDIÇÓES DE PAGAMENTO: Conforme Edital 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias após abettura da mesma. 

PRAZO DE PREST AÇÂO DOS SERVIÇOS: Conforme Edital 

ç·· .. ·.~ 
CIPAUTO 6~-· /~~ 

1.1.. p0. ... ~'~ r-
UJ ';{}.o -tt \ .... 

Cipauto Veículos Ltda. ~ / • 
Campo Mourão- PR: Rod. BR 158, Km OS -Jd. Nsa. Sr'. Apare · a - Fone: ~44~ ,g:8600 -
CEP 87309-650- CNPJ 06.105.496/0001-44 -Inscrição Estadua Ol0tb1 
Goioerê - PR: Rua Santos Oumont, 1331 - Fone: (44) 3521-8600 -C~ / 
CNPJ 06.105.496/0002-25 -Inscrição Estadual90l09087-13 
Ponta Grossa- PR: Av. Souza Naves, 2000 - Fone: (42} 3219-6650- CEP 84062-000 
CNPJ 06.105.496/0003-06 -Inscrição Estaduai903.94045-0S 
Toledo - PR: Av. Parigot de Souza, 20n- Fone: (45) 3252-9966- CEP 85906-070 
CNPJ 06.105.496/0005-78 -Inscrição Estadual904.60005-92 
www.cipauto.com.br 

O valor total Ja Proposta é de: R$ 11 8.0 16.00 (CENTO E DEZOITO MIL E DEZESSEIS REAIS) 

Carimbo do CNPJ, Assi 

C.P.F 020.155.419-4 
R.G 6.0-11.301-0 

- PR), 14 de setembro de 2016. 

FINO NEW ROA os· 

06105496/0002-251 

CfPA.UTO '.r:íC'' ll•S LTDA. 

, Rua Santo~ [·~m- 1t , 1331 
CEP 87360-000 - Goioerê _ p~ 
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CIPA UTO VEÍCULOS LTDA. 
0/TAVAALTERAÇÃOECONSOLIDAÇÃODOCONTRATOSOCIAL 

CNPJ 06.105.49610001-44 
NIRE 41205173121 

Os abaixo nomtnados e qualificados: 

1) VM~IA 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, 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, empresário, 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 A tuba, 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: 82590-100; 

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 General 
Candido Rondon, 626, Bairro Nova Russia, CEP: 84070-020; 

sócios da sociedade empresária limitada denominada C I PAUTO 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° 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, 
localtzada 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 10 de Janeiro de 2002, pelas demais dispostções 
legais aplicáveis á 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 06.105.49610001-44 

NJRE 41205173121 

Os abaixo nominados e qualificados: 

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

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: \);1 
PR157423867. NIRE: 41901003241. ~ 
CIPAOTO VEICOLOS LTDA 

Libertad Bogus 
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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, empresário, 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!'l BR 116, n° 1785, Trevo do Atuba, CEP: 82590-1 00; 

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: 82590-1 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 Rua Saint 
Hilaire, n° 20, Edific1o Saint Hilaire, bloco B, apart~mento 33, Bairro Oficinas, CEP. 
84035-350. 

sócios da sociedade empresária limitada denominada C I PAUTO 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° 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 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 á 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 1" -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 Jucepar 41900971308; 

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 vefculos 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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CAPÍTULO 11 • CAPITAL 
CLÁUSULA 4a - O capital social da empresa de R$ 5.722.779,00 (cinco milhões setecentos e 
vin_te e ?ois mil, setecentos e setenta e nove reais), dividido em 572.278 (quinhent~s e setenta e 
do1s mil, duzentos 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$ % 
Vània Terezinha Zacarias Frare 143.069 1.430.695,00 25% 
Alexandre Zacarias Frare 71.53E 715.347,00 12,5% 
André Zacarias Frare 71.535 715.347,00 12,5% 
Paulo Roberto Pedrollo 286.1 39 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 à 
sociedade sem a observância do direito de preferência dos demais sócios na sua aquisição. 

Parágrafo 1°- Na hipótese desta cláusula ou quando pretenda reti rar-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 
dire1to 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. 
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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. 

CLÁUSULA 7a - 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 ga -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 emitir e aceitar quaisquer 
outros títulos de credito, 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 período de sua gestão, com a aprovação das contas do exercício social a que se referirem. 

CLÁUSULA 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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condenação, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por 
cnme falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato; ou contra a 
economia popu lar, contra o sistema finance1ro 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 
convocaçáo 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 mfnimo, 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 zo - Nenhum sócio, por si ou na condição de mandatário, poderá votar matéria que 
lhe d1ga respe1to 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 mínimo, 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 so - 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 patrimonia l 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. 

CAPÍTULO VI -EXERCÍCIO 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 exercício. 

Parágrafo 1° - Do lucro líquido, 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 soc1o 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 

Parâgrafo 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. 

Sócios: 

T t h es emun as: 

Nome: Jonathas Braido 
CPF: 007.499.059-48 

JU"lTA COM!:RCIAL 
l)Q F'ARAI"A I 

Maringá, 09 de outubro de 2015. 

Nome: Kleber Ravaneda 
CPF: 009.119.599-39 
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CEP 87309-650 - CNPJ 06.105.496/0001·44 -lnscnção Estaduai9~,0f616·77 
tioioerê • PR: Rua Santos Dumont. 1331· Fone: (44) 3521-8600- CEP: 8~ _..,-" 
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, 2077 ·Fone: (4S) 32S2·9966 · CEP 85906-070 
CNPJ 06.105.496/0005-78 ·Inscrição Estadual904.60005·92 
www.cipauto.com.br 

DECLARAÇÃO 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 

Referente: Pregão (Presencial) no 031/2016 - 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° 78/2015 - PMR. 

C.P. F 020.155.419-42 

R. G 6.041.301 -0 

Goioerê (PR), 14 de setembro de 2016. 

FINO NE: W ROADS. 

rõ6105496/0002-251 
CIPA" jTO .. , i.-~~ 'l OS LTDA. 

Rua Santos .. ,!..m:)!'it, 1331 
CEP 87360-000- Goloeré-P~ 
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CHEVRDLET 

ANEXO V 

CIPAUTO ~v'"·. 
~ 
cr f-l ,._, 5..lt ·;;" , 

Cipauto Veículos Ltda. C. ~ ···7·· 
Campo Mourão- PR: Rod. BR 158, Km OS- jd. Nsa. Sr'. Apare . Q.-..fjjQ..e· _ 8-8600 
CEP 87309-650- CNPJ 06.105.496/0001-44 -Inscrição Estadua . -n • 
lioioerê- PR: Rua Santos Dumont, 1331- Fone: (44) 3521-8600- ~~!73~-000 <G 

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 Estadual 904.60005-92 
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 ) n° 031/2016 - PMNC 

Prezados Senhores, 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento I i citatório, sob a modalidade Pregão presencial N° 031/2016 - 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. 

Goioerê (PR), 14 de setembro de 2016. 

Carimbo do CNPJ, Assinatura do tepres 

C.P.F 020.1 55.4 19-42 

R.G 6.04 1.301-0 

FINO Nf W ROADS" 

~6105496/0002-251 

Rua Sanlc.' Dumont, 1331 
l_;EP 87360-0U{ • Coioer.; -p~ 



CHEVRDLET 

À 

C I PAUTO 
Cipauto Veículos Ltda. 
Campo Mourão - PR: Rod. BR 158, Km OS- Jd. Nsa. Sr'. Aparecida 
CEP 87309-6SO- CNPJ 06.105.496/0001-44 -Inscrição Estadual903. - ,-
Goioerê - PR: Rua Santos Dumont, 1331- Fone: (44) 3521-8600- CEP: 873 - ~ 
CNPJ 06.105.495/0002-25 -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 
www.cipauto.com.br 

ANEXO VIII 
CARTA CREDENCIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 

Referente: Pregão (Presencial) n° 031 /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, 

CP.F 020.155.419-42 
R.G 6.041.301-0 

·epresentante legal da Empresa 
sponsávellegal 

FINO NfW ROAos· 

c:.· I( . "" • ! ·roA 
) -. . 

} 



EDERATIVA DO B 
~~~~a.9}!tJ.W~']~~EGISTI~O DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOC•4A,~\irn~ 

LIVR0:0144-P 
FOLHAS:145 
PROTOCOL0:008451 

. 76.399.039/0001-95 

M~~~'JRI JUNIOR • TABELIÃO DESIGNADO 
r.:amrio\i :C:u~UJiM'I!lf • ..-i Okamoto • /Ida Mitiko Hada • Luiz 

n\.'i-~~:SCRJEVEtnES SUBSTJTUTOS DO TABELJÃO 

87.360-000 Goioerê 

P R O C U R A Ç k O bastante que faz:- CIPAUTO 
VEÍCULOS 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 VEÍCULOS 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 

--F"'f-1--+-+----wR na Av. Santos Dumont, 1331, em Goioerê -PR, inscrita no CNPJ/MF sob n° 
1 ~r~c~~E$.:" O .1 5.496/0002-25, NIRE: 4190083475-1; filiais (02) e (03) em Ponta Grossa -PR, 

EsrA; ; 0 ' fi a (02) na Av. Souza' Naves; 2000, Bairro Chapada, inscrita no CNPJ/MF n° 

- na Av. Parigot de Seuza, 2077; Jàrdim Porto Alegre, inscrita no CNPJ/MF sob n° 

O . 05.496/0003-06, NIRE: 4·190097130-8. e filial (03) na Av. Ernesto Vilela, 777 -A, 20\ ~ ro Nova Rússia, inscri'a no CNPJ/MF n° 06.105.496/0004-97; filial (04) em Toledo 

·-tt-~-· · .105.496/0005-78, NIRE: 419010.6441-0, com seu Contrato Social devidamente 
r. 0 , ;: . P 

0
_ quivado na Junta Comercial dQ Paraná, sob n° 41205173121 e 41900834751, aos 

1 /02/2004, arquivado nesta serventia, na Pasta 07/Contratos/Estatutos, fls. 044; 7a 
r..~~;:-=-~-=t==Ç'""":::""""'=~-A~I;.;;. ração Contratua.l e Consolidação-' (última), registrada na Junta Comercial do 

o i'::a --·.:::1 ~ 
~ ~ ~ Q; ~ ~ . aná, sob n° 20100009042, em data de 07/01/2010, arquivado nesta Serventia, na 
~ ~ ~ ~ ~J ~ ta 12/Contratos/Est. fls. 031 e Certidão Simplificada n° 15/692456-0, expedida em 
:;: S ~~ ~ ~ _ 'tiba -PR, em data de 10/11/2015, arquivado nesta Serventia, na Pasta 
· ~ §.} t:::l ~ ~ Contratos/Estatutos, fls. 259/260, neste ato devidamente representada por seu g; i ;;: ~ ; i> io administrador, Sr. Paulo Roberto Pedrollo, brasileiro, separado judicialmente, 

: ~ ~ ~ ~ presário, natural de Erechim -RS, nascido aos 20/02/1955, filho de Getúlio Paulo 
~-; ~ ~· c:;·~ rollo e Clelis Judith Colla Pedrollo, portador da CI-RG n° 1.455.532-3-I.I.PR, 
· ~ ~ ~ ~ ~ edida aos 23/08/1980, e inscrito no CPF/MF sob n° 213.230.709-15, residente e 
~ ~ S. g ':i ~- iciliado na Rua Gal. Cândido Rondon, 626, apt0 052, em Ponta Grossa -PR, de 
E.~ o~· § sagem por esta cidade, conforme Cláusula Oitava e seu§ 3a, da Consolidação da 

Q - o 
. a. " c ::.. 

n - t."l o c t:l 

.. ~a.n 

Alteração Contratual; consoante os documentos apresentados, o presente, 
reconhecido como o próprio por mim e por tabelião, de cuja identidade e capacidade 
jurídica 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 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, 
inscrito no CPF/MF sob n° 020.155.419-42, residente e domiciliado na Av. Marinho 



Tavares, n° 127, nesta cidade de Goioerê -PR; pela filial de Toledo -PR, Sr. 
WASHINGTON LUIZ LIMA, brasileiro, casado, gerente de vendas, natural de Moreira 
Sales -PR, nascido aos 27/08/1968, filho de Joel Alves de Lima e Leonilda Pacagnan 
de lima, portador da Cédula de Identidade n° 3.994.253-4-I.I.PR, expedida aos 
1 983, inscrito no CPF/MF sob n° 661.322.319-00, residente e domiciliado na 
Rua Conrado Pereira Ramos, 392, apt0 31, Jardim Carvalho, em Ponta Grossa -PR e 
HÉVERTON FERBARI DE SOUZA, brasileiro, solteiro, maior, gerente comercial, 
natural de Umuarama -PR, nascido aos 30/11/1982, filho de Sebastião Garcia de 
Souza e Aparecida Ferrari de Souza, portador da Cédula de Identidade n° 
7.747.097-2-I.I.PR, expedida aos 20/05/1996, inscrito no CPF/MF sob n° 
040.947.269-77, residente e domiciliado na Rua General Estílac Leal, 1327, apto 13, 
em Toledo -PR; pelas filiais (02) e !03) de Ponta Grossa -PR, Sr. GIANCARLO 
CAPRI, brasileiro, divorciado, gerente de vendas, natural de Ponta Grossa -PR, filho 
de Josir Capri e Glades Capri, portador da Cédula de Identidade n° 3.503.557-5-PR, 
inscrito no CPF/MF sob n° 496.917.329-04, residente e domiciliado na Rua Aurora 
Violin de Arruda, 119, em Ponta Grossa -PR, (dados fornecidos pela outorgante, 
responsabilizando-se por qualquer incorreção ou equívoco, isentando esta serventia de 
qualquer responsabilidade); pela matriz de Campo Mourão e filiais de Goioerê. 
Ponta Grossa e Toledo, todas neste Estado, Sr. PAUlO ROBERTO PEDROLLO 
JÚNIOR, brasileiro, casado, gerente comercial, natural de Cascavel -PR, nascido aos 
18/04/1979, filho de Paulo Roberto Pedrollo e Ana Clara de Lima Pedrollo, portador da 
CI-RG n° 6.264.554-7-U.PR, expedida aos 08/07/1991, inscrito no CPF/MF sob n° 
024.078.959-83, residente e domiciliado na Rua Marquês de Maricá, 1.777, Órfas, em 
Ponta Grossa -PR; Sr". SABRINA PEDROLLO, brasileira, divorciada, administradora 
de empresa, natural de Cascavel -PR, nascida aos 16!12/1982, filha de Paulo Roberto 
Pedrollo e Ana Clara de lima Pedrollo, portadora da Cédula de Identidade n° 
7.969.611-0-l.i.PR, expedida aos 18/12/1996, inscrita no CPFIMF sob n° 
036.97 4.409-85, residente e domiciliada na Rua Sete de Setembro, n° 1.287, apto 202, 
na cidade de Toledo -PR e Sr. JOSÉ NILO CUNHA JÚNIOR, brasileiro, solteiro, maior, 
gerente comercial, natural de São Jerônimo -RS, nascido aos 28/05/1977, filho de 
José Nilo Maciel Cunha e Sonia Maria Lague Cunha, portador da Cédula de Identidade 
n° 9051576875-RS, expedida 04/08/1995, inscrito no CPF/MF sob n° 928.395.760-15, 
residente e domiciliado na Rua Sete de Setembro, 1.287, centro. em Toledo -PR; aos 
quais confere amplos poderes para individualmente receber quaisquer importâncias e 
dar quitação, emitir, aceitar e endossar duplicatas e letras de câmbio; assinar 
correspondências comerciais; realizar credenciamento, firmar propostas e indicar 
prepostos para participação em licitações; comprar, vender e prestar serviços em 
nome da empresa outorgante relacionados às suas atividades comerciais; comprar, 
vender, transferir e alienar bens móveis; representá-la perante a Justiça em qualquer 
foro, instância ou tribunal, prestar depoimento pessoal, podendo ainda firmar 
procurações ad judícía et extra; outorga ainda poderes para representá-la perante as 
repartições públicas federais, estaduais, municipais e autárquicas, especialmente 
perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil/Receita Federal do Brasil, Receita 
Estadual, INSS, DETRAN, Justiça Federal, Justiça Estadual, Justiça do Trabalho e 
onde necessário for, nelas solicitar e retirar certidões e demais documentos 
necessários, assinando requerimentos, guias, papéis e documentos precisos, 
entranhar e desentranhar documentos e tudo o mais praticar ao fiel e cabal 
desempenho do presente mandato, sendo vedado o seu substabelecimento. (Feita 
sob minuta apresentada). O presente instrumento terá validade até 31112/2016 
{trinta e um de dezembro de dois mil e dezesseis). Assim me disse(ram) e 
outorga(m), do que dou fé. A pedido, lavrei o presente instrumento, o qual feito e lhe(s) 
sendo lido e achado conforme, aceita(m), outorga(m) e assina(m), dispensando as 
testemunhas instrumentárias, conforme o que lhes faculta no Artigo 684 do Provimento 
n° 249, da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Paraná Procuração 



SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMEN~O 
Av. Daniel Portela, 585 ·Centro· Fone (44) 3522-1086 • CEP 87360-000. Goloerê. PR . . 'V 

protocolada nesta Serventia no Livro n° 003, sob n° 01006/2015, nesta data. '~ IL ' 
MITIKO ~ A, ESCREVENTE, lavrei a presente. E eu, MARIO MORI ~NfQ , --- 
TABELI O ESIGNADO, subscrevo, dou fé e assino. (a.) MARIO MORI d:CJNrb . 
GOIO , 25 de n v o d ·2015. PAULO ROBERTO PEDROLLO. Cust 45A -----
VRC . · $ 18,98. NADA MAIS.- Traslada em s'éQ . ~.r . .:J. 
Eu, , MARIO MORI JUNIOR, TABELtÃttl---
0 IGNADO, a hei c 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. 



·JOMORI 
I PROTESTO DE TÍTULGS 
1 I. Mario Mori Junior 

TABELIÃO DESIGNADO 

1· Mori Okamoto 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJElRAS DO SUL 
CNPJ N'. 76.205.970/0001-95 

PRAÇA RUI BARBOSA, 01 - FONE (042)3635-8135 
85.301-070- LARANJElRAS DO SUL- PARANÁ 

ATO AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N'. 019/2016- PMLS 

Objeto: Contratação de empresa para execução de cerca com mourões de concreto 
com fechamento em arame liso e farpado, e portão em tela de arame galvanizado, 
pertinente a reprogramação da obra do Centro de Apoio ao Desenvolvimento do 
Território da Cidadania Cantuquiriguaçu, exclusivo para micro empresas e empresas 
de pequeno porte. 
Tipo Licitação: Menor Preço Global. 
Abertura dos Envelopes: 26 de setembro de 2016. às 08h30min. 
Autorização: Sirlcne Pereira Ferreira Svanz - Prefeita Municipal. 
Informações Sobre Edital: A integra deste Edital e seus anexos estarão disponíveis 
para consulta no Departamento de Licitações, no site do municipio ou através do 
emaillicitacao@ls.pr.gov.br. 

I 

Laranjeiras do Sul-Pr, 02 de setembro de 20 16 

Hercules Dilger Sondei 
Presidente Comissão de Licitação 

Mangueirinha 

AVISO DE LICITAÇÃO 

82170/2016 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N" 041/2016- PMM 

OBJETO : A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas 
visando à aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrlcolas sendo: 01 
(um) Trator Agrícola de Pneu novo; 01 (uma) Plantadora/Adubadora de 
arrasto nova e 01 (um) Pulverizador agrícola de barras novo. todos de 
fabricação nacional para compor patrulha de mecanização agrícola para 
esta municípafidade. 
PREÇO MAxiMO E ESPECIFICAÇÕES: Conforme edital. 
DATA DE ABERTURA: 20 de setembro de 2016, às 09:00 horas, na 
sede administrativa da Prefeitura Municipal, setor de Licitações, situada 
a Praça Francisco Assis Reis. 1060. 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O presente edital está à 
disposição para retirada no Setor de Licitações. 
Maiores informações pelo fone (046) 3243 - 1122. 

Mangueirinha, 01 de setembro de 2016. 

I Matinhos 

PUBLIQUE-SE 
DorliNetto 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS 
ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N" 026/2016 - PMM 

81982/2016 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUBSTITUIÇÃO DE 
LUMINÁRIAS NA AVENIDA ATLÂNTICA, com as caracterlsticas e 
especificações constantes deste Edital. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: Em 23 de setembro de 2016, às 
09:00 horas, na sede da Prefeitura de Matinhos, sito à Rua Pastor Elias 
Abrahão, n.• 22, Centro. em Matinhos, Estado do Paraná, onde poderá 
ser obtido informações complementares, no horário das 08:00 às 11 :30 
e das 13:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, fone: {41) 3971-
6012/3971~140 e fax: (41) 3971~013. 

As licitantes interessadas deverão protocolar seus envelopes 
devidamente lacrados Impreterivelmente até às 08:45 horas no 
Departamento de Protocolo, no endereço acima mencionado. Não 
será aceito o encaminhamento de proposta comercial e 
documentos de habilitação por via postal ou por transportadora. 

VALOR MAxiMO GLOBAL: R$ 684.980,00 {seiscentos e oitenta e 
quatro mil, novecentos e oitenta reais). 

Matinhos. 01 de setembro de 2016 

Janete de Fátima Schmítz 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

82049/2016 

I Missal 

TOMADA DE PREÇOS N' 023/2016 
Encontra-se aberta na Secretaria Municipal de Administração do MUNICIP!O DE 
MlSSAL-PR, Rua Nossa Senhora da Conceição, SSS, Centro, Missal, Paraná, a 
TOMADA DE PREÇOS N' 023/2016, para execução sob regime de empreitada 
por preço global, tipo menor preço. a preços fixos e sem reajuste da seguinte obra: 
Local do Objeto: Linha São Vicente, Sentido Santa Cecilia - Missal- Paraná 
Objeto: Pavimentação poliédrica, 9.008,98 m'. 
Fonte de Recursos: Contrato de repasse n• 820414/20 15/MAPN 
CAIXA e Município 
Valor: R$ 276.289,08 
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: Até as 09:30 horas do dia 23 de Setembro 
de 2016, no setor de protocolos da Prefeitura. 
ABERTURA DOS ENVELOPES: Às 09:45 horas do dia 23 de Setembro de 2016, 
na sala de reuniões da Prefeitura Municipal. 
O Editai em inteiro teor e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser 
examinados no endereço supramencíonado a partir do dia 02 de Setembro de 2016, 
no horário comerciai e será fornecido mediante o solicitação. 
Missal - PR, I' de setembro de 2016. 
Adilto Luis Ferra ri -Prefeito Municipal 

82084/2016 

I Nova Cantu 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANA 

CNP J n' 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia. 85 - CEP 87.330-000 

AVISO DE LICITA~ AO - PROCESSO LICITA!QRIO n' 050/2016 
PREGÃO, na forma Presencial 

N' 03112016 - PMNC 

OBJETO: AQUISIÇAO DE VEICULO TRANSPORTE SANITARIO -
SECRETARIA DA SAÚDE, conforme especificações em edital. 

ABERTURA: À partir das 10:00 (Dez) Horas do dia 26 de Setembro de 2.0 16, 
na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 

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

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

Nova Cantu. Estado do Paranã, 05 de Setembro de 2.016. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
Prefeito Munic~al 

82350/2016 

I Nova Esperança do Sudoeste 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO 

Municlpio de Nova Esperança do Sudoeste, torna público que 
requer do Instituto Ambiental do Paraná (IAP), Licença de 
Instalação para Parcelamento do Solo, Loteamento de 
Interesse Social, localizado na Estrada para Linha Furna SIN, 
Município de Nova Esperança do Sudoeste-PR 

82250/2016 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANA 

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

AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITA TÓRIO n' 05012016 
PREGÃO na forma Presencial 

N' 03112016- PMNC 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEICULO TRANSPORTE SANITARIO -
SECRETARIA DA SAÚDE, confonne especificações em edital. 

ABERTURA: À partir das 10:00 (Dez) Horas do dia 26 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 infonnações 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 às 17:00 Hs. 

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

Nova Cantu, Estado do Paraná 05 de Setembro de 2.016. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
Prefeito Municipal 



PREÂMBULO 

MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 050/2016 
PREGÃO PRESENCIAL n°031/2016- 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: VEICULO l.OL COM CAPACIDADE 
PARA 05 OCUPANTES EM CONFORMIDADE COM O CONTRAN (CONSELHO NACIONAL DE 
TRANSITO) ANO DE FABRICAÇÃO 2016, ANO DE MODELO 2017, POTÊNCIA DE 78CV COM 
GASOLINA E 80CV COM ETANOL, 04 PORTAS, TOTAL FLEX , COR BRANCA, COM AR, 
CONDICIONADO, CONTA-GIROS, DIREÇÃO ELÉTRICA, HODÔMETRO (TOTAL E PARCIAL) LUZ DE 
LEITURA, RODAS DE FERRO ARO 14 COM CALOTAS, APOIO DE CABEÇA TRASEIROS, BANCO 
TRASEIRO REBATÍVEL, BRAKE LIGTH, DESEMBAÇADOR VIDRO DIANTEIRO E TRASEIRO, 
RETROVISORES EXTERNOS COM COMANDO INTERNO, VIDROS ELÉTRICOS, VIDROS ELÉTRICOS 
DIANTEIROS, AIR BAG DUPLO, SISTEMA DE FREIOS COM ABS, CÂMBIO MECÂNICO COM SEIS 
VELOCODADES, GARANTIA DO FABRICANTE DE 3 ANOS E ASSISTÊNCIA EM REDE AUTORIZADA 
E COBERTURA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
SECRETARIA DE SAÚDE, CONVENIO TRASNPORTE SANITÁRIO- APSUS, 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: 26 de Setembro 2016. 
HORÁRIO: 10:00 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; 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

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

4. A solicitação de esclarecimento de dúvidas a respeito de condição deste Edital e de outros 
assuntos relacionados à presente licitação deverá ser efetuada pelas empresas interessadas em 
participar do certame pelo telefone (044- 3527-1281), até o 2° (segundo) dia útil que anteceder a data 
estabelecida no preâmbulo deste Instrumento Convocatório para a reunião de recebimento e 
abertura dos envelopes propostas e documentação. 

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 m - 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: VEICULO l.OL 
COM CAPA CIDADE PARA 05 OCUPANTES EM CONFORMIDADE COM O CONTRAN (CONSELHO 
NACIONAL DE TRANSITO) ANO DE FABRICAÇÃO 2016, ANO DE MODELO 2017, POTÊNCIA DE 78CV 
COM GASOLINA E 80CV COM ETANOL, 04 PORTAS, TOTAL FLEX, COR BRANCA, COM AR, 
CONDICIONADO, CONTA-GIROS, DIREÇÃO ELÉTRICA, HODÔMETRO (TOTAL E PARCIAL) LUZ DE 
LEITURA, RODAS DE FERRO ARO 14 COM CALOTAS, APOIO DE CABEÇA TRSEIROS, BANCO 
TRASEIRO REBATÍVEL, BRAKE LIGTH, DESEMBAÇADOR VIDRO DIANTEIRO E TRASEIRO, 
RETROVISORES EXTERNOS COM COMANDO INTERNO, VIDROS ELÉTRICOS, VIDROS ELÉTRICOS 
DIANTEIROS AIR BAG DUPLO, SISTEMA DE FREIOS COM ABS, CÂMBIO MECÂNICO COM SEIS 
VELOCODADES, GARANTIA DO FABRICANTE DE 3 ANOS E ASSISTÊNCIA EM REDE AUTORIZADA 
E COBERTURA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
SECRETARIA DE SAÚDE, CONVENIO TRASNPORTE SANITÁRIO - APSUS, 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". 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

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

7. Poderão participar deste pregão quaisquer licitantes que: 

7.1. detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste pregão; 

// 
' . ' 

' I 

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, 
8.2. empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
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; 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

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

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 

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; 
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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. 

1 7. 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; 

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. 
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24. Da ata relativa a este pregão constarão os nomes dos representantes credenciad~os 
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. 

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 física 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 

Rua Bahia, 85- Centro- CEP 87.330-000- Nova Cantu - PR- E-Mai/licitacao@novacantu.pr.gov.br 
·="'"'=",.~"'""""' ___ ,_,.~·-·-··=p 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

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

~ ..... r .... ...,. -

-;.:_-vvf-- --- . 
.:;;co:;;.:n~d;:;;z~·ç=ã~o-:=d.:;;e....:.:.m~i::;.:cr~o::.::e~m~p~r~e;:::.s::,a~o=u_.::;,em::.:.tp:!.r~es::!.!a~d~e:.......tp~e:!lq~u~e.!!n~o-l!.p~o~rt~e;.~.., ...!c~o~n!l.{i~o~rm~e;..._!!a:!..rt!.:..~8-o....!!!!a 

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. 

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 
PREGÃO PRESENCIAL N° 03112016- PMNC 
ENVELOPE N!! 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA PROPONENTE 

DA PROPOSTA - ENVELOPE N° 01 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2016- PMNC 
ENVELOPE N!! 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA PROPONENTE 

29. A proposta contida no Envelope n° 01 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. 
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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. 

31 .1. No preço cotado deverá estar inclusos além do lucro, todas as despesas e custos, tais 
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 superior ao estabelecido nos itens abaixo, sob pena de 
desclassificação do item. 

Valor Máximo desta Licitação é de R$ 120.000, 00 (Cento e Vinte Mil Reais) 

Item Descrição Unidade Quant. 

1 VEICULO l.OL COM CAPACIDADE PARA 05 UN 3 
OCUPANTES EM CONFORMIDADE COM O 
CONTRAN (CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO) 
ANO DE FABRICAÇÃO 2016, ANO DE MODELO 2017, 
POTÊNCIA DE 78CV COM GASOLINA E 80CV COM 
ETANOL, 04 PORTAS, TOTAL FLEX, COR BRANCA, 
COM AR, CONDICIONADO, CONTA-GIROS, 
DIREÇÃO ELÉTRICA, HODÔMETRO (TOTAL E 
PARCIAL) LUZ DE LEITURA, RODAS DE FERRO 
ARO 14 COM CALOTAS, APOIO DE CABEÇA 
TRSEIROS, BANCO TRASEIRO REBATÍVEL, BRAKE 
LIGTH, DESEMBAÇADOR VIDRO DIANTEIRO E 
TRASEIRO, RETROVISORES EXTERNOS COM 
COMANDO INTERNO, VIDROS ELÉTRICOS, VIDROS 
ELÉTRICOS DIANTEIROS AIR BAG DUPLO, 
SISTEMA DE FREIOS COM ABS, CÂMBIO 
MECÂNICO COM SEIS VELOCODADES, GARANTIA 
DO F ABRI CANTE DE 3 ANOS E ASSISTÊNCIA EM 
REDE AUTORIZADA E COBERTURA EM TODO O 

Valor 
Máx. 
Unit. 
39.338,67 

Valor Máx. 
Total. 

118.016,01 
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TERRITORIO NACIONAL, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE, 
CONVENIO TRASNPORTE SANITÁRIO- APSUS 

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. 

3 5. 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. 

37. 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 li 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; 
39.1.1. 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, 
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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 

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 
fmanciamentos 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. 

47. 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 
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menor preço por item ofertado, disposto em ordem crescente, para que os representãntes 
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. 

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, 
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situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado (art. 45, I, da Lei 
Complementar no 123); 
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, II, 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 No 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 o 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 sociedade civil, 
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 TIL 
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. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão 

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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59.1. 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 fmal 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 pnme1ro classificado não assmar 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 
n° 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 fielmente 
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 A CO MP ANDAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

70. A execução do contrato será acompanhado, fiscalizado, recebido e atestado por servidor da 
Secretaria de Saúde. 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 

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$ 120.00,00 (Cento e vinte mil reais) 
07.002.10.301.0428.1.099.4.4.90.52.48.00.- 31495- TRANSPORTE SANITÁRIO- APSUS 

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 direito 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. 

76. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços ou 
compensação fmanceira. 
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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 II, 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 n° 
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 mu1ta 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 
administrativas aplicáveis à espécie e previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei Federal n° 
8.666/93, além da multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor da prestação de serviço objetivado. 

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. 
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-----83 As licitantes ficam sujeitas às penas previstas na Seção III do Capítulo IV, da Lei 

Federal no 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. O 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; 
89.2. no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. 

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, defmem-se as seguintes práticas. 

Rua Bahia, 85 - Centro- CEP 87.330-000 - Nova Cantu - PR- E-Maillicitacao@novacantu.pr.gov.br ·· 
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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 fmanciamento, 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 financiado, em 
parte ou integralmente, por organismo fmanceiro 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 12:00, para obtenção dos esclarecimentos que julgar 
necessários. 

Nova Cantu-PR, 05 de Setembro de 2016. 

v Pr~ eira Oficial Município 

Rua Bahia, 85- Centro- CEP 87.330-000 -Nova Cantu -PR - E-Maillicitacao@novacantu.pr.gov.br 
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ANEXO/ 

MEMORIAL DESCRITIVO 

VEICULO l.OL COM CAPACIDADE PARA 05 OCUPANTES EM CONFORMIDADE 
COM O CONTRAN (CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO) ANO DE FABRICAÇÃO 
2016, ANO DE MODELO 2017, POTÊNCIA DE 78CV COM GASOLINA E 80CV COM 
ETANOL, 04 PORTAS, TOTAL FLEX, COR BRANCA, COM AR, CONDICIONADO, 
CONTA-GIROS, DIREÇÃO ELÉTRICA, HODÔMETRO (TOTAL E PARCIAL) LUZ DE 
LEITURA, RODAS DE FERRO ARO 14 COM CALOTAS, APOIO DE CABEÇA 
TRSEIROS, BANCO TRASEIRO REBATÍVEL, BRAKE LIGTH, DESEMBAÇADOR 
VIDRO DIANTEIRO E TRASEIRO, RETROVISORES EXTERNOS COM COMANDO 
INTERNO, VIDROS ELÉTRICOS, VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS AIR BAG 
DUPLO, SISTEMA DE FREIOS COM ABS, CÂMBIO MECÂNICO COM SEIS 
VELOCODADES, GARANTIA DO FABRICANTE DE 3 ANOS E ASSISTÊNCIA EM 
REDE AUTORIZADA E COBERTURA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, PARA 

Rua Bahia, 85- Centro- CEP 87.330-000- Nova Cantu- PR- E-Mail licitacao@novacantu.pr.gov.br 
D:\LJCfTAÇÃ0tl.JClTAÇ0ES 1016\PREGÃO\Ucltoçdo V~Jcwlo Sanitório'IF.Jitol poro Aqalisiçdo de Vdculo APSUS.doc 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE, CONVENIO 
TRASNPORTESANITÁJtlO-APSUS 

Valor Máximo desta Licitação é de R$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais) 

Item Descrição Unidade Quant. Valor 
Máx. 
Unit. 

Valor Máx. 
Total. 

1 VEICULO 1.0L COM CAPA CIDADE PARA 05 
OCUPANTES EM CONFORMIDADE COM O 
CONTRAN (CONSELHO NACIONAL DE 
TRANSITO) ANO DE FABRICAÇÃO 2016, ANO 
DE MODELO 2017, POTÊNCIA DE 78CV COM 
GASOLINA E 80CV COM ETANOL, 04 PORTAS, 
TOTAL FLEX , COR BRANCA, COM AR, 
CONDICIONADO, CONTA-GIROS, DIREÇÃO 
ELÉTRICA, HODÔMETRO (TOTAL E PARCIAL) 
LUZ DE LEITURA, RODAS DE FERRO ARO 14 
COM CALOTAS, APOIO DE CABEÇA TRSEIROS, 
BANCO TRASEIRO REBATÍVEL, BRAKE LIGTH, 
DESEMBAÇADOR VIDRO DIANTEIRO E UM 
TRASEIRO, RETROVISORES EXTERNOS COM 
COMANDO INTERNO, VIDROS ELÉTRICOS, 
VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS AIR BAG 
DUPLO, SISTEMA DE FREIOS COM ABS, 
CÂMBIO MECÂNICO COM SEIS VELOCODADES, 
GARANTIA DO FABRICANTE DE 3 ANOS E 
ASSISTÊNCIA EM REDE AUTORIZADA E 
COBERTURA EM TODO O TERRITÓRIO 
NACIONAL, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE, 
CONVENIO TRASNPORTE SANITÁRIO - APSUS. 

3,0000 39.338,67 118.770,00 

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

Rua Bahia, 85- Centro- CEP 87.330-000- Nova Cantu- PR- E-Mail/icitacao@novacantu.pr.gov.br 
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Estado do Paraná 

CNPJ N. 0 77.845.394/0001-03 
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ANEXO li 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO A CONSTITillÇÃO FEDERAL 

Nome da Empresa: ___________________ _ _ 
Endereço da Empresa: ________ __________ _ 
C.N.P.J da Empresa: __________________ _ 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 031/2016 - 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 CNP J, Assinatura do representante legal da Empresa 

C.P.F _ ___ ______ _ 

R.G __________ _ 

Rua Bahia, 85 - Centro - CEP 87.330-000 - Nova Cantu- PR - E-Maillicitacao@novacantu.pr.gov.br 
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À 

MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

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

ANEXO IH 

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR OU 

CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: Pregão (Presencial) no 031/2016 - 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° 03112016 - 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 CNP J, Assinatura do representante legal da Empresa 

C.P.F - - - -------

R.G _______ _ __ _ 

Rua Bahia, 85- Centro - CEP 87. 330-000 - Nova Cantu - PR- E-Maillicitacao@novacantu.pr.gov.br 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 
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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) no 031/2016- PMNC 

Apresentamos e submetemos à apreciação dos Senhores nossa proposta de preços relativa a VEICULO l.OL COM 
CAPA CIDADE PARA 05 OCUPANTES EM CONFORMIDADE COM O CONTRAN (CONSELHO 
NACIONAL DE TRANSITO) ANO DE F ABRI CAÇÃO 2016, ANO DE MODELO 2017, POTÊNCIA DE 78CV 
COM GASOLINA E 80CV COM ETANOL, 04 PORTAS, TOTAL FLEX , COR BRANCA, COM AR, 
CONDICIONADO, CONTA-GIROS, DIREÇÃO ELÉTRICA, HODÔMETRO (TOTAL E PARCIAL) LUZ DE 
LEITURA, RODAS DE FERRO ARO 14 COM CALOTAS, APOIO DE CABEÇA TRSEIROS, BANCO 
TRASEIRO REBATÍVEL, BRAKE LIGTH, DESEMBAÇADOR VIDRO DIANTEIRO E TRASEIRO, 
RETROVISORES EXTERNOS COM COMANDO INTERNO, VIDROS ELÉTRICOS, VIDROS ELÉTRICOS 
DIANTEIROS AIR BAG DUPLO, SISTEMA DE FREIOS COM ABS, CÂMBIO MECÂNICO COM SEIS 
VELOCODADES, GARANTIA DO FABRICANTE DE 3 ANOS E ASSISTÊNCIA EM REDE AUTORIZADA 
E COBERTURA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
SECRETARIA DE SAÚDE, CONVENIO TRASNPORTE SANITÁRIO - APSUS, em conformidade com 
Memorial Descritivo. 

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

Item Descrição Unid Quant. Marca ou Valor 

VEICULO l.OL COM CAPACIDADE PARA 05 
OCUPANTES EM CONFORMIDADE COM O 
CONTRAN (CONSELHO NACIONAL DE 
TRANSITO) ANO DE FABRICAÇÃO 2016, ANO 
DE MODELO 2017, POTÊNCIA DE 78CV COM 
GASOLINA E 80CV COM ETANOL, 04 PORTAS, 
TOTAL FLEX , COR BRANCA, COM AR, 
CONDICIONADO, CONTA-GIROS, DIREÇÃO 
ELÉTRICA, HODÔMETRO (TOTAL E PARCIAL) 
LUZ DE LEITURA, RODAS DE FERRO ARO 14 
COM CALOTAS, APOIO DE CABEÇA TRSEIROS, 
BANCO TRASEIRO REBA TÍVEL, BRAKE LIGTH, 
DESEMBAÇADOR VIDRO DIANTEIRO E 
TRASEIRO, RETROVISORES EXTERNOS COM 
COMANDO INTERNO, VIDROS ELÉTRICOS, 
VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS AIR BAG 
DUPLO, SISTEMA DE FREIOS COM ABS, 
CÂMBIO MECÂNICO COM SEIS 
VELOCODADES, GARANTIA DO F ABRI CANTE 
DE 3 ANOS E ASSISTÊNCIA EM REDE 
AUTORIZADA E COBERTURA EM TODO O 
TERRITÓRIO NACIONAL, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE, 
CONVENTO TRASNPORTE SANITÁRIO - APSUS 

UM 3,0000 

origem Unit. 

Valor. 

Total. 

Rua Bahia, 85- Centro - CEP 87.330-000- Nova Cantu- PR - E-Maillicitacao@novacantu.pr.gov.br 
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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, 85- Centro- CEP 87.330-000- Nova Cantu - PR - E-Mail licitacao@novacantu.pr. gov. br 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

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° 031/2016 - PMNC 

Prezados Senhores, 

Declaramos para os fms de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão presencial n°031/20 16 - 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, 85- Centro- CEP 87.330-000- Nova Cantu- PR - E-Maillicitacao@novacantu.pr.gov.br 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N. 0 77.845.394/0001 -03 
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ANEXO VI 

MODELO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 0012016 

TERMO DE CONTRA TO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU E DE OUTRO, A EMPRESA
---- -----, CUJO VEICULO I.OL COM 
CAPACIDADE PARA 05 OCUPANTES EM CONFORMIDADE 
COM O CONTRAN (CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO) 
ANO DE FABRICAÇÃO 20I6, ANO DE MODELO 20I7, 
POTÊNCIA DE 78CV COM GASOLINA E 80CV COM ETANOL, 
04 PORTAS, TOTAL FLEX , COR BRANCA, COM AR, 
CONDICIONADO, CONTA-GIROS, DIREÇÃO ELÉTRICA, 
HODÔMETRO (TOTAL E PARCIAL) LUZ DE LEITURA, RODAS 
DE FERRO ARO I4 COM CALOTAS, APOIO DE CABEÇA 
TRSEIROS, BANCO TRASEIRO REBATÍVEL, BRAKE LIGTH, 
DESEMBAÇADOR VIDRO DIANTEIRO E TRASEIRO, 
RETROVISORES EXTERNOS COM COMANDO INTERNO, 
VIDROS ELÉTRICOS, VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS AIR 
BAG DUPLO, SISTEMA DE FREIOS COM ABS, CÂMBIO 
MECÂNICO COM SEIS VELOCODADES, GARANTIA DO 
F ABRI CANTE DE 3 ANOS E ASSISTÊNCIA EM REDE 
AUTORIZADA E COBERTURA EM TODO O TERRITÓRIO 
NACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
SECRETARIA DE SAÚDE, CONVEN/0 TRASNPORTE 
SANITÁRIO - APSUS O VALOR DO CONTRATO É R$------------
----------------------), NOS TERMOS DA LEI FEDERAL No 8666 
DE 2I/06/1993. 

PREÂMBULO 

CONTRATANTE: Município de NOVA CANTU, pessoa jurídica de direito público, com Sede na Rua Bahia, n° 85, 
Centro, inscrito no CNPJ sob n° 77.845.394.000I-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 CPFIMF sob o n° 676.205-68, doravante denominada CONTRATANTE 

CONTRATADO(A): ---------------------------------------, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CGCIMF n° ----
------------, com sede na Rua ------- ------------ , CEP. n°. -------------cidade - P R, neste ato representada pelo Sr. -------
-------, portador da CIIRG no ------------ e inscrito no CPFIMF no ------------------

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 O VEICULO I.OL COM CAPACIDADE PARA 05 OCUPANTES EM CONFORMIDADE COM O 
CONTRAN (CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO) ANO DE FABRICAÇÃO 20I6, ANO DE MODELO 20I7, 
POTÊNCIA DE 78CV COM GASOLINA E 80CV COM ETANOL, 04 PORTAS, TOTAL FLEX, COR BRANCA, COM 
AR, CONDICIONADO, CONTA-GIROS, DIREÇÃO ELÉTRICA, HODÔMETRO (TOTAL E PARCIAL) LUZ DE 
LEITURA, RODAS DE FERRO ARO I4 COM CALOTAS, APOIO DE CABEÇA TRSEIROS, BANCO TRASEIRO 
REBATÍVEL, BRAKE LIGTH, DESEMBAÇADOR VIDRO DIANTEIRO E TRASEIRO, RETROVISORES EXTERNOS 
COM COMANDO INTERNO, VIDROS ELÉTRICOS, VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS AIR BAG DUPLO, 
SISTEMA DE FREIOS COM ABS, CÂMBIO MECÂNICO COM SEIS VELOCIDADES, GARANTIA DO FABRICANTE 

Rua Bahia, 85- Centro - CEP 87.330-000 - Nova Cantu- PR - E-Maillicitacao@novacantu.pr.gov.br 
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DE 3 ANOS E ASSISTÊNCIA EM REDE AUTORIZADA E COBERTURA EM TODO O TERRITÓRIO 
NACIONAL, DO TRASNPORTE SANITÁRIO- APSUS. 

I 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. 

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 CONTRATUAL". 

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) r:,fetuar os vagamentos devidos à CONTRATADA. na forma estabelecida neste Contrato· e 
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c) garantir à CONTRATADA acesso à documentação necessária para a execução do objeto do presente 

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 fixados 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; 
e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou outros devidamente justificados e aceitos pelo 
CONTRATANTE; 
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 8.666/93 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. 
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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. 

8. 7 - Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vícios ou incorreções não 
revelados até o Recebimento Definitivo, 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, vício 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, 
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 JO do Artigo 65 da Lei 
8666/93; 

9.1.2. Por acordo das partes, quando necessarza à modificação da forma de pagamento, por imposição de 
circunstâncias superveniente mantida o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento com relação ao 
cronograma financeiro fvcado 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 JO 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 11 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 
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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 

11.1.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; 

c) O desatendimento pelo(a) CONTRATADO(A) das determinações regulares da autorizada designada para 
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 dafinalidade ou da estrutura da empresa, que, ajuízo 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 N° 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. 
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ClAUSULA 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. 

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. 

ClAUSULA 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. 

ClAUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FRAUDE ANTI CORRUPÇÃO 
16 Ov licitantev devem observar e o contratado deve observar e fazer obvervar nor veuv fnrnecedorev e :r i J 
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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. 

f) "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; 

h) "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; 

i) "prática coersitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua 
propriedade, visando influenciar sua participação em um processo /icitatório 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 fisica, 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, 00/00/2016. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
PREFEITO MUNICIPAL 

Testemunhas: 

An: ____________________ __ 

CPF: _________ _ 

RG: ________ _ 

EMPRESA----
CNP J N°. -------------------

FORNECEDOR( A) 

Ass: ______________________ _ 

CPF: __________ _ 

RG: _________ _ 
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ANEXOVll 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 031/2016 - PMNC. 

A 
empresa ........ ..... ... .. ... ............................................................................ , inscrita no CNPJ n° 
...... ....... .. .............................. .............. .. ...... , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
..................................... ............ .................................. ........... . , portador (a) da Carteira de Identidade 
no ............. ....................... e do CPF n° ........................................ , DECLARA, para fms os fms de 
direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial 
n° 031/2016 - PMR, que se enquadra como microempresa e empresa de pequeno porte, conforme 
conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei 
Complementar no 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, 85- Centro- CEP 87.330-000 - Nova Cantu- PR - E-Mail/icitacao@novacantu.pr.gov.br 
D:VJCffAÇÁOil.JcnAÇfJES 1016'tPREGÃOILJdtoçdo V~lculo Sonil6rlo\Editol para Aquislç4o rk Veiculo APSUS.dot: 

;; 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

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

ANEXO VIII 
CARTA CREDENCIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 031/2016 - PMNC 

Prezados Senhores, 

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, 85 - Centro - CEP 87.330-000- Nova Cantu- PR- E-Maillicitacao@novacantu.pr.gov.br 
D:ILJC!TAÇÀOIUC!TAÇ0ES 20161J'REGÃO\Ucllnç4o Vel<"lo SonlldrloiEdllal para A'l"lsiçbo de Veiculo APSU~ 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

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

ANEXO IX 

DECLARAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 031/2016 - 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, 85- Centro - CEP 87.330-000- Nova Cantu- PR- E-Maillicitacao@novacantu.pr.gov.br 

·=·-=·-"''""""'""'-----~-·y~ 



Item IQuant. !Unidade 

1 31Unidade 

MUf\HCÍPIO DE NOVA CANTU 
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 01 I EMPRESA 02 I EMPRESA 03 

Descrição Preço Médio Cotaç~ CIPAUTO VEICULOS LTDA I MONTE C. COMÉRCIO V. LTDA I PIRÂMIDE VEICULOS LTDA 
!VEICULO I.OL COM CAPACIDADE PARA 05 
:OCUPANTES EM CONFORMIDADE COM O CONTRAN 
(CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO) ANO DE 
FABRICAÇÃO 2016, ANO DE MODELO 2017, POTÊNCIA 
DE 78CV COM GASOLINA E 80CV COM ETANOL, 04 
PORTAS, TOTAL FLEX , COR BRANCA, COM AR, 
CONDICIONADO, CONTA-GIROS, DIREÇÃO ELÉTRICA, 
HODÔMETRO (TOTAL E PARCIAL) LUZ DE LEITURA, 
RODAS DE FERRO ARO 14 COM CALOTAS, APOIO DE 
CABEÇA TRSEIROS, BANCO TRASEIRO REBATÍVEL, 
BRAKE L!GTH, DESEMBAÇADOR VIDRO DIANTEIRO E 
TRASEIRO, RETROVISORES EXTERNOS COM 
COMANDO INTERNO, VIDROS ELÉTRICOS, VIDROS! R$ 
ELÉTRICOS DIANTEIROS AIR BAG DUPLO, SISTEMA 
DE FREIOS COM ABS, CÂMBIO MECÂNICO COM SEIS 
VELOCODADES, GARANTIA DO FABRICANTE DE 3 
ANOS E ASSISTÊNCIA EM REDE AUTORIZADA E 
COBERTURA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. 

39.338,67 I 39.590,00 I R$ 118.770,00 38.436,00 I R$ 115.308,00 I 39.99o,oo I R$ 119.970,00 

. . • • ·. ~ r· \ ' .. ,~ ... . 
• l I 0" 

~ -,-d ;;> 
~ 



PROCESSO no 050/2016 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL No 03112016 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

OBJETO: VEICULO l.OL COM CAPACIDADE PARA OS OCUPANTES EM CONFORMIDADE COM O CONTRAN 
(CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO) ANO DE FABRICAÇÃO 2016, ANO DE MODELO 2017, POTÊNCIA DE 78CV 
COM GASOLINA E 80CV COM ETANOL, 04 PORTAS, TOTAL FLEX, COR BRANCA, COM AR, CONDICIONADO, 
CONTA-GIROS, DIREÇÃO ELÉTRICA, HODÔMETRO (TOTAL E PARCIAL) LUZ DE LEITURA, RODAS DE FERRO ARO 
14 COM CALOTAS, APOIO DE CABEÇA TRSEIROS, BANCO TRASEIRO REBATÍVEL, BRAKE LIGTH, 
DESEMBAÇADOR VIDRO DIANTEIRO E TRASEIRO, RETROVISORES EXTERNOS COM COMANDO INTERNO, 
VIDROS ELÉTRICOS, VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS AJR BAG DUPLO, SISTEMA DE FREIOS COM ABS, CÂMBIO 
MECÂNICO COM SEIS VELOCIDADES, GARANTIA DO F ABRI CANTE DE 3 ANOS E ASSISTÊNCIA EM REDE 
AUTORIZADA E COBERTURA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL., EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE. 

VALOR ESTIMADO- R$-120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais). 

PARA: 

ORDENADO R DE DESPESAS: PREFEITO MUNICIPAL 

Visto: DATA: 05 I 09 I 2016 

PARA: 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - PREVISÃO I DOTAÇÃO 
OR AMENTÁRIA: ~ . j .:: · ,· - .Jt3.1- <-/ c:f!><Z f 

Vis DATA: 05 I 09 I 2016 

PARA· . 
DIVISÃO DE TESOURARIA- PROGRAMA_ç_ÃO FINANCEIRA: 

Visto: DATA: 05 I 

PARA: 
ASSESSOR JURÍDICO 

Visto : DATA: 05 I 09 

09 
l 

I 2016 

Carta 
Convite 

I 2016 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

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

ORÇAMENTO / COTAÇÃO 
CARIMBO CNPJ OU INFORMAR N" DO CPF 

PROPONENTE: MONTE CARLO COMÉRCIO DE 
VEÍCULOS L TOA 
ENDEREÇO: AV. SANTOS DUMONT, No 999 -
CIDADE AL TDA 
TELEFONE: 44-3521-7272 
E -MAl L: petrick. trevizan @fiatmontecarlo. com. br 
DATA: . 02/09/2016 
VALIDADE DO OR AMENTO: 60 Dias 
RAMO DE ATIVIDADE 

I 7~.35B.195/CJCi01-57 ' 
MONTE WLD CllfriÉKie H niCULOS LTDA 

Av. Sentoa Oumont, 999 
~ é Ef> 8Y~Sli:Olla . G61ue~ · PR .J 

O proponente supra identificado, apresenta ao Município de Nova Cantú o seguinte Q R AME NTQ 
Item Qtde Un. Descrição Preço Unit. 

VEICULO COM CAPA CIDADE PARA 5 
OCUPANTES EM CONFORMIDADE COM O 

1 01 Unid. CONTRAN (CONSELHO NACIONAL DE R$ 38.436,00 
TRANSITO) TOTAL FLEX., 1,0 DE POTENCIA 
ENTRE 73 E 75 CV, COR BRANCA COM AR 
CONDICIONADO, 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, DESEMBAÇADOR VIDRO DIANTEIRO 
E TRASEIRO, RETROVISORES EXTERNOS 
COM COMANDO INTERNO, TRAVAS 
ELÉTRICAS, VIDROS ELÉTRICOS 
DIANTEIROS, APRESENTAR GARANTIA 
INTEGRAL DO FABRICANTE E ASSISTÊNCIA 
EM REDE AUTORIZADA E COBERTURA EM 
TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. 

Total Item 

R$ 38.436,00 

NOME DO RESPONSAVEL PELO ORÇAMENTO: 
frrf-t()( R 1 L "'P ~:~. r-r. E v Arr 

\) 

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

E-mail: pmncantu<Z!Jhotmaíl.com ou pmncantu@ig.com.br 

I 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
' , 

~~ · -'c;, 
; • ~ 'J.. <.o 

~ ..... !lo.. Estado do Paraná , 
CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 ~ - 1:'.~7' 

'!....::~- HPaço Municipal Martin Krupek" 
0~FL N.'.c& •• ;} 

~:f-----;~:· 
. . 
.:r Cc.·•·\.' 

I ORÇAMENTO/COTAÇÃO J 

PROPONENTE: C I PAUTO VEICULOS L TOA. 
r,ARIMBO CNPJ OU INFORMAR N• ~F 

06105496/ 0002-25 
ENDEREÇO: AV. SANTOS DUMONT, 1331 
TELEFONE : (44) 3521 -8600 CIPAl.riO '/E;·~;_; LOS LTDA. 
E-MAIL: serg1o.oliveira@cipauto.com.br 
DATA: 01/09/2016 
VALIDADE DO ORÇAMENTO: 60 Dias Run Santo-s D .mont, 1331 

~EP 87360-00G- Goioeré . P R 1 
RAMO DE ATIVIDADE -Comercio a varejo de automovels, camionetas e utilitários novos 

O proponente supra identificado, apresenta ao Município de Nova Cantú o segumte ORÇAMENTO 
Item Qtde Un. Descrição Preco Unit. 

VEÍCULO I.OL ANO DE FABRICAÇÃO 2016. 
ANO DE MODELO 2017. POTÊNCIA DE 78CV 

1 01 Unid. COM GASOLINA E 80CV COM ETANO L. 04 R$ 39.590,00 
PORTAS. COM CAPACIDADE PARA 5 
OCUPANTES EM CONFORMIDADE COM O 
CONTRAN (CONSELIIO NACIONAL DE 
TRANSITO) TOTAL FLEX., COR BRANCA. 
COM AR CONDICIONADO. CONTA-GIROS. 
DIREÇÃO ELETRICA. IIODÔMETRO (TOTAL 
E PARCIAL). LUZ DE LEITURA. RODAS FE 
FERRO ARO 14 COM CALOTAS. APOIO DE 
CABEÇA TRASEIROS. BANCO TRASEIRO 
REBATÍVEL. BRAKE LIGTH. 
DESEMBAÇADOR VIDRO DIANTEIRO E 
TRASEIRO. RE rROVISORES EXTERNOS COM 
COMANDO INTERNO. VIDROS ELÉTRICOS 
DIANTEIROS. AIR BAG DUPLO. SISTEMA DE 
FREIOS COM ABS .. CÂMBIO MECÂNICO 
COM SEIS VELOCIDADES. GARANTIA DO 
FABRICANTE DE 3 ANOS E ASSISTÊNCIA EM 
REDE AUTORIZADA E COBERTURA EM 
TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. 

Total Item 

R$ 39.590,00 

NOME DO RESPONSAVEL PELO ORÇAMENTO 

SERGIO DE SOUZA OLIVEIRA 

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

E-mail: pmncantu a hotmail.com ou pmncanturé/ ig.com.br 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

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

ORÇAMENTO/COTAÇÃO 
CARIMBO CNPJ OU INFORMAR N• DO CPF 

PROPONENTE: PIRÂMIDE VE(CULOS LTDA 
ENDEREÇO: AV. SANTOS DUMONT, 1245 
TELEFONE: (44) 3522 3900 

f79.852.406/0005-86 I 
~ 90.427.279·51 

PIRAMIDE VEICULOS L TOA E-MAIL: PIRAMIDEGOVENDAS@WLN.COM.BR 
DATA: 02/09/2016 
VALIDADE DO ORÇAMENTO: 60 Dias Av Santos Dumont 1245 

Cidade Alta CEP 87' _ 
RAMO DE ATIVIDADE 

O proponente supra identificado, apresenta ao Município de Nova Cantú o segumte Q R AMENTO 

Item Qtde 

1 01 

ASSINATURA 

Un. Descrição Preço Unit Total Item 
Veículo com capacidade para 5 
ocupantes em conformidade com o 

R$ 39.990 ,00 Unid. contran (conselho nacional de transito) R$ 39.990,00 

total flex, 1.0 possuindo 75cv(G) 
82cv(E) de potência, na cor branca, 
com ar condicionado, conta-giros, 
direção hidráulica, luzes de leitura, 2 
apoios de cabeça traseiros, banco 
traseiro rebatível , desembaçadores 
dos vidros dianteiros e traseiros, 
retrovisores externos com comandos 
manuais, travas elétricas, vidros 
elétricos dianteiros, airbag duplo, 
sistema de freios com abs e ebd, 
cãmbio mecãnico, garantia total de 
fabrica por 3 anos. 

NOME DO RESPONS VEL PELO ORÇAMENTO 

•. (_ . ~<!O 

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

E-mail: omncantu@hotmail.com OU pmncantu@ ig.com.br 
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Estado do Paraná ':-- ~ 
CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 \~ f._ ~ . ~t- -·r 

"Paço Municipal Martin Krupek" \.---~- .,) 

REQUERIMENTO COM TERMO DE REFERÊNCIA ,~y 

MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 

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: 

li-OBJETO 

A presente solicitação tem por objeto, a seleção da melhor proposta visando VEICULO 1.0L COM 
CAPA CIDADE PARA 05 OCUPANTES EM CONFORMIDADE COM O CONTRAN (CONSELHO 
NACIONAL DE TRANSITO) ANO DE FABRICAÇÃO 2016, ANO DE MODELO 2017, POTÊNCIA DE 
78CV COM GASOLINA E 80CV COM ETANOL, 04 PORTAS, TOTAL FLEX, COR BRANCA, COM 
AR, CONDICIONADO, CONTA-GIROS, DIREÇÃO ELÉTRICA, HODÔMETRO (TOTAL E PARCIAL) 
LUZ DE LEITURA, RODAS DE FERRO ARO 14 COM CALOTAS, APOIO DE CABEÇA TRASEIROS, 
BANCO TRASEIRO REBA TÍVEL, BRAKE LIGTH, DESEMBAÇADOR VIDRO DIANTEIRO E 
TRASEIRO, RETROVISORES EXTERNOS COM COMANDO INTERNO, VIDROS ELÉTRICOS, 
VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS, AIR BAG DUPLO, SISTEMA DE FREIOS COM ABS, CÂMBIO 
MECÂNICO COM SEIS VELOCODADES, GARANTIA DO F ABRI CANTE DE 3 ANOS E 
ASSISTÊNCIA EM REDE AUTORIZADA E COBERTURA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE, CONVENIO TRASNPORTE 
SANITÁRIO- APSUS DO GOVERNO DO ESTADO. 

( ) 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 APSUS 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 Cantu. 

ESPECÍFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Item Qtde Un. Descrição Preço Unit. Total Item 
VEICULO l.OL COM CAPACIDADE 
PARA 05 OCUPANTES EM 

1 03 Unid. CONFORMIDADE COM O CONTRAN R$ 30.338,67 R$ 118.770,00 
(CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO) 
ANO DE FABRICAÇÃO 2016, ANO DE 
MODELO 2017, POTÊNCIA DE 78CV 
COM GASOLINA E 80CV COM ETANOL, 
04 PORTAS, TOTAL FLEX 

' 
COR 

BRANCA, COM AR, CONDICIONADO, 
CONTA-GIROS, DIREÇÃO ELÉTRICA, 
HODÔMETRO (TOTAL E PARCIAL) LUZ 
DE LEITURA, RODAS DE FERRO ARO 

Rua Bahia, 85- Centro - CEP 87.330-000- Nova Cantu- PR- E-Maillicitacao@novacantu.pr.gov.br 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

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

14 COM CALOTAS, APOIO DE CABEÇA 
TRASEIROS, BANCO TRASEIRO 
REBATÍVEL, BRAKE LIGTH, 
DESEMBAÇADOR VIDRO DIANTEIRO E 
TRASEIRO, RETROVISORES EXTERNOS 
COM COMANDO INTERNO, VIDROS 
ELÉTRICOS, VIDROS ELÉTRICOS 
DIANTEIROS, AIR BAG DUPLO, 
SISTEMA DE FREIOS COM ABS, 
CÂMBIO MECÂNlCO COM SEIS 
VELOCODADES, GARANTIA DO 
F ABRI CANTE DE 3 ANOS E 
ASSISTÊNCIA EM REDE AUTORIZADA 
E COBERTURA EM TODO O 
TERRITÓRIO NACIONAL, PARA 
A TENDER AS NECESSIDADES 
SECRETARIA DE SAÚDE, CONVENlO 
TRASNPORTE SANlTÁRIO- APSUS DO 
GOVERNO DO ESTADO. 

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 ACEITABILIDADE 
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,· 

11- em se tratando de compras ou de locação de equipamentos: 
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a 

Rua Bahia, 85 - Centro- CEP 87.330-000 - Nova Cantu - PR- E-Mail/icitacao@novacantu.pr. gov.br 



aceitação. 

MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 a. F<-. N.'- --- _ 
11Paço Municipal Martin Krupek" _____ f __ _ 

'% o, 
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e co~f!!!!:!e 

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. 

j10- DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Sendo o que se apresenta para o momento, reitero votos de elevada estima e apreço. 

Nova Cantú, 05 de Setembro de 2016. 

Rua Bahia, 85- Centro - CEP 87.330-000 - Nova Cantu- PR- E-Maillicitacao@novacantu.pr.gov.br 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

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

ORÇAMENTO/COTAÇÃO 
CARIMBO CNPJ OU INFORMAR N• 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 O R AM E N TO 
Item Qtde Un. Descrição Preço Unit. 

VEICULO 1.0L COM CAPACIDADE PARA 
05 OCUPANTES EM CONFORMIDADE 

1 03 Unid. COM O CONTRAN (CONSELHO R$ 
NACIONAL DE TRANSITO) ANO DE 
FABRICAÇÃO 2016, ANO DE MODELO 
2017, POTÊNCIA DE 78CV COM 
GASOLINA E 80CV COM ETANOL, 04 
PORTAS, TOTAL FLEX, COR BRANCA, 
COM AR, CONDICIONADO, CONTA
GIROS, DIREÇÃO ELÉTRICA, 
HODÔMETRO (TOTAL E PARCIAL) LUZ 
DE LEITURA, RODAS DE FERRO ARO 14 
COM CALOTAS, APOIO DE CABEÇA 
TRASEIROS, BANCO TRASEIRO 
REBATÍVEL, BRAKE LIGTH, 
DESEMBAÇADOR VIDRO DIANTEIRO E 
TRASEIRO, RETROVISORES EXTERNOS 
COM COMANDO INTERNO, VIDROS 
ELÉTRICOS, VIDROS ELÉTRICOS 
DIANTEIROS, AIR BAG DUPLO, SISTEMA 
DE FREIOS COM ABS, CÂMBIO 
MECÂNICO COM SEIS VELOCODADES, 
GARANTIA DO F ABRI CANTE DE 3 ANOS 
E ASSISTÊNCIA EM REDE AUTORIZADA 
E COBERTURA EM TODO O TERRITÓRIO 
NACIONAL, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES SECRETARIA DE 
SAÚDE, CONVENIO TRASNPORTE 
SANITÁRIO - APSUS DO GOVERNO DO 
ESTADO. 

Total Item 

R$ 

ASSINATURA NOME DO RESPONSAVEL PELO ORÇAMENTO: 

Rua Bahia, 85- Centro - CEP 87.330-000- Nova Cantu- PR- E-Maillicitacao@novacantu.pr.gov.br 



' 

Caixa Economica Federal Aviso de 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu-PR 8 julho, 2016 

Fundo Mun. de Saúde de Nova Cantu 

CNPJ 10.502.182/0001 -52 APSUS - Transporte Sanitário - 227-9 

Incentivo Finan. de lnvest. 
P. implantação do 

Transporte Sanitário 
120.000,00 

HISTÓRICO DE LANÇAMENTOS 
--- ---- -------- ------ -- --------- ---- ----- ---- ---- --- -- ----- ----- ---- -- ------- ----- ----- -------- -- --- --- ---------------- -------------

APSUS - Transporte Sanitário R$ 120.000,00 8 julho, 2016 
-- --- -- ---- ---- ------- -- -- -------- -- --- ---- ------ -- --- --- ------ --- -------- --- -- ------- --------------- -------------------------------: 

APSUS - Transporte Sanitário , 
--- --- ------ ------ --- --- ----- ----- -- ---- -- -- ---- ---- -------- --- ---- ---- --- ---- ------ --- ----- --- ------- -- -------------------------- - -· 

APSUS - Transporte Sanitário ' 

--- -- ----------- --- -- ------ --- --- --- --- --- ---- ---- ----------- -- ----- --------- --- -- --------- ---- ----- --- -- ----- --- ---------------- ---· 
APSUS - Transporte Sanitário ' 

------- ----- ----------- --- --------- ---- -------- -- ------- ------------------ -- ------------------------- --- --- ----- --------------------: 
APSUS - Transporte Sanitário 

APSUS - Transporte Sanitário 

' ' ' 

Resolução SESA n.0 434/2014, que instituiu o Incentivo Financeiro de Investimento para ~ 
a implantação do Transporte Sanitário nos municípios do Programa de Qualificação da 

Atenção Primária à Saúde - APSUS na modalidade "Fundo a Fundo" para o biênio 
2014/2015; e a Resolução SESA n° 312/2015, que acrescenta 

dispositivos na Resolução SESA n° 434/2015; 
' ' 

'ot>feii\io:-o vãiõr ·aõ- i ncéritlvõ-"Frriã-rice-irõ- p-ãrã-õ-=rr=ãn-si>orie ·sariít~rio sérii ae -R"$ ·12õ~õoõ; õo {cén-to e ·vrriie ·n;a------ -· 
reais), que deve ser integralmente utilizados na organização/estruturação do Transporte Sanitário e aplicados na 
aquisição dos seguintes bens: a. Vans: veículo destinado ao transporte de usuários para transferência entre os 
serviços de saúde do município ou para outros municípios; b. Ambu lância de Transporte Tipo A*: veículo 
destinado ao transporte em decúbito horizontal de pacientes que não apresentam risco de vida, para remoções 
simples e de caráter eletivo; c. Ambulância de Suporte Básico- Tipo B*: veículo destinado ao transporte de 
pacientes com risco de vida conhecido e ao atendimento de pacientes com risco de vida desconhecido, não 
classificado com potencial de necessitar de intervenção médica no local e/ou durante transporte até o serviço de 
destino. (*conforme definição do Ministério da Saúde); d . Ambulancha - Unidade de Suporte Aquático: equipada 
como serviço de Ambulância de Suporte Básico - Tipo B, especificamente para atendimento a pacientes 
residentes em regiões cujo acesso por via terrestre é difícil ou inexistente, levando e trazendo profissionais das 
equipes de Atenção Primária, para realização de acompanhamento e visitas domiciliares, além de medicamentos 
e equipamentos para ações de assistência, e também o transporte de pacientes com risco de vida desconhecido, 
não classificado·, com potencial de necessitar de intervenção médica no local e/ou durante transporte até o 
serviço de destino; e. Veículos para transporte sanitário domiciliar, das equipes da atenção primária e para 
transporte de exames, vacinas e materiais de apoio às equipes de atenção primária; 
f. Motos: veículo a ser utilizados pelas equipes da Atenção Primária das Unidades de Saúde da Família, para 
acompanhamento e vis itas domiciliares das fam íl ias; g. Bicicletas: veículo a ser utilizados pelas equipes da 
Atenção Pri mária das Unidades de Saúde da Família, para acompanhamento e visitas domiciliares das famílias; h. 
Ônibus de pelo menos 27 lugares e com conforto mínimo, conforme disponibilizado pelo mercado, para transporte 
de usuários para transferência entre os serviços de saúde do Município ou para outros Municípios; i. 
Equipamentos de apoio para o transporte sanitário: macas, cadeira de rodas, ressuscitador manual, aspirador, 
laringoscópio, esfigmomanômetro, colares cervicais, prancha para imobilização, incubadora, desfibrilador, cilindro 
de oxigênio, oxímetro, bomba de infusão, entre outros. 
DATA ATUAL terça-feira, 30 de agosto de 2016 
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:: Extrato das Contas Individuais 
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1 de I 

Origem do Extrato: 

GovConta CAIXA: 

Conta Referência : 

Nome: 

Período: 

Data Mov 

08/07/2016 

08/07/2016 

29/08/2016 

Nr. Doc. 

000001 

990001 

Histórico 

CRED TED 

APL AUTOM 

Saldo Atualizado 

GOVCONTA~ 

1265600015 

1265/ 006/00000227-9 

FMS NOVA CANTU I NVEST E 

de: 01/07/2016 até : 29/ 08/ 2016 

Valor {R$) Saldo {R$) 

120.000,00C 120.050,00C 

120.000,000 50,00C 

50,00C 

30/08/20 I 6 I 0:43 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 01612016 

TERMO DE CONTRATO OUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU E DE OUTRO, A EMPRESA -
CIPAUTO VEÍCULOS LTDA, CUJO VEICULO 
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EM ATENDIMENTO A 
SECRETARIA DE SAÚDE, CONVÊNIO TRASNPORTE 
SANITARIO- VALOR DO CONTRATO É R$ 117.600,00 I (Cento 
e Dezessete Mil Seiscentos Reais), NOS TERMOS DA LEI 
FEDERAL No 8666 DE 2 I/0611993. 

PREÂMBULO 

CONTRATANTE: Município de NOVA CANTU, pessoa jurídica de direito público, com Sede na Rua Bahia, 17° 85,
Centro, inscrito no CNPJ sob n° 77.845.39410001 -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 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 - cidade- PR, neste ato 
representada pelo Sr. Jose Roberto Maciel Ruiz, portador da Cl/RG no 6.014.301-0 e inscrito no CPFIMF no 
020.155.419-42. 

A parte supramencionada, em decorrência do Processo Licitatório n° 3112016, resolvem celebrar o seguinte 
CONTRATO, mediante sujeição mútua as normas constantes das Leis de licitações e contratos administrativos, ao 
Editai antes citado, as propostas e as seguintes cláusulas contratuais: 

CLAUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO 

1.1 Cujo Objeto é VEICULO l.OL COM CAPACIDADE PARA 05 OCUPANTES EM CONFORMIDADE COM O 
CONTRAN (CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO) ANO DE FABRICAÇÃO 2016, ANO DE MODELO 2017, 
POTÊNCIA DE 78CV COM GASOLINA E 80CV COM ETANOL, 04 PORTAS, TOTAL FLEX, COR BRANCA, 
COM AR, CONDICIONADO, CONTA-GIROS, DIREÇÃO ELÉTRICA, HODÔMETRO (TOTAL E PARCIAL) LUZ 
DE LEITURA, RODAS DE FERRO ARO 14 COM CALOTAS, APOIO DE CABEÇA TRASEIROS, BANCO 
TRASEIRO REBA TÍVEL, BRAKE LIGTH, DESEMBAÇADOR VIDRO DIANTEIRO E TRASEIRO, 
RETROVISORES EXTERNOS COM COMANDO INTERNO, VIDROS ELÉTRICOS, VIDROS ELÉTRICOS 
DIANTEIROS, AIR BAG DUPLO, SISTEMA DE FREIOS COM ABS, CÂMBIO MECÂNICO COM SEIS 
VELOCIDADES, GARANTIA DO F ABRI CANTE DE 3 ANOS E ASSISTÊNCIA EM REDE AUTORIZADA E 
COBERTURA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA 
DE SAÚDE, CONVÊNIO TRASNPORTE SANITÁRIO. 

I cLAusuLA SEGUNDA- DA DOCUMENTAÇÃO coNTRATUAL 

2.1 Fazem parte deste Contrato, independentemente da transcrição, todos os documentos constantes do processo 
Licitatório 31/2016, cujo teor é de conhecimento das partes contratantes. 

CLAUSULA TERCEIRA- DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

3.1 - O(a) Contratado(a)jica 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. 

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 
uPaço Municipal Martin Krupek" 

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. 

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$ 
117.600,00 I (Cento e Dezessete Mil Seiscentos Reais), daqui por diante denominado "VALOR CONTRA TUAL ". 

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, mediante a entrega dos Veículos e após a 
apresentação correta de cada fatura ou recibo dos serviços executados e documentos pertinentes. 

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES 

5.1 A CONTRA TADA 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, naforma 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 CONTRATANTE o o~jeto 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 fixados neste Contrato, por atos do 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" 

c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio concernente ao objeto 
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 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: 

07.00?. 1 0.30 1.0428.1.099.4.4.90.52.48.00. - 31495 
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 eferiados somente será permitida com autorização prévia da fiscalização. 

Rua Bahia, N°85 - Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 ~ti/ 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

8.! - Qualquer se;viço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vícios ou incorreções 
nao revelados ate o Recebimento Definitivo, 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, vício 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, 
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. 

8.1 O - 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./- 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 fO 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 seguintes sanções, de acordo com o previsto na Seção 11 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 

I O. I - 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 afina/idade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos 
selo mencionados nas espec{ficações técnicas e/ou memoriais como "similar" a qualquer padrão especial, o 
CONTRATANTE decidirá sobre a questão da similaridade. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA RESCISÃO 

/1./.A CONTRATANTE poderá unilateralmente, rescindir de pleno direito este Contrato, independente de notificação 
judicial ou exn·ajudicial, 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) CONTRA TA DO( A) das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

Rua Bahia, N°85- Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 
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b) O cumprimento irregular pelo( a) CONTRATADO(A) das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

c) O desatendimento pelo(a) CONTRATADO(A) das determinações regulares da autorizada designada para 
acompanhar e .fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
d) razões de interesse do serviço público. 

II.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. afúsão, 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 N° 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. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS 

12.I - Por determinação do CONTRATANTE a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões quantitativos que sefizer(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 
CONTRATA DA poderão ultrapassar o limite estabelecido no parágrafo anterior. 
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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 

13.1 - 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 -DORECEBJMENTODOSERVIÇO 

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. 

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 .ff"audulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de 
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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 niveis 
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. 

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 fisica, inclusive declarando-a inelegivel, 
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, 27/09/20/6. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
PREFEITO MUNICIPAL 

Testemunhas: 

Ass: ______________________ _ 

CPF: _______ _ _ _ 

Ass: ____________________ __ 

CPF: _________ _ 

RG: ____ _____ _ RG: ___ ___ ... _ _ _ _ 
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