
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

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

REQUERIMENTO COM TERMO DE REFERÊNCIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL: 

O Responsável pela unidade administrativa abaixo identificada vem respeitosamente perante Vossa 
Excelência, requerer a competente autorização para aquisição do abaixo descrito: 

i-OBJETO 

A presente solicitação tem por objeto, a seleção da melhor proposta por item visando aquisição de 
equipamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social. 

( ) Contratação ( ) Registro de preços (X) AQUISIÇÃO 

I 2 -JUSTIFICATIVA 

Tal solicitação tem por objetivo atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
através dos recursos recebido do Programa Família Paranaense, conforme aprovação do CMAS (Conselho 
Municipal de Assistência Social) ata em anexo. A aquisição desses equipamentos proporcionará melhorias 
substanciais na qualidade dos serviços oferecidos à população do Município de Nova Cantú. 

Item Otde Un. Descricão Preco Unit. Total Item 
VEICULO COM CAPACIDADE PARA 05 OCUPANTES 
EM CONFORMIDADE COM O CONTRAN (CONSELHO 

I 1 Unid. 
NACIONAL DE TRANSITO) ANO DE FABRICAÇÃO 
2016, ANO DE MODELO 2017, POTÊNCIA MINIMA DE R$ 39.338,67 R$ 39.338,67 
72CV COM GASOLINA E 85CV 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 
DIANTEIROS, AIR BAG DUPLO, SISTEMA DE FREIOS 
COM ABS, CÂMBIO MECÂNICO COM NO MINIMO 
CINCO VELOCIDADES, GARANTIA DO FABRICANTE 
DE 3 ANOS E ASSISTENCIA EM REDE AUTORIZADA E 
COBERTURA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE 
ASSISTENCIA SOCIAL, CONVENIO FAMILIA 
PARANAENSE 

I 4- LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS ou REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

O itens serão entregues no Município de Nova Cantu-PR, de segunda à sexta-feira, das 08:00 Hrs 
às li :30 Hrs., na Secretaria de Assistência Social do Município. 

I 5 -PRAZO DE EXECUÇÃO ou de PRAZO DE ENTREGA DO BEM 

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

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 
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O Prazo para entrega será no máximo I O dias a partir da emissão de ordem de compr~~e.àjdo · · ·· / 
pela Secretaria Municipal de Assistência Social ou setor responsável. O período de vigência da aqu!Siçãõ' 
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 Assistência Social. 

I· 7 '- ESTIMATN ADO 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; 
II- à média dos orçamentos, nos casos de licitação. 
Os orçamentos poderão ser realizados através de formulários padronizados. 

I 8- CRITÉRIOS DE ACEITÀBIL!DADE 

Conforme o Artigo 73 da Lei 8.666/93: 
Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 
I- em se tratando de obras e serviços: 

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado; 

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a 
adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei; 

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

especificação; 
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação. 

I 9 -DA VERACIDADE DOS ORÇAMENTOS 
Certifico que os orçamentos enviados juntamente a este Termo de Referencia foram por m1m 

realizados e são verdadeiros, conforme rubrica/assinatura em cada um deles. 

lO -DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

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

Nova Cantú, 31 de Outubro de 2016. 

Cristiane Ap~lla Vendramin 
Secretária Municzpal de Assistência Social. 

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

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 
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I•·••·····•·· >? •i •· .. ···. J"s' .< . ' ORÇAMENTO f COTAÇÃO I 
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 Municipio de Nova Cantú o seguinte ORÇAM E NTQ 

Item Qtde Un. 

1 01 Unid. 

ASSINATURA 

Descrição Preço Unit. Total Item 

R$ R$ 

NOME DO RESPONSAVEL PELO ORÇAMENTO• 

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

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 
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"' Secretaria de 
ASSISTENCIA SOCIAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIALIOG 

NOVA CANTU- PARANÁ 
RuaAmazonas, s/n. Tel: (44) 3527-1285/ Fax: (44) 

3527-1285 
e-mail: socialcantu@hotmail.com 

Ofício 13/2016- Órgão Gestor 

Assunto: Pedido de licitação para compra de veículo e equipamentos para o CRAS. 

Nova Cantu, 26 de Setembro de 2016. 

Em atenção ao Incentivo Família Paranaense 111, o CMAS (Conselho Municipal de Assistência 

Social) realizou reunião ordinária no dia 11 de Agosto de 2016 (ata 4), onde tratou-se de vários 

assuntos dentre eles a aprovação da utilização do recurso no valor de 60,000.00$ para compra 

de um veículo O KM completo, sendo este de uso exclusivo para atendimento das famílias 

inseridas no programa Família Paranaense, CRAS e Assistência Social, e também outros 

equipamentos que segue lista em anexo, para licitação e compra dos mesmos. 

Nada mais para o momento, agradeço antecipadamente, ao tempo que manifesto protestos 

de elevada estima e distinta consideração. 

Atenciosamente 

Cristiane Aparecida Handoha Vendramin 
Secretária Municipal de Assistência Sociai/OG 

RGn2. 8.338.982-6 SSP/PR 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

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

,....ARIMBO CNPJ OU INFORMAR N' ~F 

PROPONENTE: CIPAUTO VEICULOS LTDA. I 06105496/0002~25 I 
ENDEREÇO: AV. SANTOS DUMONT, 1331 
TELEFONE: (44) 3521-8600 
E-MAIL: sergio.oliveira@cipauto.com.br 
DATA: 01/09/2016 
VALIDADE DO ORÇAMENTO: 60 Dias 

;RAMO DE ATIVIDADE 
'Comércio a vare o de automóveis camionetas e utilitários novos 

CIPAUTO VEÍCULOS LTDA. 

Rua Santos Dumont, 133í 
CEP 87360-000 - Goioerê • PR 

O proponente supra identificado, apresenta ao Municlpio de Nova Cantú o seguinte O R AME N TO 

Item Qtde Un. 

1 01 Unid. 

L 

Descri cão Preco Uni!. Total Item 
VEICULO !.OL ANO DE FABRICAÇÃO 2016, 
ANO DE MODELO 20!7, POTÊNCIA DE 78CV 
COM GASOLINA E 80CV COM ETANOL, 04 R$ 39.590,00 R$ 39.590,00 
PORTAS, COM CAPACIDADE PARA 5 
OCUPANTES EM CONFORMIDADE COM O 
CONTRAN (CONSELHO NACIONAL DE 
TRANSITO) TOTAL ,fLEX., COR BRANCA, 
COM AR CONDICIONADO,' CONTA-GIROS, 
DIREÇÃO ELÉTRICA, HODÓMETRO (TOTAL 
E PARCIAL), LUZ DE LEITURA, RODAS, FE 
FERRO ARO 14 COM CALOTAS, APOIO DE 
CABEÇ!\ TRASEIROS, BANCO TRASEIRO 
REBATIVEL, BRAKE LIGTH, 
DESEMBAÇADOR VIDRO DIANTEIRO E 
TRASEIRO, RETROVISORES:EXTERN,OS COM 
COMANDO INTERNO, VIDROS ELETRICOS 
DIANTEIROS, AIR BAG DUPLO, SISTEMA DE 
FREIOS COM ABS., CÂMBIO MECÂNICO 
COM SEIS VELOCIDADES, · GARANTIA DO ' ,, .. 
FABRICANTE DE 3 ANOS E ASSISTENCIA EM 
REDE AUTORIZADA E COBERTURA EM 
TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. 

' 

NOME 00 RESPONSAVEL PELO ORÇAMENTO; 

SERGIO DE SOUZA OLIVEIRA 

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

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



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.• 77.845.394/0001-03 
"Paço Municipal Marlin Krupek" 

PROPONENTE: PIRÂMIDE VEICULOS L TOA 
ENDEREÇO: AV. SANTOS DUMONT, 1245 
TELEFONE: (44) 3522 3900 

f79.852.406/0005~86l 
. 90.427.279-51 

PIRÂMIDE VEfCULOS L TOA E-MAIL: PIRAMIDEGOVENDAS@WLN.COM.BR 
DATA: 02/09/2016 

Av. Santos Dumont 1245 VALIDADE DO ORÇAMENTO: 60 Dias 
Cicia de Alta ' 

!tom Qtdll 

1 01 

ASSINATURA 

Identificado, ao de Nova Cantú o 

Un. 

Unid. 

Descrição 
Veiculo com capacidade para 5 
ocupantes em conformidade com o 
contran (conselho nacional de transito) 
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 rebatfvel, 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, 
câmbio mecânico, garantia total de 
fabrica por 3 anos. 

Preço Unll. Totalllem 

R$ 39.990,00 R$ 39.990,00 

NOME DO RESPONSAVEL PELO ORÇAMENTO; 

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

E-mail: pmnçantu@botmail.com OU pmncantu@ig com Qr 

I 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 

PROPONENTE: MONTE CARLO COMÉRCIO DE 
VEÍCULOS LTDA 
ENDEREÇO: AV. SANTOS DUMONT, N" 999-
CIDADE AL TDA 
TELEFONE: 44-3521-7272 
E-MAIL: petrick.trevizan@fiatmontecarlo.com.br 
DATA:. 02/09/2016 

ENTO: 60 Dias 

O proponente supra identificado, apresenta ao 

.Item Qtde Un. Descrição 
VEÍCULO COM CAPACIDADE 

I 7~.358.195/WIDi-57' 
II!OHTWRlO COM{N:Ie §f VlÍ(U!O$ !TDA. 

Av. Santos Dumont, 999 
L éÊP it!iO,OÕD ' G5toor• · PR .J 

Preço Unit. 
PARA 5 

OCUPANTES EM CONFORMIDADE COM O 

ENTO 
Total Item 

1 01 Unid. CONTRAN (CONSELHO NACIONAL DE R$ 38.436,00 R$ 38.436,00 
TRANSITO) TOTAL FI.EX., 1,0 DE POTENCIA 
ENTRE 73 E 75 CV, COR BRANCA, COM AR 
CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁUliCA, 
ESPELHO NO PARA-SOL PARA MOTORISTA 
E PASSAGEIRO, HODÓMETRO (TOTAL E 
PARCIAL), LUZES DE LEITURA, RELÓGIO 
DIGITAL, APOIO DE CABEÇA TRASEIROS, 
BANCO TRASEIRO REBATÍVEL, BRAKE 
LITH, DESEMEAÇADOR 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. 

; 
' 

~RA IK '1, ',1) <. ' 

flOME DO RESPON9í\VEL PELO ORÇAMENTO: 
ru.tOl R!CfliWD IR. E. V ISI'Ifl'l 

CJ 

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

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

' 



Item Quant. Unidade 

1 1 Unidade 

MU"•ICÍPIO 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 EMPRESA 02 EMPRESA 03 

Descrição Preço Médio Cotaçi CIPAUTO VEICULOS LTDA MONTE C. COMÉRCIO V. LTDA PIRÂMIDE VEICULOS LTDA 
VEICULO COM CAPACIDADE PARA 05 OCUPANTES 

-I EM CONFORMIDADE COM O CONTRAN (CONSELHO 
NACIONAL DE TRANSITO) ANO DE FABRICAÇÃO 
2016. ANO DE MODELO 2017, POTÊNCIA MINIMA DE I 
72CV COM GASOLINA E 85CV COM ET ANOL, 04 I 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 

R$ 39.338,67 R$ 39.590,00 R$ 38.436,00 R$ 39.990,00 COMANDO INTERNO, VIDROS ELÉTRICOS 39.590,00 38.436,00 39.990,00 
DIANTEIROS. AIR BAG DUPLO. SISTEMA DE FREIOS ' 
COM ABS, CÂMBIO MECÂNICO COM NO MINIMO ' I CINCO 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 
ASSISTENCIA SOCIAL. CONVENIO FAMILIA 
PARANAENSE. 

i 
I 

"! 



Prefeitura Municipal de Nova Canto{ s.-c 
ESTADO DO PARANA 11

' -

CNPI n.845.394/0001-03 

PROCESSO n° 054/2016 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2016 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEICULO, para Secretaria Assistência Social - CONVÊNIO 
FAMILIA PARANAENSE 

VALOR ESTIMADO- R$-40.000,00 (Quarenta Mil). 

PARA: 

ORDENADO R DE DESPESAS: PREFEITO MUNICIPAL 

Visto: DATA: 01 I 11 I 2016 

PARA: 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - PREVISÃO I DOTAÇÃO 
OR AMENTÁRIA: -<~ I ... __, 

Visto: DATA: 0 1 I 11 I 2016 

Visto: DATA: 01 I 11 I 016 

PARA: 
ASSESSOR JURÍDICO 

Inexigível 

Visto: I 2016 

Rua Bahia, 85- Centro- CEP 87 330-000 - Nova Cantu - PR- E-Mail 
licitacao@novacantu_pr. gov. br 
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~ ---...... Prefeitura Municipal de Nova Carrtú J -~ 
Estado do Paraná ( j=_ , ..9-!l -

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 '--· ~ .. 
..., ·- ' ../ 

ASSESSORIA JURÍDICA 
LAUDO DE ANÁLISE JURÍDICA 

PARECER DE ABERTURA DE PROCESSO LICITA TÓRIO N° 0542016 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No: 034/2016 

l-RELATÓRIO 

ASSUNTO: 1. AQUISIÇÃO DE VEICULO, EM 
ATENDIMENTO A SECRETARIA ASSISTÊNCIA 
SOCIAL FAMILIA PARANAENSE. 2. 
MODALIDADE ELEITA: PREGÃO PRESENCIAL, 
COM FULCRO NO ARTIGO 1 o DA LEI FEDERAL N. 
10.520/2002. 

Trata-se de processo administrativo de contratação, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE 
VEICULO A SECRETARIA ASSISTÊENCIA SOCIAL - FAMILIA PARANAENSE. 

2-AN~ISE 
O resultado da análise inicial do processo pode ser sintetizado da seguinte forma: 

REQUISITO li FUNDAMENTO li SIM 11 NÃO li OBSERVAÇÃO 
Existência de abertura formal de Art. 3 8 caput da LJDI processo administrativo, autuado Lei 8.666/93 
e protocolado 

--

I 

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

Numeração das páginas do Numerar páginas para demonstrar 

11 processo 
Art. 38 caput da IDc:::J 
Lei 8.666/93 sequencia do processo. 

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

Realização de ampla pesquisa de arts. 70 
' 

§ 20 
' 

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

11 Indicação do recurso para arcar 
com a despesa 

Art. 38 c~ut dal~c===J 
Lei 8.666/93 

Atestado de disponibilidade ~~- 1 o § 1 o dal~c===J L_ financeira 

q:____,. '~ 
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Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Estado do Paraná ....::-2 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

I Complementar DOI Federal no 

101/2000 

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

Federal no 

101/2000 

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

do TCE/Pr. TCE - Orgão Oficial. 

3- CONCLUSÃO 

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

4- DO PROCEDIMENTO 

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

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

É a manifestação s. m. j. 

Nova Cantu/PR, 16 de Novembro de 2016. 

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

I 



\ 
/ l-;,:.' 

i fi,_, c,:,, c 

PREFEITURA MUNBCIPA~,=,_,':~/ 
NOVA CANTU'--~" 

1963- 13 

Eu !Jaça. {fwde 9:Jet>ta !J&óúhla 
-=PARANÁ=

CNPJ • 17.845.394/0001-03 

PORTARIA N°. 036/2016 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta da Lei 
Federal no l 0.520 de 17 de Julho de 2002; 

RESOLVE 

Art. 1".- Designar a Servidora Eleani Maria de Andrade, portador da Cédula de 
Identidade RG n° 7.834.949-2, pregoeiro desta Municipalidade; 

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

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

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

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

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

Rua Bahia, 85 - Centro - Nova Cantu - PR 
Fone (44) 3527-1281 Fax 3527-1363- E-maíl prefeitura@novacantu nr "'"' '"' 

IJJii/"BR!fl'DJf/1? ..... iiii""''A ... ,......., ____ __ 



PREÂMBULO 

MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 054!2016 
PREGÃO PRESENCIAL n°034/2016- PMNC 

O MUNICÍPIO DE NOVA CANTU -ESTADO DO PARANÁ, com sede na Rua Bahia,85, Centro, em Nova Cantu, 
ora denominado licitador, torna público que se acha aberta licitação na modalidade PREGÃO 
(presencial), do tipo Menor Preço- Por Hem, objetivando a: VEICULO COM CAPACIDADE PARA 
05 OCUPANTES EM CONFORMIDADE COM O CONTRAN (CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO) 
ANO DE FABRICAÇÃO 2016, ANO DE MODELO 2017, POTÊNCIA MINIMA DE 72CV COM GASOLINA 
E 85CV 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 DIANTEIROS, AIR BAG DUPLO, 
SISTEMA DE FREIOS COM ABS, CÂMBIO MECÂNICO COM NO MINIMO CINCO 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 
ASSISTENCIA SOCIAL, CONVENIO FAMILIA PARANAENSE, que será regida pela Lei federal n° 
10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar no 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: 17 de Novembro 2016. 
HORÁRIO: 10:00 Horas. 

I. 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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2.7. adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor, se não houver manifestação 
da intenção de interposição de recurso. 

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

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 Ill - 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 
COM CAPACIDADE PARA 05 OCUPANTES EM CONFORMIDADE COM O CONTRAN (CONSELHO 
NACIONAL DE TRANSITO) ANO DE FABRICAÇÃO 2016, ANO DE MODELO 2017, POTÊNCIA MINIMA 
DE 72CV COM GASOLINA E 85CV 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 DIANTEIROS, AIR 
BAG DUPLO, SISTEMA DE FREIOS COM ABS, CÂMBIO MECÂNICO COM NO MINIMO CINCO 
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 ASSISTENCIA SOCIAL, CONVENIO FAMILIA PARANAENSE, o veiculo deve ser 
entregue no município de NOVA CANTU, Estado do Paraná, conforme discriminado no Anexo I
"Memorial Descritivo". 

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

7. Poderão participar deste pregão quaisquer licitantes que: 
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7.1. detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste pregão; 

-~. 

7.2. comprovem possuir os documentos de habilitação requeridos nos itens relativos à 
documentação. 

8. Não poderão participar neste Pregão: 

8.1. as empresas suspensas de contratar com a Prefeitura Municipal de Nova Cantu -
PARANÁ; e, 
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; 
11 .3 .I. havendo empate no terceiro valor, serão selecionadas todas as licitantes que 
tenham ofertado o mesmo preço; 
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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 posteriorrnente à sessão. 
15.2. O pregoeiro poderá conferir os documentos disponíveis em sítios eletrônicos oficiais. 

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

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

17. Se não houver tempo suficiente para a abertura do envelope proposta, e abertura do envelope 
documentação em um único momento/dia ou. ainda se os trabalhos não puderem ser concluídos 
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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. 

24. Da ata relativa a este pregão constarão os nomes dos representantes credenciados dos licitantes, 
da análise das propostas, das amostras, dos documentos de habilitação, dos preços das propostas 
escritas e dos lances verbais apresentados, da manifestação do licitante de interpor recurso, sem 
prejuízo de outros registros necessários. 
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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 
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme art. 8° da Instrução 
Normativa no 103,30 de abril de 2007. 
27.4 A proponente deverá apresentar inicialmente e em separado dos envelopes, 
Declaração de que a proponente DECLARA atender plenamente os requisitos de 
habilitação da referente licitação conforme ANEXO IX do presente edital. Esta declaração 
deverá ser obrigatoriamente entregue fora do envelope de habilitação, juntamente com os 
documentos relativos ao credenciamento. A apresentação desta declaração é obrigatório 
para a participação na referida licitação. 
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DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2016- 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° 034/2016- 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. 
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. 

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

I 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

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 di 
vergência, desprezando-se qualquer valor além dos centavos. 

VALOR REFERÊNCIA 

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

Valor Máximo desta Licitação é de R$ 39.338,67 (Trinta e Nove Mil Trezentos e Trinta e 
Oito Reais e Sessenta e Sete Centavos). 

Item Descrição Unidade Quant. 

1 VEICULO COM CAPACIDADE PARA 05 UN 01 
OCUPANTES EM CONFORMIDADE COM O 
CONTRAN (CONSELHO NACIONAL DE 
TRANSITO) ANO DE FABRICAÇÃO 2016, ANO 
DE MODELO 2017, POTÊNCIA MINIMA DE 
72CV COM GASOLINA E 85CV 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 
REBATÍVEL, BRAKE LIGTH, 
DESEMBAÇADOR VIDRO DIANTEIRO E 
TRASEIRO, RETROVISORES EXTERNOS 
COM COMANDO INTERNO, VIDROS 
ELÉTRICOS DIANTEIROS, AIR BAG DUPLO, 
SISTEMA DE FREIOS COM ABS, CÂMBIO 
MECÂNICO COM NO MINIMO CINCO 
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 
ASSISTENCIA SOCIAL, CONVENIO FAMILIA 
PARANAENSE 

Valor 
Máx. 
Unit. 
39.338,67 
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33.2. O veículos deverá vir devidamente adesivado, com adesivo tipo recorte, onde é de 
inteira responsabilidade da licitante contratada os dispêndios com adesivo. 
33.2.1. Os adesivos deverão ser colocados nas duas portas dianteiras do veículo. Qualquer duvida a 
respeito do adesivo os modelos estão em anexo: 

DOS PRAZOS 

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

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

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

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

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 LICITACÃO 

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 DESCLASSIFICACÃO DAS PROPOSTAS 

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

39.1. apresentarem preços excessivos ou com preços manifestamente inexeqüíveis, assim 
considerados aqueles que não venham a ter, demonstrada sua viabilidade através de 
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado 
e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto; 
3 9 .1.1. Para fins de aferição de inexequibilidade das propostas, o Pregoeiro determinará 
que a licitante deverá fazer prova de que possui condições de cumprir o objeto do Edital, 
através da planilha pormenorizada com a devida comprovação (documentos, notas fiscais, 
recibos, etc ... ) que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado, na forma do 
artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações 
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39.2. não atenderem às exigências contidas no edital deste pregão. 
' ,, '·~: ":"'~ ... 
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40. Quando todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar aos licitantes o 
prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de novas propostas, escoimadas das causas referidas 
no item anterior. 

DA ACEIT ABILIDADE DAS PROPOSTAS 

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

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

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

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

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

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

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

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

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 
menor preço por item ofertado, disposto em ordem crescente, para que os representantes legais dos 
licitantes participem da etapa de lances verbais. Havendo empate no terceiro valor, serão 
convocadas todos os licitantes que tiverem ofertado o mesmo preço. 

4 7 .1. O licitante oferecerá lance verbal sobre o preço por itens. 
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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 ma1s vantajosa a oferta de Menor Preço - Por Item, 
proposto e aceito. 

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

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

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

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

DO DESEMPATE 

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

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

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado (art. 45, I, da Lei 
Complementar no 123); 
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b) não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na fôrma 
descrita no subitem "a" deste item, serão convocadas as remanescentes que 
porventura se enquadrem na hipótese do subi tem 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 N" 2 

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

a) As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 
apresente alguma restrição, onde havendo alguma restrição na comprovação da 
regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 
certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de 
certidão negativa, conforme estabelecido no Art. 43, § 1 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 
de empresa individual; Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
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b) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funci<?namento no País, e ato e registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo Orgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

53.2. Regularidade Fiscal e trabalhista: 

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

53.3. Qualificação Técnica: 

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

53.4. Qualificação Econômico-Financeira: 

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

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

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

54. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar: 
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54.1. em nome do licitante e, preferencialmente, com número de CNPJ e com o endere"Ço · 
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. 

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. 
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59.2. será franqueada aos licitantes, desde que requerida, vista imediata dos autos. 

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

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

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

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

DA ADJUDICAÇÃO 

63. A Adjudicação será realizada por Por Hem. 

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. 

66.1. Quando o primeiro classificado não assinar o contrato ou não aceitar outro 
instrumento equivalente, o classificado subsequente que aceitar a proposta do primeiro 
classificado fica obrigado a entregar o bem, nos termos do § 2°. do artigo 64 da Lei Federal 
n° 8.666/93, somente a quantidade proposta pelo classificado que se negou a firmar a 
contratação com a Administração. 
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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. 

DAS OBRIGACÕES GERAIS DAS PARTES CONTRATANTES 

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 ANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

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

71. O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a prestação 
dos serviços, determinando o que for necessário à regularização da prestação dos serviços. 

DO LOCAL DA ENTREGA DOS SERVIÇOS 
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72. A Entrega deverá ser realizada mediante solicitação da Administração Pública-;;
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$ 39.338,67 (Trinta e Nove Mil e Trezentos e Trinta e Oito Reais e Sessenta e Sete 
Centavos.) 
11.003.08.243.0483.1.036.4.4.90.52.48- Assistência Social- Família Paranaense. 

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, no 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 financeira. 

DA REVISÃO E DA READEQUAÇÃO DE PREÇOS 
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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 no 
8.666/93. 

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

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

80.2. Caberá multa de 0,5%(meio por cento) por dia de atraso na prestação dos serviços, 
desde que a justificativa eventualmente apresentada não seja aceita pela Administração, 
incidente sobre o valor da quantidade que deixou de ser entregue. 
80.3. Caberá multa de 1 O% (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 ontras, sendo 
descontadas do pagamento devido ou cobradas administrativamente ou judicialmente. 

83 As licitantes ficam sujeitas às penas previstas na Seção III do Capítulo IV, da Lei Federal n° 
8.666/93. 
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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. 
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Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas. ~-

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

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

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

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

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

90.1 - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo multilateral, mediante 
adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, 
inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de 
contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da 
empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, 
coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado 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 financeiro multilateral, mediante, adiantamento ou 
reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros 
relacionados à licitação e à execução do contrato. 

91. Em caso de dúvida, o interessado deverá contatar o Pregoeiro, no endereço mencionado no 
preâmbulo deste edital ou pelos telefones: (044 - 3527-1281) - e-mail compras@nova 
cantu.pr.gov.br no horário das 08:00 às 12:00, para obtenção dos esclarecimentos que julgar 
necessários. 

Nova Cantu-PR, 01 de Novembro de 2016. 

---}" 'Y"- 0 cJ.-__ 
ELEANfMÂRIAil't ANDRADE JASKIW 

Pregoeira Oficial Município 
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ANEXO I 

MEMORIAL DESCRITIVO 

VEICULO COM CAPA CIDADE PARA 05 OCUPANTES EM CONFORMIDADE 
COM O CONTRAN (CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO) ANO DE 
FABRICAÇÃO 2016, ANO DE MODELO 2017, POTÊNCIA MINIMA DE 72CV 
COM GASOLINA E 85CV 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 DIANTEIROS, AIR BAG DUPLO, SISTEMA 
DE FREIOS COM ABS, CÂMBIO MECÂNICO COM NO MINIMO CINCO 
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 
ASSISTENCIA SOCIAL, CONVENIO FAMILIA PARANAENSE. Valor Máximo 
desta Licitação é de R$ 39.338,67 (Trinta e Nove Mil Trezentos e Trinta e Oito Reais e 
Sessenta e Sete Centavos). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. Valor Máx. 

I VEICULO COM CAPACIDADE PARA 05 
OCUPANTES EM CONFORMIDADE COM O 
CONTRAN (CONSELHO NACIONAL DE 
TRANSITO) ANO DE FABRICAÇÃO 2016, ANO 
DE MODELO 2017, POTÊNCIA MINIMA DE 72CV 
COM GASOLINA E 85CV 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 UM 
VIDRO DIANTEIRO E TRASEIRO, 
RETROVISORES EXTERNOS COM COMANDO 
INTERNO, VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS, 
AIR BAG DUPLO, SISTEMA DE FREIOS COM 
ABS, CÂMBIO MECÂNICO COM NO MINIMO 
CINCO 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 
ASSISTENCIA SOCIAL, CONVENIO FAMILIA 
PARANAENSE. 

Unit. Total. 

1,0000 39.338,67 39.338,67 
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Os veículos deverão vir devidamente adesivado com adesivo tipo recorte, onde é de 
inteira responsabilidade da licitante contratada os dispêndios com adesivo. 
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ANEXO li 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Nome da Empresa: ___________________ _ _ 
Endereço da Empresa: _______ ___________ _ 
C.N.P.J da Empresa: ____ _______ _______ _ 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) no 034/2016 - 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 no _________ , expedida pela 
Secretaria de Segurança Pública do Paraná e do C.P.F n° _____________ _ 
vem declarar, sob pena da Lei, que a Empresa: , que 
não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de 
trabalho ou serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores 
de 16 (dezesseis) anos e menores de 14 (quatorze) anos a não ser na condição de aprendiz. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e Data 

Carimbo do CNPJ, Assinatura do representante legal da Empresa 

C.P.F _ ___ ___ __ _ 

R.G _ _ ___ ___ ___ _ 

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



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 034/2016 - 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 no 034/2016- PMNC, do MUNICÍPIO DE NOVA CANTU- PARANÁ. 

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e Data 

Carimbo do CNPJ, Assinatura do representante legal da Empresa 

C.P.F _ _________ _ 

R.G ___ _ ___ ____ _ 
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ANEXO IV 
PROPOSTA DE PREÇOS 

Nome da Empresa: _ _______________ _ 
Endereço da Empresa: _______________ _ 
C.N.P.J da Empresa: ________________ _ 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 034/2016 - PMNC 

Apresentamos e submetemos à apreciação dos Senhores nossa proposta de preços relativa a VEICULO COM 
CAPACIDADE PARA 05 OCUPANTES EM CONFORMIDADE COM O CONTRAN (CONSELHO 
NACIONAL DE TRANSITO) ANO DE FABRICAÇÃO 2016, ANO DE MODELO 2017, POTÊNCIA MINIMA 
DE 72CV COM GASOLINA E 8SCV 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 DIANTEIROS, AIR 
BAG DUPLO, SISTEMA DE FREIOS COM ABS, CÂMBIO MECÂNICO COM NO MINIMO CINCO 
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 ASSISTENCIA SOCIAL, CONVENIO F AMILIA P ARANAENSE, em conformidade com 
Memorial Descritivo. 

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

Item Descrição 

VEICULO COM CAPACIDADE PARA 05 
OCUPANTES EM CONFORMIDADE COM O 
CONTRAN (CONSELHO NACIONAL DE 
TRANSITO) ANO DE FABRICAÇÃO 2016, ANO 
DE MODELO 2017, POTÊNCIA MINIMA DE 
72CV COM GASOLINA E 8SCV 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 
DIANTEIROS, AIR BAG DUPLO, SISTEMA DE 
FREIOS COM ABS, CÂMBIO MECÂNICO COM 
NO MINIMO CINCO 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 
ASSISTENCIA SOCIAL, CONVENIO FAMILIA 
P ARANAENSE. 

Unid Quant. Marca ou Valor 

origem Unit. 

UM 1,0000 
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Valor. 

Total. 
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CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Edital 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 d ias 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 

I 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À DOCUMENTAÇÃO 

Nome da Empresa: ____________________ _ 
Endereço da Empresa: __________________ _ 
C.N.P.J da Empresa: __________________ _ 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 034/2016 - PMNC 

Prezados Senhores, 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão presencial n°034/2016 - PMNC, instaurado pelo 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU - PARANÁ, que recebemos os documentos e tomamos 
conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 
objeto da licitação. 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

Local e Data 

Carimbo do 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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ANEXO VI 

MODELO CONTRATO ADMINISTRATWO N°. 00/2016 

TERMO DE CONTRATO OUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU E DE OUTRO, A EMPRESA --
------ ----------, CUJO VEICULO COM 
CAPACIDADE PARA OS OCUPANTES EM 
CONFORMIDADE COM O CONTRAN (CONSELHO 
NACIONAL DE TRANSITO) ANO DE FABRICAÇÃO 2016, 
ANO DE MODELO 2017, POTÊNCIA MINIMA DE 72CV 
COM GASOLINA E 85CV 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 REBATÍVEL, 
BRAKE LIGTH, DESEMBAÇADOR VIDRO DIANTEIRO E 
TRASEIRO, RETROVISORES EXTERNOS COM 
COMANDO INTERNO, VIDROS ELÉTRICOS 
DIANTEIROS, AIR BAG DUPLO, SISTEMA DE FREIOS 
COM ABS, CÂMBIO MECÂNICO COM NO MINIMO 
CINCO 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 
ASSISTENCIA SOCIAL, CONVENIO FAMILIA 
PARANAENSE O VALOR DO CONTRATO É R$------------
----------- -- ),NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N. o 8666 DE 
2110611993. 

PREÂMBULO 

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

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

A parte supramencionada, em decorréncia 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: 

CLAUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

1.1 Cujo Objeto é VEICULO COM CAPACIDADE PARA OS OCUPANTES EM CONFORMIDADE COM O 
CONTRAN (CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO) ANO DE FABRICAÇÃO 2016, ANO DE MODELO 
2017, POTÊNCIA MINIMA DE 72CV COM GASOLINA E 8SCV 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 

Rua Bahia, 85 - Centro - CEP 87.330-000 -Nova Cantu- PR- E-Maillicitacao@novacantu.pr.gov.br 
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ELÉTRICOS DIANTEIROS, AIR BAG DUPLO, SISTEMA DE FREIOS COM ABS, CÂMBIO 
MECÂNICO COM NO MINIMO CINCO 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 ASSISTENCIA SOCIAL, CONVENIO FAMILIA 
PARANAENSE. 

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 desequilfbrio 
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. 

Rua Bahia, 85- Centro - CEP 87.330-000 - Nova Cantu - PR- E-Maillicitacao@novacantu.pr.gov.br 
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5.2 O CONTRATANTE se obriga a: 
a) fornecer todos os documentos e informações necessárias para a total e completa execução do objeto do presente 
Contrato; 
b) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato; e 
c) garantir à CONTRATADA acesso à documentação necessária para a execução do objeto do presente Contrato. 

CLAUSULA SEXTA- DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 

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

6.2. Somente será admitida alteração do prazo quando: 
a) houver alteração do objeto pelo CONTRATANTE; 
b) houver alteração de quantidades, obedecidos aos limites 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 inicio 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: 

11.003.08 .243 .0483.1.036.4.4.90.52.48- Assistência Social- Família Paranaense. 

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. 

Rua Bahia, 85- Centro -CEP 87.330-000 -Nova Cantu - PR - E-Maillicitacao(Õ),novacantu.pr.gov.br r 
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8.3- O (A) CONTRATADO (A) é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas 
expensas, no total ou em parte, quando for o caso, o objeto deste contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 

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

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

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

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

8.6 -A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização prévia da fiscalização. 

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, reconstruido 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. 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 notificação tornar-se-á efetiva, após o seu 
recebimento. 

' "ICL;i.USUI.Â. 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 r 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 superveniente mantida o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento com relação ao 
cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução do serviço. 

9,2 O(A) CONTRATADO(A) fica obrigado(a) a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessárias, respeitados os termos do parágrafo ] 0 do Artigo 65 da Lei n° 8666/93. 

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

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

. • CLÁUSULA DECIMA- 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. 
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10.2 - Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas em refer~ -" 

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS 

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

12.2 - A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado expressamente entre o CONTRATANTE e a 
CONTRATADA poderão ultrapassar o limite estabelecido no parágrafo anterior. 

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- 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. 

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 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

CLÁUSUlA DÉCiftMSEXTA -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. 

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 licitatório ou afetar a execução do 
contrato. 

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

16.1 -Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo multilateral, mediante adiantamento ou 
reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa 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. 

CLÁUSUEA 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. 00/0012016. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
PREFEITO MUNICIPAL 

Testemunhas: 

A~: __________________ ___ 

CPF: ________ _ 

RG: ________ _ 

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

FORNECEDOR( A) 

Ass: __________ __ 

CPF: ________ ___ 

RG: ________ _ 

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



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

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

ANEXO VII 

_J'/ ,_., 
/' -._,"·~ 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 034/2016 - PMNC. 

A 
empresa ................................................................................................. , inscrita no CNPJ n° 
................................................................... , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
............................................................................................... , portador (a) da Carteira de Identidade 
n° .................................... e do CPF n° ........................................ , DECLARA, para fins os fins de 
direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial 
n° 034/2016 - 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 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/icitacao@novacantu.or. gov.br 



À 

MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

ANEXO VIU 
CARTA CREDENCIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) n' 034/2016 - 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 



À 

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) no 034/2016 - 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 no 34/2016. 

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 

-



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 

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

AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITA TÓRIO n• 054/2016 
PREGÃO, na forma Presencial 

N' 034/2016- PMNC 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEICULO - CONVÊNIO FAMJLIA 
PARANAENSE, conforme especificações em edital. 

ABERTURA: A partir das IOhOOmin (Dez) Horas do dia 17 de Novembro de 
2.016, na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 

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

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

Nova Cantu, Estado do Paraná, OI de Novembro de 2.016. 

AIRTON ANTONIO AGNOLJN 
Prefeito Municipal 
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I Mato Rico 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO 
AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N' 4112014 
O Município de Mato Rico. Estado do Paraná, toma público que fará realizar as 
09:00 horas, do dia 18 de novembro do ano de 2016, na Sede da Prefeitura 
Municipal, na Sala de Reuniões. PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço 
global, cujo objeto scnl aquisição de máquinas, equipamentos c implemcntos 
agrícolas, Programa Ação Fomento ao Setor Agropecuário, observadas as 
características e demais condições especificadas no Edital e em seus Anexos. 
Município de Mato Rico, 27 de outubro de 2016. 

9934712016 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO 
AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N' 4212014 
O Município de Mato Rico, Estado do Paraná, toma público que fará realizar as 
10,00 horas, do dia 18 de no~embro do 2016, na Sede da Prefeitura Municipal, 
na Sala de Reuniões, PREGAO PRESENCIAL, tipo menor preço global, cujo 
objeto será aquisição de um trator 4X4, novo, Programa Ação Fomento ao Setor 
Agropecuário. observadas as características e demais condições especificadas 
no Edital e em seus Anexos. Município de Mato Rico, 27 de outubro de 2016. 

I Nova Cantu 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 

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

99349/2016 

A VISO DE LJCIT AÇÃO - PROCESSO LICITA TÓRIO n' 05412.016 
PREGÃO, na forma Presencial 

N" 034/2016- PMNC 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEICULO - CONvtNIO FAMILIA 
PARANAENSE, conforme especificações em edital. 

ABERTURA: A partir das lOhOOnún (Dez) Horas do dia 17 de Novembro de 
2.0 16, na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 

A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos c infomtações 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.gov.br 

Nova Cantu, Estado do Paraná, OI de Novembro de 2.01 6. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
.Prefeito Municipal 

I Nova Laranjeiras 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N' SS/2016-PMNL 

1002 8712016 

Licitacão txclusil'a earu Micro~mor~sos e Enrar~sas de 
PequetttJ Porte. /lOS t~rmos da L~i Cnmplt!mt!ntar 147 de 

0710812014 

O Município de Nova Laranjeiras, Estado do 
Paraná, inscrito no CNPI sob n' 95.587.648/0001-12, 
através de seu Pregoe iro. tendo em vista a disposto na Lei 
Federal n• 10 .520/2002, Decreto Federal n' 3.555/2000, Lei 
Complementar n• 147 / 14 e Decretos Municipais n• 
136/2006, 34/2007, toraa público que realizor:i :l.s 09 : 00 
horas do dia 21 de novembro de 2016, na sede da 
Prefeitura Municipal, si t uada à Rua Rio Grande do Sul, 
2122 Centro Fone (42) 3637-1148, licitação na 
modalidad e Pregão Presencial n ' 55/20 16-PMN L, cujo 
objeto é a aquisição de equipamentos para as unidades de 
Atenção Pr imária à Saúde APS, do Programa de 
Q u alificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS, através 
da Resolução 604/2015. O edital e seus anexos poderão ser 
ret i rados na sede da Prefeitura Municipal, no endereço 
s uprac ilado , junto ao Deparlamento de Lic itaç õe.~ ou 
através do e ~mai l : licitacao@nova!aranjeira~ nr.gov.br e 
www . nova!ara njei ras_pr. gov . br. 

Nova Laranjeiras - Pr, 31 de Outubro de 2016. 

MARCOS ANDRÉ SANTI 
Pregoeiro 

100093/2016 

I Nova Santa Bárbara 

AVISO DE L!C!TACÃO 
TOMADA DEPRECO N' 4/2016 
Objeto: Contratação de empresa par:~ execução de pavimentação de ruas do 
Município de Nova Santa Bárbara. 
Tipo: Menor preço global. 
Recebimento dos envelopes: Ate as 13h30min. do dia 2111112016. 
Abertura dos envelopes: Dia 21/11/2016 às 14:00 horas. 
Preço Máximo: R$ 274.718,84 (duzentos e setenta e quatro mil, setecentos e 
dezoito reais e oitenta e quatro centavos). 
lnfqrmarõrs Cpmplcmegrgzys: poderão ser obtidas em horário de expediente 
na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara. sito a Rua Walfredo Bittencourt 
de Moraes n• 222, pelo fone: 43-3266-8100, ou por cmail: licjtacaor@n<b pr gov 
lu: Si te www nsb pr goy br 
Nova Santa Bárbara, 01/11/2016. 
Nivaldir Silvestre 
Presidente da Comissão de Licitação 
Portaria n• 07012014 

I Palmas 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO N" 144/2016 
Modalidade de licitação: PREGÃO ELETRÔNICO N" 68/2016 

100175/2016 

O Município de Palmas, Estado do Paraná. através de Pregoeira, designada pelo 
Decreto n• 3.210/2016 de 23/06/2016- Regulamentação da Modalidade Pregão. 
Lei n' 8.666/93 e suas posteriores alterações. Lei I 0.520/2002 e suas alterações, 
toma público aos interessados que realizará processo de licitação na modalidade 
de PREGÃO ELETRÔNICO n•. 68/2016, e conforme especificações deste cenamc 
nas condições fixadas no Edital c seus anexos, sendo a licitação do tipo "MENOR 
PREÇO POR ITEM". 
INÍCIO DA SESSÃO: 09:15 do dia 21/11/2016. 
CREDENCIAMENTO: das 08h00min do dia 01/11/2016 às 08h00mtn do dia 
21/11/2016, com o Banco do Brasil WWW.licitacocs-c.com.br. 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO. 
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM. 
OBJETO: Aquisição de uma ambulãncia para atender as necessidades do Departa
mento de Saúde deste município. Programa da Atenção Prim:iria a Saúde - APSUS, 
conforme especificações anexas ao edital. 
Retirada do edital, Local para informações: Divisão de Licitações - Avenida 
Clevelândia, n• 521 , Centro, Palmas- PR, telefoM {46) 3263-7000- Site: www. 
pmp.pr.gov.br. 
Palmas, 04/1012016 . 
Angela Maria Lisoski 
Pregoeira 
(Decreto 3.210/2016) 

100361/2016 

AVISO DE LICITAÇÃO 
LICITAÇÃOEXCLUSNAPARAMICROEMPRESA,MICROEMPREEl\DEDOR 
INDIVIDUAL E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME PREVISÃO 
NO ARTIGO 48. DA LEI COMPLEMENTAR 12312006. 
PROCESSO N" 14512016 
Modalidade de licitação: PREGÃO ELETRÔNICO N" 69/2016 
O Município de Palmas, Estado do Paraná. através de Pregoeira, designada pelo 
Decreto n• 3.210/16 de 23/06/2016- Regulamentação da Modalidade Pregão, Lei 
n' 8.666/93 e suas posteriores alterações, Lei I 0.520/2002 c suas alterações, toma 
público aos interessados que realizará processo de licitação na modalidade de 
PREGÃO ELETRÔNICO n•. 69/2016, c conforme especificações deste certame 
nas condições fixadas no Edital e seus anexos, sendo a licitação do tipo "MENOR 
PREÇO POR ITEM". 
INiCIO DA SESSÃO: 09:15 do dia 22/11/2016; 
CREDENCIAMENTO: das 08h00min do dia 01/11/2016 às 08h00min do dia 
22/11/2016, com a BLL através do si te www.bllcompras.org.br. 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO. 
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM. 
OBJETO: Aquisição de equipamentos para Programa do FNDE, PROINF ÂNCIA, 
Programa PROINFÃNCIA- Termo de Compromisso n' 201401602, confonue 
especificações anexas ao edital. 
Retirada do edital, Local para informações: Divisão de Licitações- Avenida Clcv
clãndia, n' 521, Centro, Palmas - PR, telefone (46) 3263-7000- Sitc: www.pmp. 
pr.gov.br e também pelo suporte da BLL(41) 3042-9909. 
Palmas, 05/10/2016. 
Angola Maria Lisoski 
Pregoeira 
(Decreto 3.21012016) 

10036212016 
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2° TABELIONATO DE NOTAS 
PEDRO ERVINO PARACENA- NOTÁRIO- CPF. 061.104.449-87 

Ruo Coromuru, 327- fone/fox: (46) 3225-1246 
85501-051 - Paio Bronco - Poroná 

e-moil: corlorioporoceno@gmoil.com 

"PROCURAÇÃO" BASTANTE QUE FAZ: EDSON LUIZ 
CASAGRANDE A FAVOR DE VALDUINO BRISOTTO 

' NA FORMA ABAfXO DECLARADA: 

S A I B A M quantos este público instrumento de 
procuração bastante virem que, aos seis dias do mês de junho do ano de dojs mil e 

dezesseis, (06J06f2016), nesta Cidade e Comarca de Pato Branco, Estado Paraná, 
neste Serviço Notarial, compareceu, como Outorgante: EDSON LUIZ CASAGRANDE, 
brasileiro, casado, empresário, natural de ArvorezinhaJRS, nascido em 2710311969, filho 
de LUIZ CASAGRANDE e IVAN! RJTA CASAGRANDE, portador da Cédula de 
Identidade RG. sob .11° 4.05R69B-9JSSPJPR, e..xpedida em 0310111992 e inscrito no 
CPFJMF sob no 546.244.959-34. residente e domiciliado na Rua Pedro Muraro 55 

• 1 ~ 

Casa OB, São João, Cwitiba-PR, neste ato na qualidade de sócio gerente da 
empresa: PIRÂMIDE VEÍCUlOS L TDA. pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no 
CNPJJMF sob •t 79.852.40610001-52, com sede na Avenida Tupy, 3428, Baixada 
Industrial, em Pato Branco-PR, com arquivo na Junta Comercial do Paraná, registrada 
sob no 41201650651 em data de 2010511955, nos termos da C..luadragésima Ouinta 
Alteração Contratual e Consolidação registrada sob no 201343278701'1 3 e 
4·19013442771'13 em data de 05/0.8120·13; Ata de Reunião/Assembleia de Sócios 
devidamente registrada sob 11° 20153920688, em data de ·J 'l/0612015; Ata no 25 da 
Reunião dos Sócios devidamente registrada sob no 20161190219 ern ·J3101J2D·J6; e, 

Certidão Simplificada expedida em ·J8104J2016; documentos registrados e arquivados 
na Junta ComerciaJ do Estado do Paraná, Escritório Regional de Pato Branco,os quais 
encontram-se arquivados nestas notas no arquivo no 004 folhas ·JJ1; e suas filiais: 
FJUAL 2 - PIRÂMIDE VEÍCULOS L IDA. pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no 
CNPJJMF sob tl0 79.B52.40610004.-03, com sede na Avenida Capitão lndio Bandeira, 
2499, Centro, Carnpo Mourão-PR, com arquivo na Junta Comercial do Estado do 
Paraná sob 11° 4·190098078--1 em data de '17104!2007; FILIAL 3 - PIRÂMIDE 
VEÍCUlOS lIDA, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob no 
79.852.40610005-86, com sede na Avenida Santos Oumont, ·J245, Cidade Alta, 
Goioerê-PR, com arquivo na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n° 
4·190101714-4 em data de 08JO·IJ20D8; FiliAl 4 - PIRÂMIDE VEÍCULOS L TDA. 
pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJJMF sob .11° 79 . .852.406/0007-4.8, 
com sede na Avenida Deputado Heitor Alencar Furtado, 5500, Jardim Antigo Aeroporto, 
Paranavaí-PR, com arqujvo na Junta Comercial do Estado do Paraná sob no 
4·190105329-9 em data de ·1410812008; FiliAL 5 - PIRÂMIDE VEiCULOS L IDA, 
pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJJMF sob n° 79.252.40610008-29, 
com sede na Avenida Presidente Vargas, ·J '14., Centro, loanda-PR, com arquivo na 
Junta Comercial do Estado do Paraná sob n° 4·190·129355-9 em data de 20/08/2012; 
reconJlecido como o próptio por mim DENJZE CASSIA REFINSKI, Escrevente 
Juramentada, conforme os documentos que me foram apresentados, do que dou fé. E 

Mgln:al Conilnu:a na IS!glna 2 (VerGo) 
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PIRÂMIDE V_FÍCULOS L Tü~~. 
CNPJ 79.852.40G/0001.1!'52 ,, 

QUADRAGÉSI(ll]A QUINTA ALTERAÇÃO CONTRP TUAL 
) ; 

. "' 
·~ 

EDSON LUtZ CASAGRANDE, brasileiro, casado em regime de comunhão parciar 
de bens, empresário. residente e domiciliado na cidade de Curitiba, PR. na Rua 
Pedro Murara, n°. 55, Casa 08, Bairro São João, CEP 82.030-620, portador da 
Carteira de Identidade Civil RG/4.058.698-9, expedida pela Secretaria de Segurança 
Pública do Estado do Paraná, inscrito no CPF sob n°. 546.244.959-34, ANGÉLICA 
MEIMBERG CASAGRANDE, brasileira, casada em regime de comunhão parcia·l de 
bens, empresária, residente e domiciliada na cidade de Curitiba, PR, na Rua Pedro 
Murara, n°. 55, Casa 08, Bairro São João, CEP 82.030-620, portadora da Carteira de 
Identidade. Civil RG/4.518.102-2, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do 
Estado do Paraná, e, CPF n°. 638.015.319-53; JOSETI ANTONIO MEIMBERG, 
brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, empresário, residente 
e domiciliado na cidade de Francisco Beltrão, PR, na Rua Niterói, 57, Bairro Nossa 
Senhora Aparecida, CEP 85.601-390, portador da Carteira de ldentidade Civil 
RG/654.228-0, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, inscrito 
no CPF sob n°. 127.754.369-00. Sócios componentes da sociedade !imitada, que 
gira sob o nome empresarial de PIRÂMIDE VEÍCULOS L TOA, estabelecida na 
Avenida Tupi, n°. 3428, Baixada Industrial, CEP 85.505-000, Pato Branco, PR, CNPJ 
n°. 79.852.406/0001-52 com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial do 
Paraná, sob n°. 41201650651, em data de 20/05/1955 e última alteração contratual 
arquivada sob n°. 20132932610, em data de 29/05/2013, resolvem alterar seu 
Contrato Social e posteriores alterações pelas cláusulas seguintes: 

pLAUSULA PRIMEIRA: fica constituída a partir desta data uma filial no município de 
Marechal Cândido Rondon- PR, junto a Avenida Marípá, s/n, Bairro Higienópolis, 
CEP 85960-000, que funcionará com a mesma atividade da matriz. 

CLAUSULA SEGUNDA: Ratificam-se as demais disposições constantes nos 
instrumentos e alterações anteriores, desde que não colidam com a presente 
alteração contratual. · 

Os sócios resolvem por este instrumento, atualizar e consolidar o Contrato 
social, tornando sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições 
contidas no contrato primitivo, que, adequadas as disposições da referida lei 
10.406/2002, aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação: 

ÇONTRATO CONSOLIDADO 

EDSON LUIZ CASAGRANDE, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial 
de bens, empresário, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, PR, na Rua 
Pedro Murara, n°. 55, Casa 08, Bairro São João, CEP 82.030-620, portador da 
Carteira de Identidade Civil RG/4.058.698-9, expedida pela Secretaria de Segl!rança .\.\ 
Pública do Estado do Paraná, inscrito no CPF sob n°. 546.244.959-34, ANGELtCA ~' 
MEfMBERG CASAGRANDE, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de 
bens, empresária, residente e domiciliada na cidade de Curitiba, PR, na Rua ~edro 
Muraro, n°. 55, Casa 08, Bairro São João, CEP 82.030-620, portadora da C~rt~tra de 
Identidade Civil RG/4.518.102-2, expedida pela Secretaria de Segurança Publtca do 
Estado do Paraná, e, CPF n°. 638.015.319-53; JOSETI ANTONIO MEIMBER. I 

brasileiro, casado em regim~ de
1
comunhão univeisal de bens, ~~ 

C&rttfiCO que o sei. o da ~ Pato P R \..~ .. 
. ~utentieaÇAo foi afll(~ ~era ' 
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PIRÂMIDE V&:ÍCULOS L TUA. :__ : . '. ,, . •) ' ' 
CNPJ 79.852.406/0001.~57. 

~ 

QUADRAGÉSIIlliA QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
) \ 

residente e domiciliado na cidade d~? Francisco Geltrão, PR, na Rua Niterói, 57, 
Bairro Nossa Senhora Aparecida, CEP 85.601-390, portador da Carteira de 
Identidade Civil RG/654.228-0, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do 
Paraná, inscrito no CPF sob n°. 127.754.369-00. Sócios component€s da sociedade 
limitada, que gira sob o nome empresarial de PIRÂMIDE VEÍCULOS L TOA, 
estabelecida na Avenida Tupi, n°. 3428, Baixada Industrial, CEP 85.505-000, Pato 
Branco, PR, CNPJ n°. 79.852.406/0001-52 com seu Contrato Social arquivado na 
Junta Comercial do Paraná, sob n°. 41201650651, em data de 20/05/1955 e última 
alteração contratual arquivada sob n°. 20132932610, em data de 29/05/2013, 
resolvem pela melhor forma de direito consolidar seu Contrato Social e posteriores 
alterações pelas cláusulas e condições seguintes: 

PRIMEIRA; NOME EMPRESARtAL: PIRÂMIDE VEICULOS L TDA. 
SEDE FORO: Avenida Tupi, 0°. 3428, Bairro Baixada Industrial, Pato Branco,· estado 
do Paraná, CEP 85.505-000. 
PRAZO DE DURAÇÃO: Indeterminado 
INICIO DAS ATIVIDADES: 20 de maio de 1.955. 
ATIVIDADES ECONÓMICAS: Comércio a varejo de automóveis, cc:mionetas e 
utilitários novos; Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados; 
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para vefculos automotores; Serviços 
de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; Serviços de 
lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores; Comércio sob 
consignação de veículos automotores; Serviços de lavagem, lubrificação e polimento 
de veicules automotores; Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos 
automotores; Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios 
em geral, exceto imobiliários; Locação de automóveis sem condutor. 

SEGUNDA: FILIAL_N°. 1: Rua Duque de Caxias n°. 365, Bairro Centro, São 
Lourenço D'oeste - SC, CEP 89.990-000, CNP,J: 79.852.406/0002-33, com o 
arquivo na Junta Comercial de Santa Catarina sob o n.0 42900729923 em data de 
02/08/2006. . 
FILIAL N.0 2: Avenida Parigot de Souza n.0 1615, Bairro Jardim Porto Alegre, Toledo 
- PR, CEP 85.906-070, CNPJ 79.852.406/0003-14, com o arquivo na Jtmta 
Comercial de Pato Branco- PR sob o n. 0 41900966037 em data de 06/12/2006. 
FILIAL N.0 3: Avenida Capitão lndio Bandeira n. o 2499, Bairro Centro, 'Campo 
Mourão- PR, CEP 87.300-005, CNPJ 79.852.406/0004-03, com o arquivo na Junta 
Comercial de Pato Branco- PR sob o n. o 41900980781 em data de 17/04/2007. 
FILIAL N. 0 4: Avenida Santos Oumont, n.0 1245, Bairro Cidade Alta, Goioerê- PR, 
CEP 87.360-000, CNPJ 79.852.406/0005~86, com o arquivo na .Junta Comercial de 
Pato Branco- PR sob o n. 0 41901017144 em data de 08/01/2008. 
FILIAL N.0 5: Rua República Argantina, n.0 440, Bairro Centro, Dionísio Cerquelra
se, CEP 89.950-000, CNPJ 79.852.406/0006-67, com arquivo na Junta Comercial 
de Santa Catarina sob o n. o 42900800971 em data de 28/03/2008. 
FILIAL N.0 6: Avenida Deputado Heitor Alencar Furtado, n.0 5500, Bairro Jardim 
Antigo Aerooorto Paranavaí - PR, CEP 87.706-000, CNPJ 79.852.406/0007-48, 
com arquivo' na Junta Comercial de Pato Branco- PR sob o n.o 41901053299 e 
data de 14/08/2008. 
FILIAL N.0 7: Avenida 

. ue 0 selo da 
c ertifil?" q foi afiXadO 
a:.Jtent)c;SÇâo feridO 
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PIRÂMIDE Vf:[CULOS L Trr(. 
CNPJ 79.852.40q/0001.o:o52 
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( QUADRAGÉSifWA QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL . \ 

Loanda - PR, CNP~I 79.852.406/0008-29, com arquivo na Junta Comercial de Pato 
Branco- PR sob o n. 0 41901293559 em data de 20/08/2012. 
FILIAL N.0 8: Avenida Maripá, s/n, Bairro Higienópolis, CEP 85960·000 Marechal 
Cândido Rondon - PR ' 

TERCEIRA: O Capital Social no valor de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), 
divididos em 9.000.000 (nove milhões) de quotas de R$ 1,00 (11m real) cada uma, 
está assim distribuídos entre os sócios: 

SOCIOS/NOME N.QUOTAS % VALO RIR$ 
EDSON LUIZ CASAGRANDE 4.500.000 50,00% 4.500.000,00 
ANGÉLICA MEIMBERG CASAGRANDE 3.600.000 40,00% 3.600.000,00 
JOSETI ANTONIO MEIMBERG 900.000 10,00% 900.000,00 
TOTAL 9.000.000 100,00% 9.000.000,00 

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de sua~ quotas. mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

QUARTA: ADMINISTRADORES: EDSON LUIZ CASAGRANDE. ANGELICA 
MEIMBERG CASAGRANDE E JOSETI ANTONIO MEIMBERG, com poderes e 
atribuições individualmente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no 
entanto, em atividades estranhas ao interesse social, especialmente a prestação de 
avais, endossos, fianças ou cauções de favor ou asst~mir obrigações seja em favor 
de qualquer dos qt~otistas ou de terceiros. PRÓ-LABORE: aos sócios e outros que 
prestarem serviços à sociedade fixado em comum acordo, observadas as 
disposições regulamentares pertinentes. 
Parágrafo Único: Fica estabelecido a vedação de qualquer um dos sócios, a sua 
participação em negócios, particulares ou com terceiros, que concorram com a 
exploração atual da presente sociedade. 

QUINTA: Ao término ele cada exercício social , em 31 de dezembro, o administrador 
prestará contas justificadas de sua administraçao, procedendo à elaboração do 
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo os 
sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 
Parágrafo Único: A distribuição de lucros será feita proporcionalmente aos sócios 
de acordo com a participação no capital de cada um. Os resultados serão apurados 
mensalmente pela contabilidade e após a apuração mensal, poderão ser distribuídos 
de acordo com a deliberação da sociedade. 

SEXTA: DESIMPEDIMENTO: Os administradores declaram sob as penas da lei, de .q\ 
que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, (por 1:-i especial, 
ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efe1tos dela, a 
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por 
crime falimentar, de prevaricaç~o, peita_ ou su?omo, ?oncussão, peculato, ou contrz~ 
a economia popular, contra o s1~tema f1nance1ro n_aci?n~l, contra norn:as de def_;7 
da concorrência, contra as relaçoes de consumo, fe publica, ou a propnedade. 

cn 
~ 
~ 
~ Pato , 

ÇÃO 

PR 8 Branco 

~ LU~Z FEHfllANOO SCH HOVSi<.l · Tat>efoo DeSignado 
•. IWi Tlflr.,i)6, 55 - Sala D6 - fone (46) 3225-54.55 
- 65.501o04S • Pato Brooco • PA 
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PIRÂMIDE V,FÍCULOS lTD.~. :;q 3,.<. ~~., ... ~" .( 

CNPJ 79 .852.40~/0001.~52 

QUADRAGÉSIJYIA QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
> \ 

SÉTIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social os sócios 
deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o c~so. 

OITAVA: A reunião dos sócios será convocada pelo Administrador ou sócio, com íO 
(dez) dias de antecedência, mediante expedição de carta convocatória, com locC~I, 
data, hora e a ordem do dia da reunião, para os endereços que os sócios, para esse 
fim, depositarem na sede da sociedade. 

NONA: As deliberações sociais serão tomadas em reunião de sócios, cujo o quorum 
de instalação e de decisão serão pela maioria simples do capital social, nos casos 
em que a lei não exigir quorum maior. 

DECIMA: JRANSFERtNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivislveis e não 
poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, 
a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço .direito de preferência 
para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realiZada à cessão delas, 
a alteração contratual pertinente. 

DÉCIMA PRIMEIRA: Falecendo ou interditado qualquer .soc1o, a sociedade 
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores. Não sendo posslvel ou 
inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres 
será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociede,de, à data da 
resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 
Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos e.m que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

DÉCIMA SEGUNDA: A sociedade podeiá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiai or.J 
outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

DÉCIMA TERCEIRA: O sócio poderá ser excluído da sociedade pelo sócio (s) que 
detenha (m) mais da metade do capital social, quando ocorrer as seguintes faltas 
graves: por justa causa, sócio remisso, sócio falido ou sócic:> que tenha sua 
quota liquidada. 

DÉCIMA QUARTA: Fica eleito, para dirimir eventuais dúvidas e resolver os conflitos 
oriundos deste contrato, o foro da cidade de Pato Branco, Estado do Paraná, com 
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Lavrado em três v.ias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas. 

IV 

Pato Branco (PR), 20 de Junho ded 
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Pirâmide Veículos 

ANEXO IX 

DECLARAÇÃO 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) no 034/2016- PMNC 

Prezados Senhores, 

A empresa PIRAMIDE VEICULOS LTDA, CNPJ 79.852.406.0004-03 sediada na cidade de 
CAMPO MOURAO, por intennédio de seu representante legal o(a) Sr(a) DIRETOR: VALDUINO 
BRISOTTO. carteira de identidade RG: 3.1 89.258.9, CPF: 524.224.459.34, 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° 034/2016. 

CAMPO MqUR<\.0 09 DE NOVEMBRO DE 2016 

PIRAMIDE VEICULOS LTDA 
CNPJ: 79.852.406.0004-03 

DIRETOR: VALDUINO BRISOTTO 
CPF: 524.224.459.34 
RG: 3.189.258.9 

VW - PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA.- DN 1292 

> 

AV. CAPITÃO ÍNDIO BANDEIRA, 2459, CENTRO, CAMPO MOURÃO/PR - CEP. 87.300-005 
FONE: 44 3599-5000 FAX 44 3599-5000 

CNPJ. 79.852.406/0004-03 - INSC. ESTADUAL: 9040332860 
E-MAIL: piramidecmo@wln.com.br 
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Pirâmide Veículos 

ANEXO VIII 
CARTA CREDENCiAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) no 034/2016 - PMNC 

Prezados Senhor 

O abaixo assinado DIRETOR: VALDUINO BRISOTTO, carte·.ra de identidade_RG: 3.189.258.9, CPF: 
524.224.459.34 na qualidade de responsável legal pela proponente PIRAMIDE VEICULOS LTDA, vem, 
pela presente, informar a V. S35 que o senhor AMILTON BRUSAMOLIM carteira de identidade 
RG:4253.870.JE CPF:559.480.309.20), é a pessoa designada I'or nós para acompanhar a sessão de abertura 
e recebimento da proposta de preços e documentação de habilit :tção e, para assinar as atas e demais 
documentos, fonnular ofertas e lances de preços, e com podere~: 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 tora dele, se for o caso, por todos os atos que 

venha a ser praticados pelo representante ora designado. 

Atenciosamente, 

CAMPO MOURAO 09 DE NOVEMBRO D_E 2016 / 

PIRAMIDE VEICULOS LTDA 
CNPJ: 79.852.406.(t004-03 

DIRETOR: V ALDUINO BRISOTTO 
CPF: 524.224.459.34 
RG: 3.189.258.9 

VW - PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA.- DN 129~ 

> 

AV. CAPITÃO ÍNDIO BANDEIRA, 2459, CENTRO, CAMPO MOURÃO/PR - CEP. 87.300-005 
~ t ,_ FONE: 44 3599-5000 FAX 44 3599-5000 · <-
'--'~ CNPJ. 79.852.406/0004-03 - INSC. E~. rADUAL: 9040332860 W" '---' 
~t/ E-MAIL: piramidecmo@wln.com.br ~ ....._,. .... .--------------------------------------·------------------------------~ 
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CHEVROLET 

À 

C I PAUTO 
Cipauto Veículos Ltdiio. 
Campo Mourão · PR: Rod. BR 158, Km 05 · Jd. Nsa. Sr'. Apare~-:Fone: {44) 3518·8600-
CEP 87309·6SO · CNPJ 06.105.496/0001·44 ·Inscrição Estadual 'l9r6l616·77 
Goioefê • PR: Rua Santos Dumont, 1331· Fone: (44) 3S21·8600 · CEP: 8'7360-00U 
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 Estaduai903.94045-0S 
Toledo • PR: Av. Parigot de Souza, 2077 · 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° 034 /2016 - PMNC 

Prezados Senhores, 

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

SSPIPR. na qualidade de responsável legal pela proponente Cipauto Veículos Ltda. , vem, pela 

presente, informar a V. sas que o senhor José Roberto !Y/aciel Ruiz. carteira de identidade 

6.041.301-0 SSP/PR, é a pessoa designada por nós para acompanhàr a sessão de abertura e 

recebimento da proposta de preços e documentação de habilitaçãd e~ para assinar as atas e demais 

documentos, formular ofe1tas e lances de preços, e com poderes ~á~a renunciar prazos recursais a 
-...· ··'•-""" , ~ ,; .. ' ' . 

que se referir a este Pregão, e praticar todos os demais atos pertl:riente8 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. 

C.P. F 020.155.4 19-42 
R.G 6.041.301 -0 

FJND 

< 

e sentante legal da Empresa 
nsáve//ega/ 

ROADS 

~6105496/0002-25 
CIPAUTO VEÍC Jt OS LTOA 

Rua Santos lJt wnt, 13 
~EP 87360-000 Goioerê PR 



CHEVROLET 

ANEXO IX 

CIPAUTO -., (: 
~ - ' ~- --

CipiUto Veículos Ltda. i 1} 
Campo Mourão- PR: Rod. BR 158, l(m 05-Jd. Nsa. Sr' . AparEti~."Fone: ~St!t-86tlB 
CEP87309-650 - CNPJ 0&.1Cl5.496j0Cl01-44 -Inscrição Estadbá(%3.01 6-77 • 
lioioerê-PR: Rua Santos Dumont, 1331- Fone: (44) 3521-8600-'tát.&mo·OOO 
CNPJ 06.105.496/0002-25- lnscrição Estadu~ l 903.09087-13 - • -
Ponta Grossa - PR: Av. Souza Naves, 2000- Fone: (42) 3219-6650 -CEP 84062-000 
CNPJ Cl6.105.496/Cl003-06 -Inscrição Estadual90l94045-Cl5 
Toledo- PR: Av. Parigot de Souza, 2077- Fone: (45)3252-9%6 - CEP 85906-070 
CNP) 06.105.496/0005-78 - lnsuição Estadiia1904.60005-92 
www.cipauto.com.br 

DECLARAÇÃO 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 

Referente: Pregão (Presencial) no 034/2016 - PMNC 

Prezados Senhores, 

A empresa Cipauto Veículos Ltda, inscrita no CNPJ no 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° 034/2016 - PMNC. 

C.P.F 020.155.419-42 

R.G 6.041.301-0 

Goioerê (PR), 11 de Novembro de 2016. 

FINO ROADS 

'õ6105496f000l-251 

CIPAUTO VEÍCULOS LTDA. 

Rua Santos aumont, 1331 
CEP 87360-000 _ Goioerê • p~ ~ 
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EDERATIVA DO BRJ\SiL ~- ,~ 
DE PROTESTO DE TíTULOS E DOCUM~Jos:p; - I 

.M.F. 76.399.039/0001-95 ~ ~.. ;./ 

'~("'iR'~f.IIW"'IJrtl JUNIOR - TABELIÃO DESIGNADO 
·""w...-u.,r, Okamoto - /Ida Mítiko Hada • Luiz Ka · e j 

~\''"...-""'':S.CRE'VFNITF!'; SUBSTITUTOS 00 TABELIÃO 

87.360-000 Goioerê Paraná 

P R O C U R A Ç Ã O bastante que faz:- CIPAu;o 
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 
-PR, na Av. Santos Dumont, 1331, em Goioerê -PR, inscrita no CNPJ/MF sob n° 
06.105.496/0002-25, NIRE: 4190083475-1; filiais (02) e (03) em Ponta Grossa -PR, 
filial (02) na Av. Souza Naves, 2000, Bairro Chapada, inscrita no CNPJ/MF n° 
06.105.496/0003-06, NlRE: 4190097130-8 e filial (03) na Av. Ernesto Vilela, 777-A, 
bairro Nova Rússia, inscrita no CNPJ/MF n° 06.105.496/0004-97; filial (04) em Toledo 
-PR. na Av. Parigot de Souza, 2077, Jardim Porto Alegre, inscrita no CNPJ/MF sob n° 
06.105.496/0005-78, NlRE: 4190106441-0, com seu Contrato Social devidamente 
arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob n° 41205173121 e 41900834751, aos 
12/02/2004, arquivado nesta serventia, na Pasta 07/Contratos/Estatutos, fls. 044; 7a 
Alteração Contratual e Consolidação (última), registrada na Junta Comercial do 
Paraná, sob n° 20100009042, em data de 07/01/2010, arquivado nesta Serventia na 
Pasta 12/Contratos/Est. fls . 031 e Certidão Simplificada n° 15/692456-0, expedida em 
Curitiba -PR, em data de 10/11/2015, arquivado nesta Serventia, na Pasta 
20íContratos/Estatutos, fls. 259/260, neste ato devidamente representada por seu 
sócio administrador, Sr. Paulo Roberto Pedrollo, brasileiro, separado judicialmente 
empresário, natural de Erechim -RS, nascido aos 20/02/1955, filho de Getúlio Paulo 
Pedrollo e Clelis Judith Colla Pedrollo, portador da CI-RG n° 1.455.532-3-I.I.PR, 
expedida aos 23/08/1980, e inscrito no CPF/MF sob n° 213.230.709-15, residente e 
domiciliado na Rua Gal. Cândido Rondon, 626, apt0 052, em Ponta Grossa -PR. de 
passagem por esta cidade, conforme Cláusula Oitava e seu § 3a, da Consolidação da 
7a 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 Adelaíde Vetorazzo Alves, portador da Cédula de 
Identidade n° 3.424.953-9-t.I.PR, expedida aos 20/04/2011, inscrito no CPFIMF 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 7/09/1976, filho de Lourival Aparecido Martines Ruiz e lvone Maciel Ru!z, 

7s pÕrlt dor da Cédula de Identidade n° 6.041.301 -0-I.I.PR, expedida aos 02/08/1990, 
, fns ito no CPF/MF sob n° 020.155.419-42, residente e domiciliado na Av. Marinlto 

rcA.R1:0RlÜl N'i0Ri-
11 SERIJ!Çf! tiOTI~RlAI. E PROTES!Q OE :ÍiiJ\.OS 
~ <SCRõVHms, Bel. Mano Mon JuttiOT ._..{'" 
jl Lriiz Kr.mide aeHIÃO DBIG~t.llO '(( 

I! Bc!. Carmen Sylvia Mori Okamoto 
11 Jidn Mitiko Haria 
~'v n.LNIEL I'ORTELA, 585 . FONE/F~X: (44) 3522.\08~ 
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SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMEN!O~- . 

Av. Daniel Portela, 585 ·Centro· Fone (44) 3522·1086. CEP 87360·000. Goioerê . PR · · . G J 
protocolada nesta Serventia no Livro n° 003, sob n° 01006/2015, nesta data. Eu,~L,. -~-~LI} 
MITIKO ADA, ESCREVENTE, lavrei a presente. E eu, MARIO MO RI JUNIOR. T
TABELI - O ESIGNADO, subscrevo, dou fé e assino. (a.) MARIO MORI JUNIOR.- • 
GOlOE ~, 2~de n v o de-2015. PAULO ROBERTO PEDROLLO. Custas 454,62 
VRC / ~$ · f1?e· ~ ~$ 18,98. NADA MAIS.- Traslada em segui~a . 
Eu, •U1)G , i,b l 6UI ' , MARIO MORI JUNIOR, TABELIAO 
O IGNADO, a nf ri, q hei c orme , subscrevo, dou fé e assino em público e 
raso.= (imh=/)= 1 

/ 

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

f-CAiR TÓRIO Ivi0H.1 

l SF.RlfiÇO NOU,RlAl E PROTESTO DE TÍTUlO$ 
, E~CREVHm> Bel. Mario Mori f:/l'lior 
Luiz Kamide rABHI~o CESIGtuco 

i Bel. Cannen Sylvia Mori Okamoto 
I. .ildn i\iitiko Hnda 

AV. DANIH PORTHA, 585 · FOIIE/FAX: (44) 3522-1086 
CE P 8731ÕO·GC·IJ GOIOEÜ PARANÁ 



CIPA UTO VEÍCULOS LTDA. 
OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRA TO SOCIAL 

CNPJ 06.105.49610001-44 
NIRE 412051 73121 

Os aba1xo nominados e qualificados: 

1) VÃr~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 , res1dente 
e domiciliada em Curitiba, Estado do Paraná, na Rodovia BR 11 6, n° 1785, Trevo ao 
A tuba, CEP 82590-1 00; 

2) ALEXANDRE ZACARIAS FRARE, brasileiro, casado sob regime de separação de 
bens , empresãrio, portador da cédula de identidade RG n° 1.437.081-1 SSP/PR e do 
CPF n° 758.979.039-72, res1dente e domiciliado em Curitiba, Estado do Paraf'a 
Rodovia BR 116, n° 1785, Trevo do Atuba, CEP: 82590-100· 

3) ANDRÉ ZACARIAS FRARE, brasileiro, casado sob regí~e de comunhão parc1al 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. Rodov1a BR 
116, n° 1785, Trevo do Atuba, CEP: 82590-100; 

4) PAULO ROBERTO PEDROLLO, brasileiro, separado judicialmente, empresano 
portador da cédula de identidade RG no 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 VEICULOS L TOA . com sede 
na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, na Rodovia BR 158, Km 05, Jard1m 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 07101/2010, Filial 01 na cidade de Goioerê, Estado do Parana, 
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 
Ba1rro Chapada, CEP 84062-000, NlRE Jucepar 41 900971308; Filial 03 na c1dade de· PoA,ta 
Grossa. Estado do Paraná, localizada à Av. Ernesto Vilela, 777-A, bairro Nova · Russta 
CEP:84070-000, NIRE Jucepar 41901003241 e Filial 04 na cidade de Toledo, Estado do 
Paranà, localizada na Av. Parigot de Souza, 0° 2.065 e 2.077, Jardim Porto Alegre CEP 
85.906-070. NIRE Jucepar 41901064410, resolvem, em comum acordo. alterar e conso110ar o 
contrato soc1al, regido pela Lei n° 10.406, de 1 O de Janeiro de 2002. pelas dema1s dlspbsJções 
1ega1s aplicáveis à espécie, pelas cláusulas seguintes e, nas omissões, por regênc1a suple~i\(a 
das normas das sociedades anôn imas, abstraindo-se a aplicação de qualquer regra constante 
no contrato primitivo e alterações posteriores. 

1 -ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

CLÁUSULA PRlMEIRA - DA EXTINÇÃO DE FILIAL: Fica aprovada a extinção da Filia l 03-·na 
cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, localizada à Av. Ernesto Vilela, 777-A. bajHo N0va 
Russia, CEP:84070-000, NIRE Jucepar 41901003241. 

CIPAUTO VEÍCULOS LTDA. 
CNPJ 06.105.49610001-44 

NIRE 41205173121 

Os abaixo nominados e qualificados: 

1) VÂNIA TEREZINHA ZACARIAS FRARE, brasileira, v1úva, empresária. portadora da 
cédula de identidade RG n° 296.752.9 SSP/PR e do CPF n° 338.624 949-34 resider.:e 
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e domiciliada em Curitiba, Estado do Paraná, na Rodovia BR 116. no 1785 Trevo de 
Atuba, CEP: 82590-100; 

2) ALEXANDRE ZACARlAS FRARE, brasileiro, casado sob regime de separação de 
bens , empresáno, portador da cédula de identidade RG n° 1.437.081-1 SSPIPR e do 
CPF n° 758.979.039-72, residente e domiciliado em Curitiba, Estado do Parana 
Rodovia BR 116, n° 1785, Trevo do Atuba, CEP: 82590-100; 

3) ANDRÉ ZACARIAS FRARE, brasileiro, casado sob regime de comunhão parctal 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. Rodovta BR 
116, n° 1785, Trevo do Atuba, CEP: 82590-100; 

4) PAULO ·ROBERTO PEDROLLO, brasileiro, separado judicialmente. empresáno 
portador da cédula de identidade RG n° 1.455.532-3 SSP/PR e CPF n° 213.230.709-15 
res·idente e domiciliado na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua Satnt 
Hilaire, n° 20, Edifício Saint Hilaire, bloco 8 , apartamento 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 o0 4120517312 1. por 
despacho em sessão de 12/02/2004·e ultima (sétima) alteração arquivada sob n° 20100009042 
por despacho em sessão de 07/01/2010, Filial 01 na cidade de Goioerê, Estado dô Parana 
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 .A.Iegre. 
CEP· 85.906-070. NIRE Jucepar 41901064410, resolvem, em comum acordo, consolidar o 
contrato social, regido pela Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. pelas demais dispostções 
legais aplicáveis à espécie. pelas cláusulas seguintes e, nas omissões. por regência suplet1va 
das normas das sociedades anônimas, abstraindo-se a aplicação de qualquer regra constante 
no contrato primitivo e alterações posteriores. 

2. CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO. SEDE, OBJETO E PRAZO 
CLÁUSULA 13 -A sociedade girará sob a denominação de CIPAUTO VEÍCULOS L TDA .. 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 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 41 900971308. 

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

CLÁUSULA 33 - A sociedade terá prazo indeterminado. 
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CAPÍTULO 11 ·CAPITAL 
~LÁUSU~ 4.3 ·O capital social da empresa de R$ 5.722.779,00 (cinco milhões, setecentos e 
vrnte e ?ois m1l, setecentos e setenta e nove reais}, dividido em 572.278 (qu inhentos e setenta e 
do1s mil. duzentos e setenta e oito) cotas. no valor de R$ 10,00 (dez reais) cada uma 
totalmente integralizado pelo sóc1os. com a seguinte distribuição: 

QUOTAS R$ % 
ãnia Terezinha Zacarias Frare 143.06 1.430.695.00 25% 
lexandre Zacarias Frare 71 .53 715.347,00 12.5% 
ndré Zacarias Frare 71.53 715.347,00 12,5% 

286.13 2.861.390,00 50% 
OTAL S. 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 d1re1to 
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 observ~ncia do direito de preferência dos demais sócios na sua aquisição 

Parágrafo 1°- Na hipótese desta cláusula ou quando pretenda retirar-se da sociedade, o sóc1o 
deverá comunicar a sua intenção, por escrito, aos demais sócios. mencionando nome e 
qualificação do futuro cessionário ou comprador. bem como, o preço e cond1ções de 
pagamento das quotas disponíveis. 

Parágrafo 2° - Os demais sócios terão o prazo de 30 dias para manifestar-se sobre o se·u 
direitó 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 gerêricia 
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 terce1ros. ou 
receber os seus haveres da sociedade pelo montante indicado neste contrato. 

Parágrafo so -Assim como a qualquer sócio é outorgado o direito de reti rar-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. garant1do 
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 determ1nado sóc10 a ser 
penhoradas. isto será considerado justa causa para a exclusão do sócio proprietãrio 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 sóctos. desde que 
h~ja reserva de lucros disponfvel, determinando o reembolso das mesmas. na forma do 
dtsposto neste documento. 

CLÁUSULA 7a - As deliberações dos sócios serão tomadas, inclusive para alteração do ttpo 
soc1etário. 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 patnmon1a1 
pagáveis na forma do disposto neste contrato. 

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

CAPÍTULO 111 - ADMlNISTRAÇÃO 

CLÁUSULA sa- A administração da sociedade será exercida pelos sócios PAULO ROBERTO 
PEDROLLO, VÂNIA TEREZINHA ZACARIAS· FRARE, ALEXANDRE ZACARIAS FRARE, e 
ANDRÉ ZACARIAS FRARE, os qua·is 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 socia1s 

Parágrafo 1° - No exercício da administração, ficam os administradores investidos dos mats 
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. em1t1r 
cheques, letras de câmbio, notas promissórias, duplicatas, bem como emitir e aceitar quaisquer 
outros titulas de crédito, avalizá-los ou endossá-los e ainda assinar todo e qualquer docume11to. 
contrato ou papel que implique em responsabilidade da sociedade, seja público ou partícular 
prestando cauções. fianças, penhores, firmar compromissos, confessar, trans1g1r e deststtr 
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 const1tutr 
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-c~lendáf'O 
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 refenrem 

CLÁUSULA ga - Os administradores receber~o. mensalmente. a título de remuneração a 
importância que os sócios fixarem, por decisM 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 
crime falimentar. de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato. ou contra a 
economia popular. contra o sistema financeiro nacional. contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 

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

CAPÍTULO V • REUNIÃO DE SÓCIOS 
CLÁUSULA 12 - As deliberações dos sócios serão tomadas em reun1ão convocada pe los 
administradores ou por qualquer sócio quando houver retardo de ma1s de sessenta dias nos 
casos previstos pelo contrato ou em lei. A convocação poderá, ainda, ser feita por t1tulares de 
mais de um quinto do capital social, quando não atendido no prazo de oito dias. o ped1do de 
convocação fundamentado, com indicação das matérias a serem tratadas. 

Parágrafo 1°- A reunião de sócios instalar-se-á. em primeira convocação , com a presença de 
titulares de, no mfn imo, 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 sj ou na condição de mandatário, poderá votar maténa que 
lhe diga respeito diretamente. 

Parágrafo 3° - A reunião será presidida e secretariada por sócios escolhidos entre os 
presentes, de cujos trabalhos será lavrada ata, no livro de atas de reuniões de sócios ass1n~da 
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 mlnimo, 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 patrimomal 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 refendos 
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, á discussão e votação, na ql!al 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 responsabil idade os administradores 

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

~~U~ ~ERC -~~· 
OOPARA\NA ---·-· -
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Parágrafo r -As deliberações tomadas em reuniao de sócios vinculam todos os sócios. ainda 
que ausentes ou dissidentes. 

CAPITULO VI - EXERCÍCIO SOCIAL, RESERVAS E DISTRtBUIÇÃO DE LUCROS 

CLÁUSULA 13 - O exercicio social inicia-se no dia 1° de Janeiro e termina no d1a 31 de 
Dezembro de cada ano, quando será levantado um balanço patrimonial e um demonstrativo dos 
resu ltados econômicos. referentes ao exerclcio. 

Parágrafo 1° - Do lucro liquido, depois de feitas as provisões necessârias 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 lucrÓs 
quer de prejulzos. esta deverá ser proporcional às quotas de cada um. 

Parágrafo 2° - O balanço referido nesta cláusula será levantado no prazo máx1mo de 60 dias. a 
contar da data do termino do exercício social. 

Parágrafo 3° - A sociedade poderá, por deliberação da ma1ona simples do capital soc1al, 
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 h·ipótese 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 antenores. 

CLÁUSULA 14 - Não obstante contratada por prazo indeterminado, a sociedade não se 
dissolverá, nem entrara 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 ~esmo 

fim 

Parágrafo 2° - A apuração dos haveres referida no parágrafo anterior, far-se-.á em uma ün1ca 
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 falecide. sucessores ou representantes legais, em 36 parcelas mensa1s 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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Informando seus r ·espectivos códigos de verificação 

A validade deste documento, 



CIPA UTO VEÍCULOS LTDA. 
OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRA TO SOCIAL 

CNPJ 06.105.-19610001-44 
NIRE 41205173121 

Parágrafo 4° - No relacionamento com a sociedade, no caso de morte de sócio, os herde1ros 
serão representados por pessoa que o juiz do respectivo inventário indicar. 

CLÁUSULA 15 -A sociedade entrará em liquidaçao nos casos previstos em le1. 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 ele1to o 
foro da Comarca de Campo Mourão. Estado do Paraná,_ com a renúncia a qualquer outro por 
mais privilegiado que seja. 

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

Maringá, 09 de outubro de 2015 
Sócios: 

Testemunhas· --- - --------· -

Nome: Jonathas Braido 
CPF: 007.499.059-48 

Nome: Kleber Ravaneda 
CPF: 009.119.599-39 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO P.l\IU\NÁ - SEDE 

CERTIFiCO O REGISTRO EM 0 7 / 01/ 2016 0 8 ;42 SOB No 2015142~867. 
PROTOCOLO: 157423867 DE 05/ 01/ 2016 . CODIGO DE VERIFICAÇAO ; 
PR157423867. NIRE: 41901003241 . 
CIPAUTO VEICULOS LTDA 

LJ..ber tad Bogus 
SECRETÁRIA GERAL 

CURITIBA, 0 7 /01/ 2016 
www . empres afac i1 .p r. qov. b r 

-
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,\ ' J Pirâmide Veículos 
~ · .. '· --

ANEXO IV 
PROPOSTA DE PREÇOS 

Nome da Empresa: PIRAMIDE VEICULOS LTDA 
Endereço da Empresa: AV CAPIT AO INDIO BANDEIRA 
C.N.P.J da Empresa: 79.852.406.0004-03 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: Pregão (Presencial) no 034/2016 - PMNC 

I 

' ~~ 

.. f: ~ 

Apresentamo-; e submetemos à apreciação dos Senhores nossa proposta de preços relativa a VEICULO 
l.OL COM CAPACIDADE PARA 05 OCUPAl~TES 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 TRSEIROS, BANCO TRASEIRO REBATÍVEL, BRAKE LiGTH, 
DESEMBAÇADOR VIDRO DIANTEIRO E TRASEIRO, RETROVISORES EXTERNOS COM 
COMANDO INTERNO, VIDROS ELÉTRICOS, VIDROS ELÉTRICOS DIANT EIROS r..IR BAG 
DUPLO, SISTEMA DE FREIOS COM ABS, CÂMBIO MECÂNICO CO M CINCO VELOCIDADES, 
GARANTIA DO FABRICANTE DE 3 ANOS E ASSISTÊNCIA EM REDE AUTO RIZADA E 
COBERTURA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONVF:NIO - FAMILIA PARANAENSE, em 
confonnidade com Memorial Descritivo. 

. 

• I! 

--.------------- -------·-r --:---:--:----:---.-::----.-::-:,---::--- -,-:-:--::-----. 
Item Descriç:.ío Unidade Quant. Valor Valor 

Máx. Máx. 
Unit. Total. 

VW-TAKE UP 2016-2017 1.0 COM CAPACIDADE 
PARA 05 OCUPANTES EM CONFORMIDADE 
COM O CONTRAN (CONSELHO NACIONAL DE 
TRANSITO),POTÊNCIA DE 82 CV COM ETANOL, 
04 PORTAS, TOTAL FLEX , COR BRANCA, COM 
AR, CONDICIONADO, CONTA-GIROS, DIREÇÃO 
ELÉTRICA, HODÔMETRO (TOTAL E PARCIALJ 
LUZ DE LEITURA, RODAS DE FERRO ARO 1<1 
COM CALOTAS, APOIO DE CABEÇA TRSEIROS. 
BANCO TRASEIRO REBA TÍVEL, BRAKE LIGTH. 
DESEMBAÇADOR VIDRO DIANTEIRO I~ .. UM 1,0000 39.338,67 

:..;.::! i\..-
39.338,6 ( l ~-

VW - PIRÂMIDE VEÍ.CULOS LTDA.- DN 1292 

J~ 

AV. CAPI'i'ÃO ÍNDIO BANDEIRA, 2459, CFNTRO, CAMPO MOURÃO/PR - CEP. 87.300-005 
FONE: 44 3599-5000 FAX 44 3599-5000 

CNPJ. 79.852.406/0004-03 - INSC. ESTADUAL: 9040332860 
E-MAIL: piramidecmo@wln.com. br 

\ 
'\ 

I ~ 



Pirâmide Veículos 

RETROVISORES EXTERNOS COM COMANDO 
INTERNO, , VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS 
AIR BAG DUPLO, SISTEMA DE FREIOS COM 
ABS, 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 ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, CONVENIO F AMILIA 
PARANANAENSE. 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Edital 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias após abertura da mesma. 

'RAZO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Conforme Edital 

O valor total da Proposta é de: R$ 39.338,67 (Trinta e Nove Mil e Trezentos e Trinta e Oito Reais e 

Sessenta e Sete Centavos 

CAMPO MOURAO 09 DE NOVEMBRO DE 2016 
I 

PIRAMIDE VEICULOS LTDA 
CNPJ: 79.852.406.0004-03 

DIRETOR: VALDUINO BRISOTIO 
CPF: 524.224.459.34 
RG: 3.189.258.9 

VW - PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA.- DN 1292 
AV. CAPITÃO ÍNDIO BANDEIRA, 2459, CENTRO, CAMPO MOURÃO/PR - CEP. 87.300-005 

FONE: 44 3599-5000 FAX 44 3599-5000 
CNPJ. 79.852.406/0004-03 - INSC. ESTADUAL: 9040332860 :th-'\ 

E-MAIL: piramidecmo@wln.com.br ~,.. .....r 



/ 
Pirâmide Veículos 

' 
ANEXO/ 

. I/ 

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 REBA TÍVEL. BRAKE 
LIGTH, DESEMBAÇADOR VIDRO DIANTEIRO E TRASEIRO, RETROVISORES EXTERNOS 
COM COMANDO INTERNO, VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS AIR BAG DUPLO, SISTEMA 
DE FREIOS COM ABS, CÂMBIO MECÂNICO COM CINCO VELOCIDADES, GARANT IA DO 
FABRICANTE DE 3 ANOS E ASSISTÊNCIA EM REDE AUTORIZADA E COBERTURA EM 
TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE 
~ÚDE, CONVENIO TRASNPORTE SANITÁRIO- APSlJS 

1'1 

Item Descrição 

VW-TAKE UP 2016-2017 LO COM CAPACIDADE 
PARA 05 OCUPANTES EM CONFORMIDADF 
COM O CONTRAN (CONSELHO NACIONAL DI~ 

TRANSITO),POTÊNCIA DE 82 CV COM ETANOL, 
04 PORTAS, TOTAL FLEX, COR BRANCA, COrvl 
AR, CONDICIONADO, CONTA-GIROS, DIREÇÃC 
ELÉTRTCA, HODÔMETRO (TOTAL E PARCIALJ 
LUZ DE LEITURA, RODAS DE FERRO ARO 1 LI 
COM CALOTAS, APOIO DE CABEÇA TRSEIROS, 
BANCO TRASEIRO REBATÍVEL, BRAKE LIGTH, 
DESEMBAÇADOR VIDRO DIANTEIRO E, 
RETROVISORES EXTERNOS COM COMANDO 
INTERNO, , VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS 
AIR BAG DUPLO, SISTEMA DE FREIOS COM 
ABS, GARANTIA DO F ABRI CANTE DE 3 ANOS E 
ASSISTÊNCIA EM REDE AUTORIZADA I~ 
COBERTURA EM TODO O TERRITÓRIC 

Unidade Quant. Valor 
Máx. 
Unit. 

'. 'alor 
Máx. 
Total. 

UM 1,0000 39.338,67 39.338,67-

NACIONAL, PARA A TENDER A~; .L_ __ _j_ __ ...L._ ___ J__--.----1 

VW- PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA.- DN 1292 1 
AV. CAPITÃO ÍNDIO BANDEIRA, 2459, CENTRO, CAMPO MOURÃO/PR - CEP. 87.3 00-005 

FONE: 44 3599-5000 FAX 4·l 3599-5000 
CNPJ. 79.852.406/0004-03 - INSC. E~.TADUAL: 9040332860 

E-MAIL: piramidecmo@wln.com.br -l ,'f: 
·-.__; / 



P irâm ide Ve ículos 

NECESSIDADES SECRETARIA DE ASSISTENCIA 
SOCIAL, CONVENIO F AMILIA 
PARANANAENSE. 

CONDIÇÕES DE PAGAM ENTO: Conforme Edital 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias após abertura da m esma. 

PRAZO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Conforme Edital 

O valor total da Proposta é de: R$ 39.338,67 (Trinta e Nove Mil e Trezentos e Trinta e Oito Reais e 

Sessenta e Sete Centavos 

CAMPO MOURAO 09 DE NOVEMBRO DE 2016 

( //7/ 
) 

- PIRAMIDE VEICULOS LTDA 
CNPJ: 79.852.406.0004-03 

DIRETOR: VALDUINO BRISOTTO 
CPF: 524.224.459.34 
RG: 3.189.258.9 

v 

VW- PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA.- DN 1292 lo 

> 

AV. CAPITÃO ÍNDIO BANDEIRA, 2459, CENTRO, CAMPO MOURÃO/PR - CEP. 87.300-005 
FONE: 44 3599-5000 FAX 44 3599-5000 

CNPJ. 79.852.406/0004-03 - INSC. ESTADUAL: 9040332860 
E-MAIL: piramidecmo@wln.com.br 

~------------------------------·--------------~------~ 



C I PAUTO 
CHEVRDLET 

I 

Cipauto Veículos Ltda. 
Campo Mourão· PR: Rod. BR 158, Km OS ·Jd. Nsa. Sr' . Aparec1da - F~~8SOO 

CEP 87309·650 · CN P) 06.105.496/0001·44 ·Inscrição Estadual 903.01616·77 
Goioerê • PR: Rua Santos Dumont. 1331 - Fone: (44) 3521·8600 · CEP 87360·000 
CNPJ 06.105.496/0002·25 · Inscrição Estadual903.09087·13 
Ponta Grossa· PR: Av. Souza Naves, 2000 • Rlne: (42) 3219-6650 • CEP 84062·000 
CNPJ 06.105.496/0003-06 · Inscrição Estadual 903.94045·05 
Toledo • PR: Av. Parigot de Souza, 2077 ·Fone: (45) 3252·9966 · CEP 85906·070 
CNPJ 06.105.496/0005·78 ·lnsmcão Estadual 904.60005·92 
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: scrgio.olivcira@cipauto.com.br 
Te lefone: (44) 3521-8600 
C.N.P.J da Empresa : 06.105.496/0002-25 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) no 034/2016 - PMNC 

Apresentamos e submetemos à apreciação dos Senhores nossa proposta de preços relativa a VE IC ULO CO M 
CAPACIDADE PARA 05 OCUPANTES EM CONFORMIDADE COM O CONTRAN (CONSELHO 
NACIONAL DE TRANSITO) ANO DE FABRICAÇÃO 2016, ANO DE MODELO 2017, POTÊNCIA MINI MA 
DE 72CV COM GASOLINA E 85CV 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 T RASEIROS, 
BANCO TRASEIRO REBATÍVEL, BRAKE LIGTH, DESEMBAÇADOR VIDRO DIANTEIRO E TRASEIRO, 
RETROVISORES EXTERNOS COM COMANDO INTERNO, VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS, AIR 
BAG DUPLO, SISTEMA DE FREIOS COM ABS, CÂMBIO MECÂNICO COM NO M INIMO C INCO 
VI':LOCIDADES, GARANTIA DO FABRICANTE DE 3 ANOS E ASSISTÊNCIA EM R EDE AUTORIZADA E 
COBI':RTURA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, PARA AT ENDER AS NEC ESSIDADES 
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONVENIO FAMILIA PARANAENSE, em conformidade com 
Memorial Descritivo. 

Valor Máx imo desta Licitação: 39.338,67 (trinta e nove mi l, trezentos e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos) 

Item Descrição Unid Quant. Marca ou Valor Valor. 

origem Unit. Total. 
ONIX JOY l.OL COM CAPACIDADE PARA 
os 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 

I 
PORTAS, TOTAL FLEX , COR BRANCA. 

UM 1,0000 CHEVROLET 39.338,67 39.338.67 
COM AR, CONDICIONADO. CONTA-
G IROS. DIREÇÃO ELÉTRICA. 
HODÔMETRO (TOTAL E PARCIAL) LUZ 
DE LEITURA, RODAS DE FERRO ARO 14 
COM CALOTAS, APOIO DE CABEÇA 
TRSEIROS. BANCO TRASEIRO 
REBAT ÍVEL, BRAKE LIGTH, . 
DESEMBAÇADOR VIDRO DIANTEIRO E 
TRASEIRO, RETROVISORES EXTERNOS 

FIND RD11DS 

r 

lt 
1•, 

l< 



I:HEVRDLET 

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. 
CONVENtO TRASNPORTE SANITÁRIO -
APSUS 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Edital 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias após abertura da mesma. 

PRAZO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Conforme Edital 

C I PAUTO 
Cipauto Veículos Ltda. 

8.1 . 
vP 

Campo Mourão- PR: Rod. BR 158, Km OS -Jd. Nsa. Sr'. Apareci~ ~~;J4<1;t3S18·8600 

CEP 87309-650- CNPJ 06.1(}5.496/0001·44-tnscrição Estaduai90~-R~ 
Coioerê- PR: Rua Santos Dumont, 1331- Fone: (44) 3521·8600- CEP: 87360-000 
CNPJ 06.105.496/0002·25 ·lnscncão 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: (45) 3252-9966 • CEP 85906-070 
CNPJ 06.105.496/0005·78 -Inscrição Estadual904.60005-92 
WYM.Cipauto.com.br 

O valor total da Proposta é de: R$ 39.338,67 (TRINTA E NOVE MIL, TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E 

SESSENTA E SETE CENTAVOS) 

Goioerê (PR), li de Novembro de 2016. 

Carimbo do CNPJ, ~.difrepresentante legal da Empresa 

C.P.F 020.155.419-42 
R.G 6.0-11 .301-0 

FINO ROA os· 

06105496/0002-25 

C! PAUTO' EÍ ""'U JS t TOA 

Rlla Santo~ "',mo 1t, 1~3 
CEP 137360-0íll Gcw•ç.,rê- PR 

--
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14/11/2016 
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral . Impressão 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

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

JlfiçJ;.. REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL 

• ~- . 
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA .. 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

I 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE I DATA DE ABERTURA 

79.852.406/0004-03 
SITUAÇÃO CADASTRAL 17/0412007 

FILIAL 

NOME EMPRESARIAL 

PIRAMIDE VEICULOS LTDA 

TÍTULO DO ESTABELEC IMENTO (NOME DE FANTASIA) 

PIRAMIDE VEICULOS LTDA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÕMICAS SECUNDÁRIAS 

45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para v eículos automotores 
45.20-0-01 -Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 
45.20-0-02- Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 
45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 
45.12-9 -02- Comércio sob consignação de veículos automotores 
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 
74.90-1-04- Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2- SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

I LOGRADOURO 
. AV CAPITAO INDIO BANDEIRA 

l i NÚMERO 
2499 I I COMPLEMENTO 

I CEP 
. 87.300-005 I l BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO I I MUNICIPIO 
. CAMPO MOURAO I ~ ~R 

ENDEREÇO ELETRÕNICO J I TELEFONE 
claudianectb@wln.com.br . (46) 2101-1902 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

***** 

I SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA I I DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

17/04/2007 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I SITUAÇÃO ESPECIAL 
******'** I I DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

11" ***** 

I 
J 
I 
J 

I 
I 
I 
J 

l 

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

Emitido no dia 14/11/2016 às 15:19:15 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 

© Copyright Receita Federal do Brasil - 14/11 /2016 

/ 

http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjrevalimpressaollmprimePagina.asp 

. . 
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14/11/2016 

• 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: PIRAMIDE VEICULOS LTDA 
CNPJ: 79.852.406/0001-52 

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

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

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nQ 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão j udicial que determina sua 
desconsideração para f ins de certificação da regularidade fiscal; e 

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e. no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições soc1ais prev1stas 

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo ún ico 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 09:00:27 do dia 11 /11/2016 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 10/05/2017. 
Código de controle da certidão: 0112.FE70.01D0.3900 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 



14/11/2016 httpsJ/www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf!FgeCFSimpnmlrPapel.asp?VARPessoaMatriz=5311031&VARPessoa=14666098&VARUf=PR&VA .. 

CAl A 
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 7985240610004-03 

Razão Social: PIRAMIDE VEICULOS LTDA 

Endereço: AV CAPITAO INDIO BANDEIRA 2459 I CENTRO I CAMPO MOURAO I PR I 
87300-005 

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 contribu ições e/ ou enca rgos dev idos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 01/11/2016 a 30/11/2016 

Certificação Número: 201611010101 5472751030 

Informação obtida em 14/11/2016, às 15 :13:58. 

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

, 
https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimpnmirPapel.asp?VARPessoaMatriz=5311031&VARPessoa=1 4666098&VARUf=PR&VARlnscr.. . 1/1 



GOVERt-10 DO E~TAOO 
S•cJtUirkl O<l !"azu d a 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 015191665-44 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 79.852.406/0004-03 
Nome: PIRAMIDE VEICULOS L TOA 

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

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

Págma 1 de 1 

Válida até 28/12/2016- Fornecimento Gratuito 

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

Emitido v~a Internet Pub lica (3010812016 15:02"53) 
/ 



ESTADO DE PARANÁ 

?REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO 
SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO 
DEPARTAMENTO ARRECADAÇÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

Protocolo: 

Contribuinte: PIRAMIDE VEICULOS L TOA 
CPF: 79.852.406/0004-03 
Endereço: AVENIDA CAPITAO INDIO BANDEIRA, n° 2499 
Bairro: CENTRO 

j Complemento: 
qequerente: 

N. Certidão: 25092/2016 

RG: 

Ponto de Referência: 

1 Cód. Contrib.: ~42763 
------------------------------------------------------------------~ 

Validade: 14/12/2016 

[ FINALIDADE ] 

tARA f'INS DIVERSOS 

[OBSERVAÇÕES] 

Declaramos que para a finalidade desta Certidão, não consta débitos vencidos no Cadastro deste 
Município. 

CAMPO MOURÃO/PR, 14 de novembro de 2016. 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via internet 
https://campomourao.atende.net 

Emitido V1a Portal 1 
---------- --~R~u-a~B-m-s~ii.~1~48~7~-~C~A7M~P~O~M70~U~R~Ã~O~-~P~A~RA~N~Á--~C7A~IX•~A~P~O~S~T~AL~.~4~20~-~C~E~P~8~7~3~01~-~14~0-------------TF 

TEL. : (44) 3518-1144- FAX: (44) 3518-1 104- CNPJ MF n• 75904524/0001-06 ~ 
Home-page: www .campomourao.pr.gov .br E-mail: pre•eitura@campomourao.pr .gov .br 

__., -e' 
) 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

Página 

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 
COM EFEITO DE NEGATIVA 

Nome : PIRAMIDE VEICULOS LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ : 79.852.406/0004-03 

Certidão no: 84457132/2016 
Expedição: 30/08/2016, às 15:01:12 
Validade: 25/02/2017 - 180 (cento e Oltenta) dlas , contados da data 
de sua expedição. 

C e r t i f i c a - s e que PIRAMIDE VE IC ULOS LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o no 

79.852.406/0004-03, CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas 
no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade 
suspensa: 
0051600-57.2006.5.09.0072 - TRT 09 4 Região* 

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerárlo ou penhora 
de bens suficientes. 
Total de processos: 1. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei no 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administraciva no 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tr ibunals do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou fllials. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verlficação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http: //www .tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

A Certidão Positiva de Débltos Trabalhistas, com os mesmos efeitos 
da negativa (art . 642-A, § 2°, da Consol idação das Leis do 
Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ d~~ 
pessoa sobre quem versa a cercidão no Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas , cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou 
garant l dos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens 



suficientes . 

Certidão n° 84457132/2016. Página 

PODER JUDICIÁRI O 
J USTIÇA DO T~~BALHO 

OGv~das e s ugestões : cndt~tS L. j us . b c 



Pirâmide Veículos 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À DOCUMENTAÇÃO 

Nome da Empresa: PIRAMIDE VEICULOS LTDA 
Endereço da Empresa: A V CAPITAO INDIO BANDEIRA 
C.N.P.J da Empresa: 79.852.406.0004-03 

Á 
REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 

Referente: Pregão (Presencial) n° 034/2016 - PMNC 

Prezados Senhores, 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade Pregão presencial n°034/2016 - PMNC, instaurado pelo MUNICÍPIO DE 
NOVA CANTO - PARANÁ, que recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as 
infonnações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

Por ser expressão de verdade, finnamos a presente. 

CAMPO MOURAO 09 DE NOVEMBRO 1)E 20ly-

( ~ / 
'C: _, 

,;; -----
PIRAMIDE VEICULOS LTDA 

CNPJ: 79.852.406.0004-03 
DIRETOR: V ALDUINO BRISOTTO 

CPF: 524.224.459.34 
RG: 3.189.258.9 

VW- PIRÂMIDE VEICULOS LTDA.- DN 1292 
AV. CAPITÃO ÍNDIO BANDEIRA, 2459, CENTRO, CAMPO MOURÃO/PR - CEP. 87.300-Õ05 " 

FONE: 44 3599-5000 FAX 44 3599-5000 
CNPJ. 79.852.406/0004-03 - INSC. ESTADUAL: 9040332860 

E-MAIL: piramidecmo@wln.com.br 



Pirâmide Veículos 

ANEXO IH 

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR OU CONTRATAR 

COM A ADMINISTRAÇÃO 

À 
PREFL:ITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: Pregão (Presencial) no 034/2016 - PMNC 

A empresa PIRAMIDE VEICULOS LTDA, CNPJ 79.852.406.0004-03 sediada na cidade de CAMPO 

NfOURAO,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 exigtdos para a habilitação na licitação, mediante 

pregão presencial n° 034/2016 - PMNC, do MUNICÍPIO DE NOVA CANTU- PARANÁ. 

DECLARA, ademais, que não está impedida de participar de I i citações e de contratar com a Administração 

Pública em razL·J de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

CAMPO MOURAO 09 DE NOVEMBRO DE 2016 
I / / 

I ~ 
<-

PIRAMIDE VEICULOS L TDA 
CNPJ: 79.852.406.(•004-03 

DIRETOR: V ALDUINO BRISOTTO 
CPF: 524.224.459.34 
RG: 3.189.258.9 > 

VW - PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA.- DN 1292 .........--
AV. CAPITÃO ÍNDIO BANDEIRA, 2459, CENTRO, CAMPO MOURÃO/PR - CEP. 87.300-005 

FONE: 44 3599-5000 FAX 44 3599-5000 lb. 
CNPJ. 79.852.406/0004-03 - INSC. ESTADUAL: 9040332860 r/""' 

E-MAIL: piramidecmo@wln.com.br J 

~------------------------------·--------------~~~--~ 



Pirâmide Veículos 

ANEXO 11 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Nome da Empresa: PIRAMIDE VEICULOS LTDA 
Endereço da Empresa: A V CAPIT AO INDIO BANDEIRA 
C.N.P.J da Empresa: 79.852.406.0004-03 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) no 034/2016 - PMNC 

O signatário da presente, em nome da Proponente o Sr(a VALDUINO BRISOITO CPF: 
524.224.459.34 RG: 3.189.258.9 vem declarar. sob pena da Lei, que a Empresa: PIRAMIDE VEIC'ULOS 
LTDA, CNPJ 79.852.406.0004-03 sediada na cidade de _ CAMPO MOURA O, que não manti:n em seu quadro 
de pessoai 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 pr:~sente. 

CAMPO MOURAO 09 DE. NOVEMBRO DE 2016 
~ . 

PIRAMIDE VEICULOS L TDA 
CNPJ: 79.852.406.0004-03 

DIRETOR: V ALDUINO BRISOTTO 
CPF: 524.224.459.34 
RG: 3.189.258.9 

v 
VW- PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA.- DN 1292 

> 

AV. CAPITÃO ÍNDIO BANDEIRA, 2459, CENTRO, CAMPO MOURÃO/PR- CEP. 87.300-005~ 
FONE: 44 3599-5000 FAX 44 3599-5000 \J· 

CNPJ. 79.852.406/0004-03 - INSC. ESTADUAL: 9040332860 
E-MAIL: piramidecmo@wln.com.br 



IUlADO DO PAFtANÁ 

P0DER JUDICIÁRIO 
ESTADO DO PARANÁ 

Comarca de Campo Mourão - Paraná 

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR PÚBLICO E ANEXOS, 
Contador,Partidor,Depositário e Avaliador Judicial 

Gerson Guimarães do Vale 
Titular 

CERTIDÃO 
lllllllllllllllllllllllllllll 

CERTIFICO que, a pedido verbal de parte interessada, que revendo em cartório a meu 

cargo, os livros de registro e distribuição de feitos, deles constatei NÃO haver sido distribuído 

a qualquer cartório CIVEL desta Comarca, ação alguma de: 

FALÊNCIA, CONCORDATA ou RECUPERAÇÃO DE CRÉDIT~ 
JUDICIAL ou EXTRAJUDICIAL contra: 

PIRAMIDE VEICULOS LTDA 

CPF I CNPJ • 79.852.406/0004-03 

RG IINSC.EST • NIC 

O referido é verdade e dou fé. 

Campo Mourão - Pr, 16/11/16 

' {( 'd P'bl' ~ "'--...._ 
~i tQI KíUts n UI o r u 1co e anexos 

Gerson Guimarães do Vale - Titular 
Leandro Guimarães C.do Vale - Funcionário Juramentado 

c ristiano Roberto Carraro - Funcionário Juramentado 

Douglas Carraro -Funcionário Juramentado 
Fernanda Pinheiro Nascimento - Funcionária Juramentada 

\ 



CJPAUTO VEÍCULOS LTDA. 
OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRA TO SOCIA L 

CNPJ 06.105.496/ 0001-44 
NJRE 41205173121 

Os abaixo nominados e qualificados: 

1 

11 VÂ~IA TEREZINHA ZACARIAS FRARE, brasileira, viúva, empresária, portadora da 
cédula. ~~ ident idade RG no 296.752-9 SSP/PR e do CPF n° 338 624.949-34. residente 
e domrc11iada em Curitiba, Estado do Paraná, na Rodovia BR 11 6, n° 1785. Trevo do 
Atuba, CEP· 82590-100; 

2) ALEXANDRE _ZACARIAS FRARE, brasilerro, casado sob regime de separação de 
bens, empresano, portador da cédula de identidade RG n° 1.437.081-1 SSP/PR e de 
CPF n° 758 979.039-72, residente e domiciliado em Curitiba, Estado do Paraná 
Rodovi~ BR 116, n° 1785, Trevo do Atuba. CEP: 82590-100; 

3) ANDRE ZACARIAS FRARE, brasileiro. casado sob regime de comunhão parcial de 
bens , empresário, portador da cédula de identidade RG n° 1.913.388-5 SSPIPR e CPF 
no 836.848.329-87, residente e domiciliado em Curitiba, Estado do Paraná. Rodovia BR 
116, n° 1785, Trevo do Atuba, CEP: 82590-100; 

4) PAULO ROBERTO PEDROLLO, brasileiro, separado judicialmente. empresáno. 
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; 

s6c1os 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 sessêo de 12/02/2004 e última (sétima) alteração arquivada sob n° 20100009042 
por despacho em sessão de 07/01 /2010, Filial 01 na cidade de Goioeré . Estado do Parana, 
localizada à Rua Santos Dumont, na 1.331, CEP 87360-000, NIRE Jucepar 41900834751· Fil ial 
02 na crdade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, localizada localizada Av Souza Naves. 2000. 
Bairro Chapada. CEP· 84062-000, NIRE Jucepar 41 900971308; Filial 03 na Cidade de .Po nta. 
Grossa, Estado do Paraná, localizada à Av. Ernesto Vilela. 777-A, bairro Nova Russra. 
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, Ja;dim Porto Alegre CEP 
85.906-070, NIRE Jucepar 41901064410, resolvem, em comum acordo. alterar e consolidar.o 
contrato socral, regido pela Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro de 2002, pelas demats dispo:s1ções 
lega1s aplicáveis à espécie, pelas cláusulas seguintes e, nas omissões. por regênc1a supletiya 
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 Filia l-03 na 
cidade de Ponta Grossa. Estado do Paraná, localizada à Av. Ernesto Vilela, 777 -A batrro Nova 
Russia. CEP:84070-000. NIRE Jucepar 41901003241. 

CIPAUTO VEÍCULOS LTDA. 
CNPJ 06.105.49610001-44 

NJRE 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 na 338.624 949-34. re~ider":~ 

A validade deste doc umento , 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/0~/2016 08 ;42 SOB Nc , 2015742~867 . 
PROTOCOLO: 1574 23867 DE 05/0~/2016 . CODIGO DE VERIFICAÇAO: 
PR~5742386"/ . NIRE: 41901003241 . 
CIPAUTO VEICULOS LTDA 

Li.ber tad Bogus 
SECRETÁRIA GERAL 

CURITIBA, 07 /0~/2016 
www . empresafac~l . pr . gov.br 

se ~resso , f i ca s ujeito à co~rovaçào de sua autenc1d a dQ nos respec t i vos porta~s. 
Informando seus respectiv os cód~gos de verifica ç ão 



CJPAUTO VEÍCULOS LTDA. 
OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

CNP J 06.105.49610001-44 
NJRE 412051 73121 

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

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

3) ANDRE ZACARIAS FRARE, brasileiro. casado sob regime de comunhão parc1al de 
bens. empresário. portador da cédula de identidade RG n° 1.913.388-5 SSP/PR e CPF 
no 836.848.329-87, residente e domiciliado em Curitiba, Estado do Paraná, Rodovia BR 
116, n° 1785, Trevo do Atuba, CEP: 82590-100; 

4) PAULO ROBERTO PEDROLLO, brasileiro, separado judicialmente. empresáno 
portador da cédula de identidade RG n° 1.455.532-3 SSP/PR e CPF n° 2 13.230 709-15. 
residente e domiciliado na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, a Rua Saw 
Hilaire. n° 20, Edifício Saint Hilaire, bloco 8 , apartamento 33, Bairro Oficinas CEP 
84035-350. 

sócios da sociedade empresária limitada denominada CIPAUTO VEICULOS L TOA.. com sede 
na cidade de Campo Mourao, Estado do Paraná, na Rodovia BR 158, Km 05. Jardim Nossa 
Senhora Aparecida, CEP 87309-650, inscrita no CNPJ sob n° 06.105.496/0001-44 com 
documento de constituição arquivado na Junta Comercial do Paraná sob n° 41 205173121 . por 
despacho em sessao 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 a 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. con solidar o 
contrato social, regido pela Lei n° 10.406, de 1 O de Janeiro de 2002, pelas demais dispos1ções 
legais aplicáveis à espécie, pelas cláusulas seguintes e, nas omissões, por regência supíet_iv.ã· 
das normas das sociedades anônimas, abstraindo-se a aplicação de qualquer regra co11stante 
no contrato primitivo e alterações posteriores. 

2- CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

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

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

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

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

c) Filial 03 na cidade de Toledo, Estado do Paraná, localizada na Av. Parigot de Souza, 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 vejculos novos veículos semt 
novos, peças e acessórios, assistência técnica em veículos automotores. representação 
comercial, e locação de veículos. podendo participar do capital de outras empresas. 

CLÁUSULA 33 - A sociedade terá prazo indeterminado. 

JUNTA COMERC:tAL DO ESTADO DO P.l\1\ANA - SEDE 

CERTIFiCO O REGISTRO EM 07 / 01/2016 08 : 42 SOB N° 2 0 1574 23 8 6 7 . 
PROTOCOLO: 151423867 DE 05 / 01/ 2016 . CÓDIGO DE VERIFI CAÇÃO: 
PR151423867 . NIRE: 41901003241. 
CIPAUTO VEICULOS LTDA 

Li.be:rtad Bogus 
SECRETÁRIA GERAL 

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

A validade deste documento, se ~resso , fica suje1to à comprovação de sua autencidade nos r e spe c tivo s por~. 
Informando seus respectivos códigos de verificaçã o 

v 



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

CNPJ 06.105.49610001-44 
NIRE 41205173121 

CAPÍTULO 11- CAPITAL 

3 

~LÁUSU~A 4_3 - O capital social da empresa de R$ 5.722.779,00 {cinco milhões, setecentos e 
vrnte e do1s m1l, setecentos e setenta e nove reais), dividido em 572.278 (quinhentos e setenta e 
dois 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$ % 1 
Vânia 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%i 
h'OTAL 572.271 5.722.779,00 100o/~ 

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 d1~e1to 
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 retirar-se da sociedade. o sóc10 
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 ocasiao, interesse de mais de um sócio na aquisição das tjuotas 
disponiveis, estas serão rateadas proporcionalmente ao capital de cada um. 

Parágrafo 4° - Se os sócios não se manifestarem no prazo convencionado e nem a gerên~ia 
utilizar-se do direito de adquirir as quotas disponíveis em nome da sociedade. ou reeiJlbol_sar 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, garant1do 
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, observadéjs -a~ 
condições deste documento. Entretanto, vindo as quotas de determmado sócio ~ ser 
penhoradas, isto será considerado justa causa para a exclusão do sócio proprietário das quotas 
atingidas . 

fiiiiiíiit.T..~ I UNTA. COMERCIAL 
DOPARANA ----·-
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CLÁUSULA 63 
- Fica a administração autorizada a adquirir para a sociedade. quotas 

ev~ntualmente penhoradas quando do respectivo leilão, ou liberadas por sóc1os. desde que 
h~Ja reserva de lucros disponfvel, determinando o reembolso das mesmas. na forma do 
disposto neste documento. 

CLÁUSULA 7a · As deliberações dos sócios serão tomadas, inclusive para alteração do t1po 
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 patnmonial 
pagáveis na forma do disposto neste contrato. 

Parágrafo 2° - Os sócios tomarão conhecimento dos negócios sociais pelo exame nos 11vros. 
arquivos e documentos da sociedade, independentemente de qualquer autorização, sempre 
que isto lhes pareça conveniente, ou por ocasião da reuniêo de sócios destinada à aprovação 
das contas da administração. 

CAPÍTULO 111 - ADMINtSTRAÇÃO 

CLÁUSULA 88 ~ A administração da sociedade será exercida pelos sócios PAULO ROBERTO 
PEOROLLO, 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 
usêtr a denominação social em negócios estranhos aos interesses ou objetivos sociais 

Parágrafo 1° - No exercício da administração, ficam os administradores investidos dos. mars 
amplos e gerais poderes de gestão próprios do cargo, a fim de garantir o pleno funcionamentl!> 
dos negócios sociais e a realização do objetivo da sociedade, podendo, para tanto. em1t1r 
ch~ques, letras de câmbio, notas promissórias, duplicatas, bem como emitir e aceitar quaisquer 
outr.Os titulas "de crédito. avalizá-los. ou endossá-los e ainda assinar todo e qualquer d.ocume.nto. 
contrato ou papel que implique em responsabilidade da sociedade, seja público ou particular 
prestando cauções. fianças, penhores, firmar compromissos, confessar, transigir e desist1r 
receber e dar quitação. 

Parágafo 2° - Na alienação de imóveis e de investimentos, bem como na pfestaçã!D ·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 ·q,ue 
poderão praticar e o prazo de duração do mandato que deverá coincidir com o ano-calendáno, 
exceto o mandato íudicial, 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 exerci cio social a que se refemem 

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 

A validade deste documento , 
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condena~ão. à pena que vede, ainda que temporanamente, o acesso a cargos públicos. ou por 
cnme falimentar, de prevancação, peita ou suborno, concussão ou peculato: ou contra a 
economia popular. contra o siSjtema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 

CAPíTULO IV- CONSELHO FISCAL 
CLÁUSULA 11 - Vindo o Conselho Fiscal a ser instituído, seguirá as regras do arttgo 1066 a 
1070 do Código Civil. 

CAPÍTULO V -REUNIÃO DE SÓCIOS 
CLÁUSULA 12 - As deliberações dos sócios serão tomadas em reuniao 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 dtas. o pedido de 
convocação fundamentado, com indicação das matérias a serem tratadas. 

Parágrafo 1°- A reunião de sócios instalar-se-á. em primeira convocação , com a presença de 
titulares de. no mlnimo, 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 2o - Nenhum sócio, por si ou na condição de mandatário, poderá votar maténa que 
lhe diga respeito diretamente. 

Parágrafo 3° - A reunião será presidida e secretariada por sócios 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 Públ.ico de 
Empresas Mercantis, fornecendo-se cópia aos sócios que o solicitarem. 

Parágrafo 4° -As reuniões de sócios .serão realizadas, no minimo. 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 f€SUitadc 
econômico; 

(b) desigrar e destituir administradores, fixando sua remuneração; 
{c) tratar de qualquer outro assunto constan~e 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 à leitura dos documentos referidos . . os quai~ s~~ão 
submetidos, pelo presidente. à discussão e votação, na qual não poderão participar.: ÇlS 
membros da adr:ninistração. A aprovação, sem reservas, do balanço patrimonial e, do resultado 
econômico, salvo erro, dolo ou simulação, exonerará de responsabilidade os administradores. 

Parágrafo so - Dispensam-se. as formalidades descritas nos parágrafos anteriores, q.~anto 
todos os sócios comparecerem ou decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto da 
reunião. 
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Parágrafo 4°- No relacionamento com a sociedade, no caso de morte de sócio, os herdetros 
serão representados por pessoa que o juiz do respectivo inventário 'ndicar. 

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 L com a renúncia a qualquer outro por 
mais privilegiado que seja. 

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

Sócios. 

Testemunhas· 

Nome: Jonathas B,raido 
CPF: 007.499.059-48 

Maringá, 09 de outubro de 2015 

Nome: Kleber Ravaneda 
-;: 

CPF: 009.119.599-39 
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87.360-000 Goioerê Paraná 

P ~ O C U R A Ç Ã O bastante que faz:- CIPAUTO 
VEICULO$ L TOA, à favor de CARLOS Al:VES e 
OUTROS, na forma abaixo:-

S A I 8 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 
-PR, na Av. Santos Dumont, 1331, em Goioerê -PR, inscrita no CNPJIMF sob n° 
06.105.496/0002-25, NIRE: 4190083475-1; filiais (02) e (03) em Ponta Grossa -PR, 
f ilial (02) na Av. Souza Naves, 2000, Bairro Chapada, inscrita no CNPJ/MF n° 
06.105.496/0003-06, NtRE: 4190097130-8 e filial (03) na Av. Ernesto Vilela, 777-A, 
bairro Nova Rússia , inscrita no CNPJ/MF n° 06.105.496/0004-97; filial (04) em Toledo 
-PR, na Av. Parigot de Souza, 2077, Jardim Porto Alegre, inscrita no CNPJ/MF sob n° 
06.105.496/0005-78, NIRE: 4190106441 -0, com seu Contrato Social devidamente 
arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob n° 41205173121 e 41900834751 aos 
12/02/2004, arquivado nesta serventia, na Pasta 07/Contratos/Estatutos, fls. 044; 7a 
Alteração Contratual e Consolidação (última), registrada na Junta Comercial do 
Paraná, sob n° 20100009042, em data de 07/01/2010, arquivado nesta Serventia, na 
Pasta 12/Contratos/Est. fls. 031 e Certidão Simplificada n° 15/692456-0, expedida em 
Curitiba -PR, em data de 10/11/2015, arquivado nesta Serventia, na Pasta 
20íContratos/Estatutos, fls. 259/260, neste ato devidamente representada por seu 
sócio administrador, Sr. Paulo Roberto Pedrollo, brasileiro, separado judicialmente 
empresário, natural de Erechim -RS, nascido aos 20/02/1955, filho de Getúlio Paulo 
Pedrollo e Clelis Judith Colla Pedrollo, portador da Ct-RG n° 1.455 532-3-I.I .PR 
expedida aos 23/08/1980, e inscrito no CPF/MF sob n° 213.230.709-15, residente e 
domiciliado na Rua Gal. Cândido Rondon, 626, apt0 052, em Ponta Grossa -PR de 
passagem por esta cidade, conforme Cláusula Oitava e seu § 33

, da Consolidação da 
7a 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, rasileiro, casado, maior, gerente de vendas, natural de Goioerê -PR, nascido -oos:, O /09/1976, filho de Lourival Aparecido Martines Ruiz e lvone Maciel Ruiz 

rt: PQrta or da Cédula de Identidade n° 6.041.301 -0-I.I.PR, expedida aos 02/08/1990, 
1nsdr"o no CPF/MF sob n° 020.155.419-42, residente e domiciliado na Av r" ho •• ~ .. ::w::::~-~. 
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 

06.105.496/0002-25 
FILIAL 

I NOME EMPRESARIAL 

CIPAUTO VEICULOS L TOA 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA} 

CIPAUTO VEICULOS LTDA 

COD IGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECON MICA PRINCIPAL 

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

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓM ICAS SECUNDÁRIAS 

Não informada 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURiDICA 

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

DATA DE ABERTURA 

12/02/2004 

I 
LOGRADOURO 

~ SANTOS DUMONT 
I COMPLEMENTO 

I CEP 

' 87.360-000 
I BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 

ENDEREÇO ELETRÓNICO 

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 

I SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

. *'****"*** 

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

Emitido no dia 11/11/2016 às 09:17:26 (data e hora de Brasília). 

© Copyright Receita Federal do Brasil - ll/1112016 
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CAl 
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 0610549610002-25 

Razão Social: CIPAUTO VEICULO$ 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 devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 25/10/2016 a 23/11/2016 

Certificação Número: 2016102501361782256888 

Informação obtida em 11/11/2016, às 11:13:11. 

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

https:l/www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz:12778197&VARPessoa=12937673&VARUf:PR&VARinsc... 1/1 



11/11/2016 

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 dív idas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

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

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5. 172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e 

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas fi liais 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 11:17:31 do dia 11/11/2016 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 10/05/2017. __, 
Código de controle da certidão: FD35.6E5E.9C68.81FE 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

-
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Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 015523524·40 

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

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

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

Pagmi11 de 1 

Válida até 11/03/2017- Fornecimento Gratuito 

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

Emitido vio Internei Publica (1111 11201613:30:40) 



ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE 
SECRETARIA DE FINANÇAS 

Data: 11 1~ 1120-16. 14n1.c1n~ 
Numero ~ Val~d o 
1534 I 1111 212 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

Nome I Razão Social --------------------------------~ 

l CIPAUTO VEICULOS LTDA CNPJ: 06.105.496/0002-25 

Aviso -------------------------------------~ 

l Sem débitos pendentes até a presente data. 

j Comprovação Junto ã -----------...,...-- Finalidade l 
l'---- -------'----~ 
___ Mensagem -----------------------------------~ 

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos às· inscrições 
abaixo caracterizadas. · 

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

Código de Controle 

DCA 1 YL TLL YTE2811 I 

~----------------------------------------------------------~) 

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado. 
http://WINW.goioere.pr.gov.br/site/ 

GOIOERÊ (PR), 11 de Novembro de 2016 

...-/ 
GOIOERE {PR) • CEP 67 360·000 ·Fone: (44) 3521-8900 

Página 1 de 1 "\( 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome : CI PAUTO VEICULOS LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS ) CNPJ: 06.105.496/0001-44 

Certidão n°: 120291763/2016 
Expedição: 11 /11/2016, às 14:15:54 
Validade : 09/05/20 17 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expediçã o . 

Certifica-se que CIPAUTO V EIC ULOS LTDA 

(MATRIZ E FILIAIS ), i nsc r i t o(a) no CNPJ sob o n° 
06 .lOS. 496/0001 - 44, NÃO CONSTA do Banco Na c i onal de Devedores 
Tr aba lh ist a s. 
Certidã o emit i da com base no art. 642-A da Consolidacão das Leis do 
Trabalho , acrescent a do pela Lei n° 12 . 440, de 7 de julho de 20 11 , e 
na Reso l ução Administrativa n° 1470/2011 do Tribuna l Superior do 
Trabalho , de 2 4 de agos t o de 201 1 . 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tr i bunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição . 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona - se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribuna l Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emit i da g r atu itamente . 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Naciona l de Devedores Trabalh i s t as constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e ju~ídicas 

inadimplentes perante a Justiça do Traba~ho quanto às obrigacões 
estabelecidas em sentença condenatóri a transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inc l usive 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 Minlstério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia . 



CHEVRDLET 

ANEXO V 

C I PAUTO r (~~:~ A~V-~-
cipauto Veitulos ltda. /' 
Campo Mourão· PR: Rod. BR 158.Km OS -Jd Nsa. Sr'. A ~ • ~ 3518·8600 
CEP 87309-650 - CNPJ 06.105 496/0001-44 ·Inscrição Est ~03.0f6l6·ll 
Gaiaerê • PR: Rua Santos Oumont. 1331 - Fone: (44) 3521-860 ' : 117363·000 
CNPJ 06.105.496/0002·25 - lnscriç~o 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: (45) 3252-9966 - CEP 85906·070 
CNPJ 06.105.496/0005-78 ·Inscrição Estadual904.60005-92 
www.cipauto.com.br 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À DOCUMENTAÇÃO 

Nome da Empresa: Cipauto Veículos Ltda 
Endereço da Empresa: A". 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) 11° 034/2016 - PMNC 

Prezados Senhores, 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão presencial No 034/201 6 - PMNC, instaurado pelo 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU - PARANÁ, que recebemos os documentos e tomamos 
conhecimento de todas as infom1ações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 
objeto da licitação. 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

Goioerê (PR), 11 de Novembro de 2016. 

06105496/000~-251 
o representante legal da Empresa 

CIPAUTC1 VEÍCULOS LTDA. 
C.P.F 020.155.419-42 

R.G 6.041.301-0 
Rua Santos Dum•)ilt, 1331 

(.!EP 87360-00G Goioerê • P~ ::> 

FIND ROADS 



CHEVROLET 

ANEXO IH 

C I PAUTO 
flt~ . 

Cipauto Veículos Ltda. ~ 
Campo Mourão - PR: Rod. BR158, Km OS- Jd. Nsa. Sr'. Apa iÕf!· Fo11e Sl8'8600 
CEP 87309-650- CNPJ 06.105.496/0001-44 -Inscrição Esta~§oa_016 5-77 
Goioerê • PR: Rua Santos Dumont.1331· Fone: (44) 3521·8600- CEP 8?360·000 
CNPJ 05.105.496/0002·25 -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 Estaduai903.94045-0S 
Toledo- PR: Av. Parigotde Souza, 2077- Fone: (45) 3252·9966 · CEP 85906-070 
CNPJ 06.105.496/0005-78 ·Inscrição Estaduai904.6000S-92 
www.cipauto.com.br 

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE F ATO IMPEDITIVO PARA LICITAR OU 

CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 

Referente: Pregão (Presencial) n° 034/2016 - PMNC 

A empresa Cipauto Veículos Ltda, inscrita no CNPJ n° 06.105 .496/0002-25, vem pelo seu 

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

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

presencial n° 034/2016 - PMNC, do MUNICÍPIO DE NOVA CANTU- PARANÁ. 

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presenle. 

Goioerê (PR), 11 de Novembro de 2016. 

Carimbo do CN P J, As~ura. do representante legal da Empresa 
'-- -

C.P.F 020.155.-119--12 

R.G 6.041.301-0 

FJND ROADS 

-.... 

06105496/0002·2~ 

Rua Santos .;.1mont, 1 31 
CEP 87360-000 Goioerê - P.R 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO PARANÁ 

COMARCA DE GOIOERÊ 
CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS 

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

UNDÓIA 

GOIOERE/PR - 87360000 

T I TULAR 

JOSE KIMURA 

JURAMENTADOS 

ORSOLINA DE PEDER KIMURA 

JOSE CARLOS MEDEIROS JUNIOR 

VICTOR HUGO DE PEDER KIMURA 

JOSLAINE M. P. KIMURA MEDEIROS 

Certidão Negativa 
N°2. 984/2.016.

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, até a presente data. 

Cus t as= R$ 28 ,23 
Pág ina 0001/0001 



CHEVROLET 

ANEXO 11 

CIPAUTO 
•;t Cipauto Veículos Ltda. · 

C~mpo Mourão-PR: Rod. BR 158, Km 05 -]d. Nsa. 5r' Apared&a_- ~P.· 518-8600 
CEP 87309-650- CNPJ 06.105.496/0001-44 -lnscricão Estadual9031n616:17 
Goioeré -PR: Rua Santos Dumont, 1331- Fone: (44) 3521-8600- CEP: 87360-000 
CNPJ 06.105.496/0002-25 -Inscrição Estadual903.09087-13 
Ponta Grossa - PR: Av. Souza Naves. 2000- Fone: (42) 3219-6650 -CEP 84062-000 
CNPJ 06.105.496/0003-06 - Inscrição Estadual903.94045-05 
Toledo - PR: Av. Parigot de Souza, 20n- Fone: (45) 3252-9966- CEP 85906-070 
CNPJ 06.105.496/0005-78- Inscrição Estadual904.60005-92 
www.cipauto.com.br 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

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

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 

Referente: Pregão (Presencial) 11° 034/2016 - PMNC 

O sit;natário da presente, em nome da Proponente o Sr. José Roberto Maciel Rui::, 
brasileiro, casado, gerente de vendas, residente e domiciliado à Rua Bolívia, 90, bairro Jardim 
Morumbi na cidade de Goioerê - PR. portador(a) da R.G n° 6.041 .301-0. expedida pela 
Secretaria de Segurança Pública do Paraná e do CP. F n° 020.155.419--12, 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. 
nc7o mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos e menores de 1-1 
(quatorze) anos a não ser na condiçc7o de aprendiz. 

Por ser expressc7o da verdade, firmamos a presente. 

Goioerê (PR), 11 de Novembro de 2016. 

Carimbo do CNP J, .A:ssiuatj!.ta ([o reptêsentante legal da Empresa 

C.P.F 020.155.-119--12 

R.G 6.0-11 .301-0 

FINO ROADS 

06105496/0002·25 
CIPAUTO HE;C·l .OS LTDA. 

R 1n Santos .. Jmot:Jt, J31 
l.;EP 87360-000 Goioerê - PR 
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CNPJ n.845.394/0001-03 

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 054/2016 

PREGÃO, na Forma PRESENCIAL no 034/2016 

--'-

P -· 

Às 10:00 hs (dez horas) do dia 17 de Novembro 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 COM CAPACIDADE PARA 05 OCUPANTES EM 
CONFORMIDADE COM O CONTRAN (CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO) 
ANO DE FABRICAÇÃO 2016, ANO DE MODELO 2017, POTÊNCIA MINIMA DE 72CV 
COM GASOLINA E 85CV 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 
DIANTEIROS, AIR BAG DUPLO, SISTEMA DE FREIOS COM ABS, CÂMBIO 
MECÂNICO COM NO MINIMO CINCO 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 ASSISTENCIA SOCIAL, CONVENIO FAMILIA 
P ARANAENSE, para abastecimento da Frota Municipal. Inicialmente, em 
conformidade com as disposições contidas no Edital, o Pregoeiro abriu a sessão 
pública, constatou-se as Empresas compareceram ao Certame, efetuando o 
credenciamento e recebimento dos envelopes, que teve como participante as 
empresas: 

CIPAUTO VEICULOS LTDA 
CNPJ: 06.105.496/0002-25 

EMPRESA I CNPJ 

VW- PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA - DN 1292 
CNP J: 79.852.406/0004-03 

Feito o Credenciamento, em seguida, o Pregoeiro recebeu os envelopes de n° 
O 1 e 02 das participantes, e deu início ao certame com a abertura dos envelopes das 
propostas de preço. O preço apresentado pelas empresas participante foi a seguinte: 

LOTE No O I (ÚNICO) - VEICULO 

I Lote - I Quant. I AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EM I CJPAUTO VEJCULOS L TDA Proposta 

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

, ,.... 
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Prefeitura Municipal ~e J!~v~ ~!n~u ~- _ -r 
ma ax: aw:naaaa - ÊSlADwOwÔOwPÂRÂIÍJf . '..:__ -

CNPJ ll.845.394/0001-03 

01 ATENDIMENTO A SECRETARIA CNPJ: 06.105.496/0002-25 I preços 
01 ASSISTÊNCIA SOCIAL 

I 

unitário: 
escrita R$-
39.338,67 

01 01 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EM CNPJ: 79.852.406/0004-03 preços 
ATENDIMENTO A SECRETARIA unitário : 

ASSISTÊNCIA SOCIAL escrita R$-
39.338,67 

Tendo em vista que os preços apresentado nas propostas das empresas 
participantes (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 No 01 -VEICULO 

Lote - j Quant / AQUISIÇAO DE VEICULOS, EM I CIPAUTO VEICULOS L TDA Proposta 
01 I ATENDIMENTO A SECRETARIA I CNPJ: 06.105.496/0002-25 final após os 

01 MUNICIPAL DE ASSISTENCIA lances 
SOCIAL. preços total: 

I R$-37.900,00 
01 01 AQUISIÇAO DE VEICULOS, EM I vw - PIRAMIDE Proposta 

ATENDIMENTO A SECRETARIA VEÍCULOS LTDA- DN 1292 final após os 
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA I CNPJ: 79.852.406/0004-03 lances 

SOCIAL. preços total: 
I R$-37. 950,00 

Valor total de R$-37.900,00 (Trinta e Sete Mil e Novecentos Reais). 

O Pregoeiro procedeu à abertura do envelope contendo a documentação de 
habilitação das empresas 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. 

Rua Bahia, 85- Centro- CEP 87.330-000- Nova Cantu- PR- E-Mail ticitacao@novacantu.pr.gov.br 
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Prefeitura Municipal de Nova Canto \~ -
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CNPJ 71.845.394/0001-03 

Nova Cantu, Paraná, 17 de Novembro de 2.016. 

Pregoeiro: ~~ c::t.Geouc. 

. . /ç- J'""S' ç::_U_ ~ ~/ ~.. .. L_ . :rí\ 
Equ1pe de Apo1o: ""'~J:JW}f '...f'V 

Controle lntern~ ~ ,(~ & SJ.110. 
Empresa Licitada: 

Rua Bahia, 85- Centro - CEP 87.330-000- Nova Cantu - PR - E-Mail licitacao@novacantu.pr.gov.br 
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Prefeitura Municipal de Nova Canto 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ 71.845.394/0001-03 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

REF: PROCESSO LICITA TÓRIO N° 054/2016 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n° 034/2016 

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

LOTE N° 01- VEICULO 

Lote- Quant. AQUISIÇAO DE VEICULOS, EM CIPAUTO VEICULOS Proposta preços 

01 

01 

ATENDIMENTO A SECRETARIA LTDA unitário: escrita R$-
01 MUNICIPAL DE ASSISTENCIA CNPJ: 06.105.496/0002-25 37.900,00 (Trinta e 

SOCIAL. Sete Mil e 
Novecentos Reais). 

01 AQUISIÇAO DE VEICULOS, EM vw - PIRAMIDE Proposta preços 
ATENDIMENTO A SECRETARIA VEÍCULOS LTDA - DN unitário: escrita R$-
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 1292 37.950,00 (Trinta e 

SOCIAL. CNPJ: 79.852.406/0004-03 Sete Mil e 
Novecentos e 
Cinquenta Reais). 

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, 17 de Novembro de 2.0 16. 

Comissão de Licitações: 

PUBLICADO EM .Jh I I I I --6 j1G, 

-<' A 
' "J ;:;: • . . ~. • " .1::.5"- v ./ ..... '~f "' •"".o, .._ .. I 
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Prefeitura Municipal de Nova Cartitu J23 . J. 

Estado do Paraná ~ . 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

ASSESSORIA JURÍDICA 

PARECER JURÍDICO DE HOMOLOGAÇÃO 

Processo Administrativo n° 054/2016 

1- RELATÓRIO 

Súmula: 1. Processo Administrativo de AQUISIÇ.A\.0 VEICULO 
COM CAPACIDADE PARA 05 OCUPANTES EM 
CONFORMIDADE COM O CONTRAN (C'ONSELHO 
NACIONAL DE TRANSITO) ANO DE FABRICAÇÃO 2016, 
ANO DE MODELO 2017, POTÊNCIA MINIMA DE 72CV 
COM GASOLINA E 85CV 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, RETROVtSORES EXTERNOS COM 
COMANDO INTERNO, VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS, 
AIR BAG DUPLO, SISTEMA DE FREIOS COM ABS, 
CÂMBIO MECÂNICO COM NO MINIMO CINCO 
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 
ASSISTENCIA SOCIAL, CONVENtO FAMILIA 
PARANAENSE .. 2. Licitação na modalidade Pregão Presencial n° 
034/2016. Cumprimento de exigências legais no procedimento de 
licitação. Licitação apta à homologação. 

Versa o presente expediente sobre AQUISIÇÃO VEICULO COM CAPACIDADE PARA 
05 OCUPANTES. 2. Licitação na modalidade Pregão Presencial n° 034/2016. 

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

2 - DA ANÁLISE 

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

REQUISITOS li FUNDAMENTOS 11 SITUAÇÃO NO I 

~ --



Prefeitura Municipal de Nova qan.tu,~q-
Estado do Paraná _f , 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

PROCESSO 

I PÁGINA 
Existência de abe1tura formal de Art. 3& caput da Lei 8.666/93 

I 
sim -

I 
processo administrativo, autuado e 
protocolado 

Numeração das páginas do A1t. 38 caput da Lei 8.666/93 

' 

sim 

I 
-

I processo 

Clareza, objetividade e justificativa Art. 38 caput da Lei 8.666/93 

I 
sim 

li 
-

I na e laboração do objeto 

Realização de ampla pesquisa de mts. r, § 2°, inciso Ill. e 43, sim -

preços no mercado, a fim de incisos IV e V. todos da Lei 
estimar o custo do objeto a ser &.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 Art. 38 caput da Lei 8.666/93 li sim 

li 
-

I despesa 

Autorização da Autoridade A1t. 38 caput da Lei &.666/93 sim 

I 

-

I 

competente, sob a ót ica da c/c A1t. 1° § 1° da Lei 
opo1tunidade, . " Complementar Federal no conven1enc1a e 
relevância para o interesse público I O 1/2000 

I Conformidade do Edital li Artigo 40 da Lei 8.666/93 li sim I -
Ato de designação da comissão de Art. 38 inc. 111 da Lei sim 

I 

-

I 

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

Comprovante das publicações do Art. 38 inc. 11 da Lei -
edital resumido, na forma do mt. 2 I 8.666/93 
da Lei 8.666/93: da entrega do sim 
convite. Inciso V do A1t. 4 da Lei 
Conforme inciso V do Art. 4 da Lei I 0.520/93 
10.520/93 

Cumprimento dos prazos de 

I 
Art. 21 da lei 8.666/93 

li 
sim 

I 
-

publ icação/aviso 

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

I 
sim 

li 
-

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

Conformidade das Atas e A1t. 38 inc. V da Lei 

I 
sim 

li 
-

I 
deliberações da Comissão 8.666/93 
Julgadora 

Pe1tinência do ramo da Empresa Att. 22 § 3° da Lei 8.666/93 

I 
s im 

li 
-

I com o objeto da Licitação 

I Parecer de abertura 
I 

A1t. 38 inc. VI da Lei 

I 
sim 

li 
- l 8.666/93 

Recursos eventualmente Art. 38 inc. VII da Lei não 

I 

-

I 

apresentados pelos licitantes e 8.666/93 
respectivas manifestações e 
decisões 

3-CONCLUSÃO 



Prefeitura Municipal de Nova Cantu A~~~ 
Estado do Paraná .._f; 

CNPJ N° 77.845.394/0001 ~03 ---

Para exame e parecer desta assessoria jurídica, o Chefe do Departamento de Licitações e 
Compras remeteu o Processo Administrativo epigrafado, versando sobre licitação pública na 
modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços, cujo objeto é a AQUISIÇÃO 
VEICULO COM CAPACIDADE PARA 05 OCUPANTES EM CONFORMIDADE COM O 
CONTRAN (CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO) ANO DE FABRICAÇÃO 2016, 
ANO DE MODELO 2017, POTÊNCIA MINIMA DE 72CV COM GASOLINA E 85CV 
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 DIANTEIROS, AIR BAG DUPLO, 
SISTEMA DE FREIOS COM ABS, CÂMBIO MECÂNICO COM NO MINIMO CINCO 
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 ASSISTENCIA SOCIAL, 
CONVENIO F AMILIA P ARANAENSE. 

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 ÜTegularidades 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 li citatório 1• 

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

1 A analise constante no parecer é jurídico-formal. 



Prefeitura Municipal de Nova 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

Este é parecer, salvo melhor entendimento da autoridade superior. 

Nova Cantu, em 18 de Novembro de 2016. 
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MUNICIPIO DE NOVA CANTU -

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

"Paço Municipal Martin Krupek" 

SCI- Sistema de Controle Interno 

Relatório Administrativo n°. 04112016. 
Processo Licitatório n°. 054/2016. 
Modalidade Edital de Edital de Pregão 11°. 034/2016. 

O presente relatório trata do processo licitatório n°. 034/2016 Aquisição de veículos em 
atendimento a secretaria de assistência social. 

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, 18 de Novembro de 2016. 

t lis Marina da Silva 
Controladora Geral 

Ibse 1\iafecido Guimarães 

Controlador Interno 

Rua Bahia, S/N° - Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
Fones ( 44) 3527-1281 - ( 44) 3527-1096 ( 44) 3527-1 280 Fax (044) 3527-1363 

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



releitura Municipal de Nova Canto 
ESTADÔ DLO PAtfANA 

CNPJ 71.845.394/0001-03 

HOMOLOGA CÃO 

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 D

0 054/2016- Edital 
de Pregão, na forma presencial n° 034/2016, conforme especificação no Edital. 

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

"LOTE No 01 - ÚNICO" 

Empresa: CIPAUTO VEÍCULOS LTDA, inscrita sob o n° CNPJ 
06.105.496/0002-25, no Valor de R$-37.900,00 (Trinta e Sete Mil e Novecentos Reais). 

Nova Cantu, Paraná, 18 de Novembro de 2.016. 
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CONTRA TO ADMINISTRATIVO N°. 01712016 

TERMO DE CONTRATO OUE ENTRE SI CELEBRA M O 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU E DE OUTRO A EMPRESA -
CIPAUTO VEÍCULOS LTDA, CUjO VEICULO 
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EM ATENDIMENTO A 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONVÊNIO FAMIL!A 
PARANAENSE - VALOR DO CONTRATO É RS 37.900,00 I 
(Trinta e Sete Mil e Novecentos Reais). NOS TERMOS DA LEI 
FEDERAL N. 0 8666 DE 21/0611993. 

PREÂMBULO 

CONTRATANTE: Município de NOVA CANTU. pessoa jurídica de direito público, com Sede na Rua Bahia. n° 85.
Centro. inscrito no CNPJ sob n° 77.845.39-110001 -03, neste ato representado pelo Prefeito Municipal. Senhor 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN, residente e domiciliado nesta cidade de Nova Cantu, portador da Carteira de 
Identidade RC 11° 4.-114.003-9 SSPIPR e inserira no CPFIMF sob o 11° 676.205-68, doravante denominada 
CONTRATANTE 

CONTRATADO(A): CIPAUTO VEÍCULOS LTDA. pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CCCIMF n° 
06.105.49610002-25, com sede na Rua Santos Dumont,. 133/, CEP. n °. 87.360-000- Coioerê - cidade- PR, neste ato 
representada pelo Sr. Jose Roberto Maciel Ruiz. portador da CIIRC n° 6.0/4.301-0 e inscrito no CPFIMF 11° 

020.155.419--12. 

A parte supramencionada, em decorrência do Processo Licitatório n° 3412016, resolvem celebrar o seguinte 
CONTRATO. mediante sujeiçclo mútua as normas constantes das Leis de licitações e conlratos administrativos, ao 
Edital antes citado, as propostas e as seguintes cláusulas contratuais: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 Cz!io Ohjeto é VEICULO COM CAPACIDADE PARA 05 OCUPANTES EM CONFORMIDADE COM O 
CONTRAN (CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO) ANO DE FABRICAÇÃO 2016, ANO DE MODELO 20 17, 
POTÊNCIA MINIMA DE 72CV COM GASOLINA E 85CV 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. RETROV ISORES EXTERNOS COM COMANDO INTERNO, VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS, 
AIR BAG DUPLO, SISTEMA DE FREIOS COM ABS, CÂMBIO MECÂNICO COM NO MINIMO CINCO 
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 ASSISTENCIA SOCIAL, CONVENIO FAMILIA PARANAENSE. 

I CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 

2.1 Fazem parte deste Contrato, independentemente da transcrição, todos os documentos constantes do processo 
Licitatório 3-1120 I 6. cujo teor é de conhecimento das partes comratantes. 

CUUSULA TERCEIRA -DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

3.1 - O( a) Conlratado(a) fica obrigado( a) a iniciar a execução do objeLO 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 Comratante. 
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3.2 - O objeto deste contrato deverá ser entregue na sede da contratante, ou sendo necessário em qualquer ponto 
dentro dos limites do iv!unicípio. 

3.3- O veiculo será vi.woriado 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$ 
37.900,00 I (Trinta e Sete Mil e Novecentos Reais). daqui por diante denominado .. VALOR CONTRATUAL". 

4.1. 1 Excepcionalmente, nqs hipóteses expressamente autori=adas em lei, o valor do objeLO poderá ser reajustado 
através de requerimemo 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 
apresentaçtio correta de cadafatura ou recibo dos serviços executados e documentos pertinentes. 

CLAUSULA OUINTA -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: 
h) dar ciência à Contratante da ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão Jo 
ohjelo deste Contrato em partes ou no todo; 
c) manter no local do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diário de Ocorrencia; 
d) ncio manter em seu quadro de pessoal menores de 18 ( de=oito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços 
perigosos ou insalubres, não manter ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição 
de aprendi=. a partir de I./ (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 - Correrâo à conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de nmureza trabalhista, previdenciária. 
sor.:ia/ ou trihutúria 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 toJos os documentos e informações necessárias para a total e completa execução do objeto do presente 
Com rato: 
b) e.fetuar os pagamentos devidos à CONTRA TA DA, na .forma estabelecida neste Contraio: e 
c) garantir à CONTRATA DA 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 CONTRAT..lNTE o objeto deste Contrato inteiramente concluído, em 
condições Je aceitação. 

6.2. Somente será admitida alteração do pra=o quando: 
a) houver altera~-üo do objeto pelo CONTRATANTE: 
h) houver alteraçcio 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 o~jeto 
c:ontratado. que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE; 
d) por atos do CONTRATANTE que imel:firam no prazo de execução: 
e) utos de terceiros que i111e1:firam no prazo de execução ou outros devidamente justificados e aceitos pelo 
CONTRATANTE: 
e) por motivos deforça maior ou caso.fortuito, entre outros, desde que tenham il?/luência direta sobre o fornecimento 
do objeto contratado; 
f) owros casos previsws 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 just[ficar 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 preseme contrato e respeitadas as condições da licitação, n<7o cabendo direito à CONTRATADA de 
formular qualquer reivindicação, pleNo ou reclamação. 

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

6.4- Os prazos sere/o em dias consecutivos e seu início e término somente ocorrere/o em dia útil. 

CLAUSULA SET/MA -DOS RECURSOS 

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

I 1.003.08.243.0483.1.036.4.4.90.52.48.00 - F AM I LÍA PARANAENSE 
CLAUSULA OITAVA - DA EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO, TESTES, REUNIÕES DE GERENCIAMENTO E 

COMUNICAÇÃO 

8.1 - Este contraio deverá ser execu!ado .fielmeme pelas partes. de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da 
Lei 8. 666193 e demais legislações aplicáveis, respondendo a parte responsável pelas consequéncias de sua inexecução 
total ou parcial. 

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

8.3- O (A) CONTRATADO (A) é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas. no 
total ou em par!e, quando for o caso, o objeto deste contrato em que se ver[ficarem 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 Comrato 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 execuçüo do o~jeto do presente Contrato; 
examinem os registros e documenLOs que considerarem necessários conferir; 

8.6 - A execuçtio de serviços aos domingos eferiados 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. vícios ou incorreções 
não revelados até a Recebimento Definitivo, deverá ser prontamente refeito, corrigido. removido, reconstruído e/ou 
substiluído 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. 
espec[ficaçôes 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 CONTRA TA DA podem solicitar reuniões de gerenciamento um ao outro. A finalidade é revisar 
o cronograma dos serviços remanescentes e discutir os problemas potenciais. 

8. /O - Toda a comunicação entre as partes deverá serfeila por escrito. A notificação tornar-se-á efetiva, após o seu 
recebimento. 

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E DAS MULTAS 

9. I - Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

9.1.1 Unilaterulmente pela CONTRATANTE. quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de 
acréscimo ou diminuição quantiLativa de seu objeto. nos limites permitidos no Parágrafo fO do Artigo 65 da Lei 
8666193: 

9.1.2. Por acordo das partes, quando necessana à mod[ficação da forma de pagamento, por imposição de 
circunstâncias superveniente mantida o valor inicial atua/;:::ado, vedada a antecipação do pagamento com relação ao 
<.:ronogramafinanceiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução do serviço. 

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

9.3- Pela inexecuçào total ou parcial do contrato, caberá conforme Cl gravidade da falta a prévia defesa, a aplicação 
das seguintes sançt5es, de acordo com o previsto na Seção 1/ 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 CONTRA TA DA 
e sere/o de primeira qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscali::açào. 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 
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 

1/.I.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 nc7o cumprimento pelo(a) CONTRATADO(A) das cláusulas contratuais, espec[ficações, projetos ou pra::os; 
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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 efiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
d) razões de interesse do serviço público. 

1/.2- A CONTRATANTE lerá o direito de rescindir de imediato o preseme contrato, independentemente de not(ficação 
judicial ou extrajudicial, caso ocorra qualquer um dos fatos a seguir enunciados: 
a) o atraso injust(ficado no inicio dos serviços: 
b) suspensão, pelas autoridades competentes. dos serviços do(a) Contratado(a), em decorrência de violação de 
disposições legais vigenles; 
c) a paralisação dos sen1iços sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE; 
c/J a sub-contratação lotai 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 defaltas na sua execução; 
f) a decretação de falência. o pedido de concordata ou a instauração de insolvência civil; 
g) a dissolução da sociedade ou ofalecimento do proprietário, em se !ralando de.firma individual; 
h) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrulura da empresa. que, a juízo da CONTRATANTE. 
prejudique a execução do contrato; 
i) o protesto de tíntfos 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 seguinles 
condiçõe.':i: 
a) o(a) Contralado(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, a1é 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 quejulgar 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, alé que o(a) 
Contratado( a) cumpra integralmente a condição conlrarual infringida. 

11.4- O presente Contrato também poderá ser rescindido quando ocorrer: 
a) a supressão, por pane da CONTRATANTE. de obras, serviços ou fornecimento, acarretando modificação do valor 
inicial do ContraiO. além do permitido no Regulamento de Habilitação Licitação e Contratação, em seu artigo 79 da 
Lei N° 8. 66619 3: 
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 pagamel1fos devidos pela CONTRATANTE, decorrentes de serviços já 
prestados. salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra; 
d) a não liberaçüo, por parte da CONTRATANTE, de área, local ou objeto para execução dos serviços, nos pra::.os 
contraiu ais. 

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

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS 

/2.1 - Por determinaçc7o do CONTRATANTE a CONTRATADA fica obrigada a aceitar. nas mesmas condições 
contralllais. os acréscimos ou supressões quantitativos que sejizer(em) na obra, em até 25% (vinte e cinco por cento) 
do preço inicial a/uali::.ado do Conlrato. 

12.2 - A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado expressamente emre o CONTRATANTE e a 
CONTRATADA poderão ultrapassar o limile estabelecido no parágrafo anlerior. 
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12.3 - Se no Com rato 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 LEGAJS 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 débi!o proveniente 
do não recolhimen/o dos mesmos. por parte do(a) Contrawdo(a), fica a CONTRATANTE desde já autorizada a 
suspender os pagamenlos devidos o( a) Contratado( a), até a plena e total regularização de sua siluação. 

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

/3.4 - Caso haja condenação da CONTRATANTE. inclusive como responsável solidária, o(a) Contratado(a). 
reembolsar-lhe-á os valores pagos em det.:orréncia da decisão judicial. 

/3.5- 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 QUA RTA -DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRA TA DA 

14.1- A CONTRA TADA 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 S ERVIÇO 

15.1 - O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo até 15 (quin=eJ dias após a comunicação 
da conclusão do o~jeto desle Contrato pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA 
responsável pelo bom funcionamento/resultado dos serviços execulados até o seu recebimento dejinilivo, 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 recebimemo provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade serviço, nem a ético
profissional pela pe1jeita execução do Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEX TA - DA FRA UDE 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 fi'audulenta ": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de 

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

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 
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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 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 multi lateral promover inspeção. 

16.1 - Nu 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, 
fi-'audulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado 
pelo organismo. 
16.2 -Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, 
deverá concordar e autorizar que. na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente. por 
organismu .financeiro mzt!tilateral. mediante, adiunLamento 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 Ires vias de igual teor, os 
representantes das partes contratantes. juntamente com as testemunhas abaixo. 

Testemunhas: 

Ass: ___ ______ _ _ _ 

CPF: ________ _ 

RG: ________ _ 

EMPRES'A CJPAU;FO ~LOS LTDA 
CNP JJY~05. 49610002-25 
~ -POffNECEDOR(A) 

Ass: __________ _ 

CPF: _________ _ 

RG: -----------

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

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

... 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU (~(< ' cc/~~~\~ 
ESTADO DO PARANA . ... 

Telefone: 00000445271280 .. . .. · ... 
RUA VEREADOR FRANCISCO DE MORAES 245 NOVACANTU 
CEP: 87330·000 

PR!, ··~·. ·~~ 
\ , ... ,':"' ···- .:·;6 

"', ,,·,_ i 0~--- ,/ 

3.~51.0:00/ 
ESPÉCIE: ORDINARIO I CÓD.FUNCIONAL: 008.243.0483.1036 Data da Emissão: 18/1 í /2016 

ORGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

UNIDADE: 003 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PROJETO/ATIVIDADE: 1036 FAMILIA PARANAENSE 3 

ELEMENTO DESPESA: 44905248000000 VEÍCULOS DIVERSOS 
934 Bloco Financiamento da Proteção Social 

C R E O O R: C I PAUTO VEICULOS L TOA 

ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 1331 

CNPJ/CPF: 06.105.496/0002-25 

DOTAÇÃO INICIAL: 60.000,00 

SUPLEMENTAÇÃO· 0,00 

ANULAÇÃO 0,00 

ftJTAL 60.000,00 

DESCRIÇÃO 

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEICULO ONIX JOY 1.0 
ANO 2016/2017 

6331.2 

CIDADE: GOIOERE + PR 

EMPENHADO ANTER.: 0,00 

VALOR DESTE EMPENHO: 37.900,00 

TOTAL 37.900,00 

ff)Loo (A· 22.100,00 . 
VALOR 

37.900,00 

LICITAÇÃO: 14- Pregão 34/2016 DATA: 18/11/2016 37.900,00 

IMPORTA O PRESENTE EMPENHO O VALOR 

DE: (TRINTA E SETE MIL E NOVECENTOS REAIS) 

I 

Funcionário Responsável pela contabilidade 
Ordenador da Despesa 

TERMO DE LIQUIDAÇÃO 
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 03 DA LEI N' 

4320164 ORDEM DE PAGAMENTO 
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente 
desta Nota de Empenho. 

Data: __ / __ / __ 

Banco: 

Cheque: 

Assinatura Autorizada 

CONTA N' 

RECIBO 

Recebi(emos) da Tesouraria desta( e) a lmportancia de R$ 

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

""""""""i;k~-"'-~· -~ 
$ REDOR , ,; 



RECEBEMOS DE CIPAUTO VEICULO$ LTDA - GO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 

Documento Awciliar de 
Nota F1scal Eletrõnlca 

0 - Entrada 

1- Saída 

li 11 11 
CHAVE DE ACESSO 

NF-e 

000.055.237 

SÊRIE 001 

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 

CIPAUTO VEICULO$ L TOA - GO 

AV SANTOS DUMONT. 1331 

PROLONGAMENTO-CENTRO 

87360000 - GOIOERE - PR 

Telefone (44) 3521-8600 
N° 000.055.237 

Série 001 

4116 1106 1054 9600 0225 5500 1000 055 

NATUREZA DA OPERAÇÃO 
5405- VENDA MERCADORIA S.T. VEIC. NOVO 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 

9030908713 

DESTINATÁRIO I REMETENTE 
NOME RAZÃO SOCIAL 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

ENDEREÇO 

AVBAHIA85 
MUNICÍPIO 

NOVACANTU 

FATURA 
55237-01 09/12/2016 

CÁLCULO DO IMPOSTO 

37.900,00 

FONE/FAX 

4435271132 

B.t.SE DE CÁLCULO DE ICMS I VALOR DO ICMS I BASE DE CÁlCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TO.TAL DOS PRODUTOS 

40190 00 0,00 0,00 0,00 0.00 

VALO. RETE VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 
0,00 

'

VALOR DO SEGURO I DESCONTO I OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 
0.00 2.290.00 0,00 .' 0 00 

TRANSPORTADOR/ VOLUMESTRANSPORTADOS 

RAZÃO SOCIAL 

PROPRIO 

ENDEREÇO ' 
QUANTIDADE I ESPECIE I MARCA 

VP1 4440 

CALCULO DO ISSQN 
jNSCRIÇÁO MUNICIPAL 

DADOS ADICIONAIS 

DADOS DO PRODUTO I SERVIÇOS 

I ONIX JOY 
t Ml\RCA/MOD: CHION ! X JO"i -

FRO/ MOO .. : 2016/2017 

1 TI PO • •.• • : AIJTOMOVEL 

I CO!-iBUST .. : ALCOOL/GASDLI NA 

CHASS I . .. : 9BGKL4~UOHBI 46°72 

I MOTOR ...• : GFGO 1 4 Jij2 

RENAVAM .. : 14 QS9? 

Opc i o na i s : R7C PDJ UEJ 

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 
000 

EST. VEJ C .. : 

POTENCI.., .. : 

FlNALID""E : 
COR •••.• • . : 

FRETE POR CONTA 

9-Sem Frete 
I CÓDIGO ANTT I PLACA DO VEICULO 

MVNIC(PIO 

• i 
NUMERAÇÃO lPESOBRUTO 

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 
0.00 

INFORMAÇ0ES COMPLEMENTARES 
Trib Aprox R$ 5870.71 Federal e 4548,00 Estadual Fonte: IBPT-Contato: 294508-Depto·01-Vendedor.0029-SERGIO DE SOUZA OLIVEIRA-Cond 
Pagto: VENDA C/DUPLICATA VEICULO$-

~ 
! 
§EM CASO DE BONUS CAMPANHA VENDA E EMPLACAMENTO. O VALOR ESTA NO DESCONTO PARA FORMACAO DO PRECO DE VENDA 
~ICMS SUBST. TRIB. CONF ART. 4861NCISO I DO RCIMSIPR APROVADO PELO DECR 1980 DE 2 1112/2007-VEICULO ADQUIRIDO PARA 

UF I CNPJ/CPF 

INSCRIÇÃO EST.t.DUAL 
.. 

-

37 900.00 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

CON TRA TO ADMINISTRATIVO N °. 01712016 

TERMO DE CONTRATO QUE 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONVÊNIO FAMIL/A 
PARANAENSE - VALOR DO CONTRATO É RS 37.900.00 I 
(Trinla e Sele Mil e Novecentos Reais). NOS TERMOS DA LEI 
FEDERAL N. o 8666 DE 2 1/0611993. 

PREÂMBULO 

CON TRA TANTE: Município de NOVA CANTU. pessoa jurídica de direito público. com Sede na Rua Bahia. n° 85,
Cemro. inscrito no CNPJ sob n° 77.8-15.39-110001 -03, nesle alo representado pelo Prefeito Municipal. Senhor 
AIRTON ANTONIO AGNOLJN. resideme e domiciliado nesta cidade de Nova Cantu. portador da Carteira de 
ldemidade RG n° -1 . ../1-1.003-9 SSPIPR e inscrito no CPFIMF sob o n° 676.205-68. doravante denominada 
CON TRAT4NTE 

CONTRATADO(A): CIPA UTO VEÍCULOS LTDA. pessoa jurídica de direi/o privado, inscrita no CGCIMF n° 
06. I 05 . ./9610002-25. com sede na Rua Santos Dumonl., 1331 . CEP. n°. 87.360-000- Goioerê - cidade - P R, neste ato 
representada pelo Sr. Jose Roberto lv!acief Rui:::. portador da CIIRG n° 6.014.301-0 e inscrito no CPFIMF nv 
020. I 55.-1 19--12. 

A parte supramencionuJa, em decorrência Jo Processo Licitatório 17° 34/20 I 6, resolvem celebrar o seguime 
CONTRATO. mediame sujeição mútua as normas constantes das Leis de licitações e contratos administrativos. ao 
Edital anles citado. as propostas e as seguintes cláusulas contratuais: 

CLAUS ULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 Cujo Ohjelo é VEICULO COM CAPACIDADE PARA 05 OCUPANTES EM CONFORMIDADE COM O 
CONTRAN (CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO) ANO DE FABRICAÇÃO 2016. ANO DE MODELO 2017. 
POTÊNCIA MINIMA DE 72CV COM GASOLINA E 85CV 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 DIANTEIROS. 
AIR BAG DUPLO. SISTEMA DE FREIOS COM ABS, CÂMBIO MECÂNICO COM NO MfNIMO CINCO 
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 ASSISTENCIA SOCIAL. CONYENIO FAM ILIA PARANAENSE. 

I CLÁUS ULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 

2.1 Fu:::em purte deste Contra/o, independentemente da transcrição, todos os documentos constantes do processo 
Licitwório 3.//20 I 6. CL!io teor é de conhecimemo das panes contratanles. 

CLAUS ULA TERCEIRA - DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

3.1 - O(u) Cuntraludo(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 Contr7. 

Rua Bahia, N°85 -Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 V 
Fones (44) 3527-1 281 - (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu(ã)hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 
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3.2 - O ubjelo deste contrato deverá ser entregue na sede da contratante, ou sendo necessário em qualquer ponto 
dentro dos limites du Município. 

3.3- O reiculo será vistoriado por servidor designudo. 

CLÁUSULA OUARTA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1 O preço global para a execução do objeto deste Contrato, respeilando os valores unitários de cada item, é de R$ 
37.900,00 I (Trinta e Sete Mil e Novecentos Reais). daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL". 

4.1.1 Excepcionalmente, nas hipóteses expressamente awori::adas em lei. o valor do objeto poderá ser reajustado 
através de requerimento devidamente fundamentado. contendo documentos válidos que comprovem o desequilíbrio 
financeiro do contra! o. 

4.2 Ficamos expresswnente estabelecidos que os preços constantes na proposta do (a) Contratado (a) incluem todos os 
custos diretos e indiretos para a execução do Ol?ieto 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(atura ou recibo dos serviços executados e documentos pertinentes. 

CLAUSULA QUINTA -DAS OBRIGAÇÕES 

5.1 A CONTRATADA se obriga a: 
a) assegurar a execuçclo do objeto deste Contrato, a proteção e a conservação dos serviços executados bem como. na 
forma da Lei. re.1peitar ,-;gorosamente 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) mamer 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 l-I (quatorze) anos. 
e) manter durante 10da a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitaçcio e qual{jicação 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 di~posição expressa ao contrário, qualquer despesa durante a execução do objeto, são de inteiru 
responsabilidade da wntratada. 

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: 
h) efetuar os pagamemos devidos à CONTRATA DA, na forma estabelecida neste Contrato; e 
t") garantir à CONTRATADA acesso à documentação necessária para a execução do objeto do presente Contrato. 

CLAUSULA SEXTA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 

6. /. O presente comrato terá vigência desde a sua assina/Ura 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 
wndições de aceitação. 

6.2. Somente será admitida alteração do pra::o quando: 
a) houver alteração Jo o[Jjeto pelo CONTRATANTE: 
b) houver alteraçc7o 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(a),ig.com.br 
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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 intetftram no prazo de execução ou outros devidamente just(ficados e aceitos pelo 
CONTRATANTE: 

e} por molivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, desde que Lenham influência direta sobre ofornecimento 
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 relaçc7o 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 direilO de contra/ar a execução da obra com outra empresa. desde que 
rescindido o presente contraio e respeitadas as condições da licitação, não cabendo direito à CONTRATADA de 
formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação. 

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

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

CLAUSULA SETTMA - DOSRECURSOS 

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

11.003 .08.243 .0483 .1.036.4.4.90.52.48.00 - FAMILÍA PARANAENSE 

CLAUSULA OITAVA - DA EXECUÇÃO, F/SCAL/ZAÇA-0, TESTES, REUNIÕES DE GERENCIAMENTO E 
COMUNICAÇÃO 

,!f. I - 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 consequéncias de sua inexecução 
total ou parcial. 

8.2 - A execuçc7o 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 contraio em que se verificarem vicias, defeitos ou incorreções 
resultantes da execuçào 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 Conlrato será feita pelo CONTRATANTE 

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

inspecionem a cjualquer 1empo 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. 

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

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 
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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 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, 
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 flsca/i:::açcio 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 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 diminuiçcio quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos no Parágrafo fO do Artigo 65 da Lei 
8666193: 

9.1.2. Por acordo das partes, quando necessana à mod{flcação da forma de pagamento, por imposição de 
circunstâncias superveniente mantida 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 sen,iço. 

9.2 O(A) CONTRATADO(A) fica obrigado(a) a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou 
supressões que se.fl:::erem necessárias, respeitados os termos do parágrafo 1 o 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 !f do Capítulo IV da Lei N° 8.666193. 

9.4 - Nenhum pagamenlo será processado a Proponente penali:::ada. sem que antes, esta tenha pago ou lhe seja 
relevada a multa imposta. 

CLAUSULA DÉCIMA - DOS MATERIAIS E SEGURANÇA 

/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 fiscali:::ação, 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 
são mencionados nas especificações técnicas e/ou memoriais como "similar" a qualquer padrão especial, o 
CONTRATANTE decidirá sobre a questão da similaridade. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA RESCISÃO 

/1./.A CONTRATANTE poderá unilateralmente, rescindir de pleno direito este Contrato, independente de notificaçcio 
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 ncio cumprimento pelo( a) CONTRATADO(A) das cláusulas contratuais, espec(jicações, projetos ou prazos; 
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b) O cumprimento irregular pelo( a) CONTRA TADO(A) das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

c) O desatendimento pe/o(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. 

I 1.2- 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 falencia, 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. 

I 1.3 - 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 daforma 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. 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 m1 guerra; 
c) o atraso superior a 30 (trima) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, decorrentes de serviços já 
prestados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra; 
d) a não liberação, por parte da CONTRATANTE, de área, local ou objeto para execução dos serviços, nos prazos 
contratuais. 

11.4. 1 - Nestes casos, a CONTRATANTE, deverá pagar o(a) Contratado( a) os serviços já prestados, de acordo com os 
termos deste Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS 

12.1 - Por determinação do CONTRATANTE a CONTRATADA .fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões quantitativos que se fizer( em) na obra, em até 25% (vinte e cinco por cento) 
do preço inkiaf 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 contribuiçõesfiscais e para-fiscais, inclusive os de natureza previdenciária, 
social e trabalhista bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza, decorremes da celebração deste 
Contrato, ou Ja execução, correrão única e exclusivamente por conta do( a) Contratado( a). 

13.2 - Obriga-se o(a) Contratado(a), durante a vigencia deste contrato, a manter-se inteiramente em dia com as 
contribuições previdenciárias, sociais e trabalhistas. Verfficada, em qualquer tempo, a existência de débito proveniente 
do não recolhimento dos mesmos, por pane 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 1odas as reclamatórias trabalhistas que possam ocorrer em 
consequência da execução do objeto do presente contrato. os quais não importam em vinculação laboral com a 
CONTRATANTE 

13.4 - Caso hqja 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 

/4.! - A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a lerceiros 
decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou 
totais, isemando o CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DO SERVIÇO 

15.1 - O o~jeto 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 fitncionamentolresultado dos serviços execuJados 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 
recebimenlo provisório, mediante comissão especificamente designada pelo CONTRATANTE, se(or o caso. 

15.3 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade serviço, nem a ético
profissional pela pe1:{eita 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 
contrataçc7o e de execução do objeto contratual. 
Para os propósitos desta cláusula, de_finem-se as seguintes práticas. 

tt} "prúlica corrupla ": (!(erecer, dar. receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o 
objeLivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato: 

b) ··prática Faudulema ": a falstficação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de 
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licitaçcio ou de execução de contrato; 

c) "prática colusiva ": esquemati=ar 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 
art{jiciais e não-competitivos; 

li) "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, aiOs cuja intenção seja impedir materialmenle o 
exercício do direito de o organismoflnanceiro mullilateral promover inspeção. 

I 6. I -Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo muflilateral, mediante adiantamento ou 
reembolso. este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa flsica, 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, direlamente 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. 
I6.2 -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. 

CLAUSULA 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. 

A 

Testemunhas: 

Ass: _________ __ _ 

CPF· _ _______ _ 

RG: _ ________ __ 

EMPRESA CIPAUTO VEÍClJLO~ LTDA 
CNPJ N°. 06.JO~(JJ(JD'Ó2-25 

FORNEÇEij,óR(A) 

Ass: __________ _ 

CPF: ----------------------

RG: --------------------
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