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

CNPJ N.• 77.845.394/000J-(}3- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 

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

TERMO DE HOM_OLOGAÇÃ_Q 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório n° 015/2015 - Edital 
de Carta Convite n° 002/2015, que tem como objeto a Aquisição de Serviços de 
Recapagens de Pneus, conforme especificação no Edital. 

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

- No valor Total/Global de R$-73. 752,00 (Setenta e Três Mil, Setecentos e Cinquenta e 
Dois Reais): P . G. BARBOZA - COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS, inscrita 
no CNPJ sob o D0 05.236.316/0001-09; 

Nova Cantu, Paraná, 17 de Março de 2.015. 



Quinla-feira. 26 de março de 2015 
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MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
ADMINISTRAÇÃO 2009/2012 
CNPJ N.0 77.845.394/0001-0:i 

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

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

PARECER JURÍDICO 

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

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

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

Processo Licitatório n° 015/2015, Edital de Carta Convite n° 002/2015, em 

conformidade com a Ata da reunião da Comissão Municipal de Licitação de 16 de 

Março de 2.015 . 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 17 de Março de 2.015. 

r 
~~~ ~~ .,.? ,_____ 
Dr. DIVONSIR GRÀFF 

OAB-PR n° 4.05-a) 

1 ssessor Jurídico 
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Prefeitura Municipal de Nova "' nttt------~1 Rua BAHIA, 11° 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-00Õ. . t.c y 
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 -· Fone (044} 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-13~k .... • • ----C.. -

E-mail: omncantu@hotmail.com ou pmncantuiCüio.com.br ~S,a~·; 

TERMO DE ADJUDICAC~Ã.O 

REF: PROCESSO LICITATÓRIO No 015/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE n° 002/2014 

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

EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
P. G. BARBOZA - COMÉRCIO E Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10 no 
RECAP AGEM DE PNEUS valor global/total de R$-73.752,00 (Setenta e 
CNPJ 05.236.316/0001-09 Três Mil, Setecentos e Cinquenta e Dois 

Reais); 

Nova Cantu, Paraná, 16 de Março de 2.015. 

Comissão de Licitações: 



Ou~nta-feria, 26 do março de 2015 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

ATA DE JULGAMENTO DE PREÇOS DO PROCESSO LICITA TÓRIO no 015/2015 
- EDITAL DE CARTA CONVITE n.0 002/2015-PMNC. 

Às 08h20min (oito Horas e Vinte Minutos) Horas do dia 16 (dezesseis) de Março 
do ano de dois mil e Quinze, na sede da Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Estado do 
Paraná, com sede à Rua Bahia, 85, reuniram--se os membros da Comissão Municipal de 
Licitações, nomeados pela Portaria n.0 002/2015, para o julgamento da propostas 
apresentadas, do Edital de Carta Convite retro, para Aquisição de Serviços de Recapagens 
de Pneus, conforme especificação em edital, onde participaram da presente licitação as 
seguintes: 

RIBAS PNEUS L TDA - ME 
CNPJ 05.521.395/0001 -91 

EMPRESA/CNPJ 

P. G. BARBOZA- COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS 
CNPJ 05.236.316/0001-09 
R L RUZZENE PNEUS 
CNPJ 10.979.113/0001 -34 

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

EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
P. G. BARBOZA - COMERCIO E itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10 
RECAP AGEM DE PNEUS no valor global/total de R$-73. 752,00 
CNPJ 05.236.316/0001-09 (Setenta e Três Mil, Setecentos e 

Cinquenta e Dois Reais); 

Pelo fato de apresentar a melhor proposta e o menor preço, recomenda a Comissão 
de Licitação, que os objetos licitados sejam adjudicados ao vencedor: 

- No valor Total/Global de R$-73.752,00 (Setenta e Três Mil, Setecentos e Cínquenta e 
Dois Reais): P. G. BARBOZA- COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS, inscrita 
no CNPJ sob o no 05.236.316/0001 .. 09; 

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

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

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



MUNICÍPIO DE N VACANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

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

Nova Cantu, Paraná, 16 de Março de 2.015. 

Elis Marina da Silva - Presidente __ ~-"'=>'-~-· :;....._7/)m;u.......,f-='__._-L~...:..=-------
Eliane Ferrareto da Silva- Membro. _ _ fk.l.....l_h_~~4Q~~<=__.=---------

/ 
~10)~ 

Sueli de Fátima Mello- Membro - --r- --fLJ'---1 __________ _ v 

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

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



NO~U R.B.Ii. BARBOZA E BAR - CNPJ 05236316/0001-09 _ JNSCR. ES 

AV. CAPITÃO ÍNDIO BANDEI ~-" 0 ----.. 

FONE: (44) 3525-6306 Cantu .f(~ 
CEP 87301-000 - CAMPO MOURÃO - PARANÁ 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
CARTA CONVITE N°-002/2015 
PROCESSO LICITATORIO N°-15/2015 

LOTE ÚNICO 01 

Item qtde descrição valor unit. vir total 

1 8 pneu 20.5x25 1.569,00 12.552,00 

2 6 pneu 1300x24 996,00 5.976,00 

3 20 pneu 1000x20 liso 349,00 6.980,00 

4 22 pneu 1000x20 borrachudo 376,00 8.272,00 . 

5 20 pneu 900x20 liso 317,00 6.340,00 

6 20 pneu 900x20 borrachudo 332,00 6.640,00 

7 8 pneu 1100r22 liso 377,00 3.016,00 

8 12 pneu 1100x22 borrachudo 400,00 4.800,00 

9 12 reforço de pneu 20.5x25 899,00 10.788,00 

10 12 reforço de pneu 1300x24 699,00 8.388,00 

73.752,00 

Campo Mourão Pr, 13 de Março de 2015 



PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 015/2015 

EDITAL DE CARTA CONVITE N° 002/2015 

1- DO OBJETO 

1.1- O presente Edital de Carta Convite tem por objetivo a Aquisição de Serviços de 

Recapagens de Pneus, da seguinte forma: 

LOTE I 

Item qtde discriminação do itens va lor unitário valor total 

1 8 pneu 20.5x25 1.675,00 13.400,00 

2 6 pneu 1300x24 1035,00 6.210,00 

3 20 pneu 1000x20 liso 362,00 7.240,00 

4 22 pneu 1000x20 borrachudo 389,00 8.558,00 

5 20 pneu 900x20 liso 332,00 6.640,00 

6 20 pneu 900x20 borrachudo 349,00 6.980,00 

7 8 pneu 1100r22 liso 396,00 3.168,00 

8 12 pneu 1100x22 borrachudo 418,00 5.016,00 

9 12 reforço de pneu 20.5x25 926,00 11.112,00 

10 12 reforço de pneu 1300x24 720,00 8.640,00 

77.444,00 

Setenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais. 

CAMPO MOURÃO- PR 13/03/2015 

RIBAS PNEUS LTDA 
~ 05521395/UOOl-91 ~ 

RJból! P~s ltda. - ME 



Item 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

R.l. RUUERE PREUS 

qtde 

8 

6 

20 

22 

20 

20 

8 

12 

12 

12 

PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

CARTA CONVITE N!!-oo212ot5 

PROCESSO LICITATORIO N!!-151201 5 

LOTE ÚNICO 01 

descrição valor unit. 

pneu 20.5X25 1.678,00 

pneu 1300X24 1.065,00 

pneu 1ooox2o liso 378,00 

pneu 1ooox2o borrachudo 396,00 

pneu 9oox2o liso 339,00 

pneu 900X20 borrachudo 348,00 

pneu 11 oorn liso 396,00 

pneu 11oox22 borrachudo 436,00 

reforço de pneu 2o.sx2s 945,00 

reforço de pneu 1300X24 760,00 

vir total 

13.424,00 

6.390,00 

7.560,00 

8.712,00 

6.780,00 

6.960,00 

3.168,00 

5.232,00 

11.340,00 

9.120,00 

78 .686,00 

Setenta e oito mil. seiscentos e oitenta e seis reais: 

Campo Mourão Pr, 13 de Março de 2.015 
) 

·{ Grrw m ~~ ~ 
R.L. RUZZENE PNEUS 
CNPJ-1 0.979.113/0001 -34 
Romeu Len01m Ruzzene 

)~ 

rl0979113/0001-34, 
R. L. Ruuene 

ROI)(WJ,t. u 158 .1(..13 ...... P/ IIARlNGÁ 
JAADIII ES~'WfÇA • CEP 1130N50 

CAIIPO IIOURAO • PR L .J 

Rod.BR 158, Avelino Piacentini, 2423 - fone44-3523-0081-CPNPJ-10.979.113/0001-34 - Campo Mourão Pr 



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

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

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
HABILITAÇÃO 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 015/2015 
Edital de Carta Convite no 002/2015 

Às 08:00 hs (oito horas) do dia 16 de Março de 2015, na Sala de Reuniões da Prefeitura 
Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações designados pela 
Portaria n° 002/2015, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e julgamento das 
propostas, da licitação acima referida o qual objetiva a Aquisição de Serviços Recapagens de 
Pneus, em conformidade com as disposições contidas no Edital, a Pres·idente abriu a sessão 
pública, efetuando o credenciamento e recebimento dos envelopes, que teve como participante as 
empresas: 

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

EMPRESA I CNPJ 

P. G. BARBOZA- COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS 
CNPJ 05.236.316/0001 -09 
R L RUZZENE PNEUS 
CNPJ 10.979.113/0001-34 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou .. se que as empresas participantes do certame, 
apresentaram os envelopes de n° O 1 e 02. Iniciou-se então a abertura do envelope contendo a 
documentação de qualificação das participantes, e, as Empresas apresentaram a documentação 
exigida em Edital e foram qualificadas/habilitadas a participarem do referido certame. 
Obs: A Empresa R L RUZZENE, não apresentou a Certidão Conjunta da Receita Federal e Receita 
Estadual, solicitando um prazo de 02 dias para entrega, caso vença algum item da licitação. 

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

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

E~MA~S!LVA 
Comissão de Licitação 

Nova Cantu, Paraná, 16 de Março de 2.015. 

ELIANr~~O DA SILVA_ 
Comissão de Licitação 

SUELID ti~~ 
Com~ r Licitação 



, Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 1097911310001-34 

Razão Social: R L RUZZENE 
Endereço: ROD BR 158 AVELINO PIACENTINI 2423 I JD ESPERANCA I CAMPO 

MOURAO I PR I 87309-650 

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

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

Validade: 07/03/2015 a 05/04/2015 

Certificação Número: 2015030711042812873376 

Informação obtida em 13/03/2015, às 14:59:50. 

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 



r E 
r 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: R L RUZZENE - ME (MATRI Z E FILIAIS ) 
CNPJ: 10.979 .113/0001-34 
Certidão n°: 86218655/2015 
Expedi ção : 13/03/2015, às 15:24:51 
Validade: 08 /09/ 2015 - 180 (cento e o i t enta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica- se qu e R L RUZZENE- ME (MATRIZ E FIL IAIS), inscrito(a ) no 
CN PJ s o b o n° 10.979.113/000 1 - 3 4 , NÃO CONSTA do Banco Nac ional de 
Devedores Trabalhi s tas . 
Certidão emitida com base no art. 642 - A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, ac r escentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Reso lução Administrativa n° 1470 /2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são d e r esponsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois ) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empres a e m relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou fili a is . 
A aceitação desta certidão condicio na-se à v er ifi c ação d e sua 
aute n ticidade no portal do Tribuna l Superior do Traba lho na 
Internet (http:/ /www .tst.jus.br ) 
Certidão emitida gratu itamente . 

I NFORMAÇÃO I MPORTANTE 
Do Banco Nacional d e Deve dores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identif icação das pe s soas na turais e jurídicas 
inadimp l entes perante a Just i ça do Trabalho quanto à s obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada e m julgado o u e m 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive n o co n cer n ente aos 
r ec o l h i mentos previdenc i ários, a hono r á ri os, a c usta s , a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em l ei; o u d e correntes 
de execução de acordos firmados perante o Ministér i o Púb lico do 
Trabalho ou Comissão de Concil iação Prévia . 



RU2. ZENt: 

So :. t e i r o ( a ) 

NS (s<t r.ii~Adal 

IDENTIDADE r.vmero 

SSP-II 

POR (lonna de amendpaç.Ao - somente no cuo oe menOf) 

(lOGRADOURO- n11\ h , C:IC ) 

CRUZ 

PR 

declara, sob as penas da lei , não estar impedido de exercer atividade empresária , que não possui outro registro de 
empresário e requer á Junta Comercial do DO ESTADO DO PARANA: ' 

R L RUZZE:NE - ME 

RO DOVI A BR 158 AVELIN O PIACENT IN I 
COMPLEMENTO 

CAMPO MOURÀO 

VALOR 00 CAPITAl RS 

CÓDIGO 0€ 
ECONÓMJC.-. 

(CNAE F~scol) 

AttvKJid• princ:loJt 

22 12-9 /0 

91\IRRO I DISTRITO, 

JARD IM E;SPERANÇA 

!QUINZ E MIL R .A lSl 

REFORMA DE PNEUMATCOS USADOS 

CEP 

4530-7/0 5 COMERCI O A VA~EJO DE PNEUMATI COS [ CAMARA - DE-AR 

OATAOE DAS ATIVIDADES DE SEOf OV 01: F I\,.IAL. OE OUTAA UF 

DEFERIDO. 
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. 

j~ - -RG: 1.857 .527-PR 

DADOS · -



R.l. RUIIERE PnEUS 

ANEXO li 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 015/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 002/2015 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

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

do procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 002/2015, 

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(\ ·~ In, ·'~ ~ 1 .1. ! )~) JjJ. ~\/v~ vv r(\/'-~ 
Campo Mourão Pr, 13 de Março de 2.0Y5 

R.L. RUZZENE PNEUS 
CNPJ-10.979.113/0001 -34 
Romeu Lenonn Ruzzene 

rT0979113/000l-34, 
R. L. Ruzzene 

RODCMA BR 158 • K. 13 • IAK>A P/ MARINGÁ 
JARDIM ESPERA'fÇA • CEP 813Df.a0 

L CAMPO MOURAO. PR 

Rod.BR 158, Avelino Piacentini, 2423 - fone44-3523-0081 - CPNPJ-10.979 .113/0001-34 
Campo Mourão Pr 



R.l. RUIZEOE POEUS 

ANEXO IH 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 015/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 002/2015 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

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

002/2015 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a 

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

supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, fim1amos a presente . 

/\ 
lv--t' VJ. Campo ourao Pr, 13 "a~e 2~ 

R.L. RUZZENE PNEUS 
CNPJ-10.979.113/0001 -34 
Romeu Lenonn Ruzzene 

rl 0979113/000l-34, 
R. L Ruzzene 

R0D0W1A 8ft 158 ·IUI IS • IAiDA ,., IIARINOÁ 
JARDIM ESftE.ftA .. ÇA • CEP 1730t~ 

CAMPO MOURÃO· PR ...J L 

Rod.BR 158, Avelino Piacentini, 2423 - fone44-3523-0081-CPNPJ-10.979.113/0001-34 -
Campo Mourão Pr 



R.l. RUUERE PnEUS 

ANEXO IV 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 015/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 002/2015 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

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

002/2015 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, não 

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

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

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

ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente . 

Can1po Mourão Pr, 13 de Março de 2.015 

R.L. RUZZENE PNEUS 
CNPJ-1 0.979.113/0001-34 

/' I G 
r)~\~ ~ )UJJJ-u-.-

rl 0979113/0001-34..., 
Romeu Lenonn Ruzzene 

R. L Ruu~n~ 

RODOitiA 8P I 58 Y M 03 • SAlDA " IIARIIIGÁ 
JARDIM ES"ERA .. ÇA • CEP 11130~-~SG 

CAMPO MOURAO • PR ..J L 

. . ne44-3523-0081-CPNPJ-10.979.113/0001-34 -
Rod.BR 158, Avelino Piacentmt, 2423 - fo 

campo Mourão Pr 



R.l. RUUERE PnEUS 
ANEXO V 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 015/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 002/2015 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

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

002/2015 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, 

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

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

os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Campo Mourão P10 3 de Março de 2.01 5 r 
R.L. RUZZENE PNEUS 
CNPJ-10.979.113/0001 -34 
Romeu Lenonn Ruzzene 

\ )0)111 ~ ~ )U.tlAJA.J 
rl 0979113/0oo 1·34, rr--. · 

R. L Ruuane 

ROOOIItiA BR t 56 • ,.;• tS •IAÍOA , .. ARINCÚ 
JARDIM !Sfi'EIU .. ÇA. C!P 87301450 L CAMPO MO\JI\lO. PR ..J 

Rod.BR 158, Avelino Piacentini, 2423 - fone44-3523-0081-(PNPJ-10.979.113/0001-34 -
Campo Mou rão Pr 



;. .. -. .:; Estado do Paraná 
Prefeitura Municipal de Campo Mourão 
Secretaria da Fazenda e Administração 

Certidão Negativa de Débito 

Dados do Contribuinte: 
C.N.P.J. : 05.236.316/0001 -09 

Código: 354015 
Contribuinte: P. G. BARBOZA -COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS L TDA -ME 
Endereço: AVN CAPITAO INDIO BANDEIRA, 3035 

Bairro: JARDIM CURITIBA 

Cidade: CAMPO MOURAO 
Estado: PR 
CEP: 87300005 

Finalidade da Certidão: PARA FINS DIVERSOS 

N° 2830 /2015 

Certifico. para os devidos fins . que INEXISTEM DÉBITOS referentes a Tributos r.1unicipais 
inscritos ou nao em Dívida Ativa, em nome do contribuinte acima citado. até a presente data. 

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

A aceitação da presente certidão está condicionada a verificação de sua validade na internet no 
endereço: \WNI.campomourao.pr.gov.br (Serviços-Online ). 

Observação: Esta certidão é valida somente para o contribuinte acima 

Validade: 30 dias a partir da data de emissão. Emitido em: 03/03/2015 às 09:38:21 



ANEXO V 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 015/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 002/2015 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

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

002/20 15 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente. 

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

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

os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Can1po Mourão Pr, 12 de 

Pedro ooçalves Barboza 
c -327.713.209-91 
~ 

ode2.015 

Í05.236.316/0001-o9 ~ 
P.G.. SARBOll. - COMÉRCIO E RECAPAGEM 

o~· P~~~us · 

t 



NO~U R.B.G. BARBOZA E BARBIJ -

ANEXO IV 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 015/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 002/2015 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

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

002/2015 instaurado pelo Município de Nova Cantu. que a empresa proponente. não 

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

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

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

ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente . 

Campo Mourão Pr, 12 0e ~ de 2.015 

/l~ ~) lj< ~ ?/ 
P.G. B A. COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS 
CNPT~36.-' 16/0001-09 
P~ Gonçalves Barboza 
CPF-327.713.209-91 



NO~U 

ANEXO IH 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LI ClT AÇÃO) N° 015/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 002/2015 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

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

002/2015 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a 

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

supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Campo Mourão Pr, 12 de--~ de 2.01 5 

d----7 %/-J 
n

P.G. A co~cii"o E RECAPAGEM DE PNEUS 

CNPJ%)-'6.316/0001 -09 
Pe.drÚ GÓnçalves Barboza r:- 236 f'l 1SJQQQ1-Q9 a 
ePF-327.713.209-91 I 05. .-J t 

P.G. SAABO!A. CCt.; ;R(:O E RECAPAGEM 
Dé PNEu.: 8 

Av. Cap\tão inà\0 Bande~ra, 3035 
~ 87301-000. eampo ~ .. m 



NO~U R.B.Ii. B RBDZA E BARB lo( -

ANEXO H 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 015/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 002/2015 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

do procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 002/2015, 

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 



C~. I X.A. :CONÓMICA. FECERJJ,.L 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 0523631610001-09 

Razão Social: P G BARBOZA COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS ME 

Nome Fantasia:NOVA UNIAO COMERCIO DE PNEUS E RECAPAGENS 

Endereço: AV CAPITAO INDIO BANDEIRA 3035 I JD CURITIBA 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 servi rá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 26/ 02/2015 a 27/03/2015 

Certificação Número: 2015022602361107087361 

Informação obtida em 26/02/2015, às 09:37:08. 

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



GOVERNO DO EST/100 
ltcre~n• c:s. fntnCJ.I 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 012895819-64 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 05.236.316/0001-09 
Nome: P. G BARBOZA- COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS 

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. 

Válida até 26/06/2015 - Fornecimento Gratuito 

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



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas , é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto á Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se á 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 á 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 09:55:04 do dia 12/02/2015 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 11/08/2015. 
Código de controle da certidão: 9393.2B8D.F9C7.DA74 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



RECAPAGENS E REFORÇOS AGRÍCOLAS 

Rod. BR-487- Km. 163 - N .<> 1600- Saída p/ Pitanga- ,....on~::s 
CEP 87301 -450 _ CAMPO MOURA-O 4-, ~ ... 23-7251 /9978-080~ 

- PARANÀ 

ANEXO li 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 015/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 002/2015 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

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

proced imento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n2 002/2015, instaurado pe lo 

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

Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

CAMPO MOURÃO - PR 13/03/2015 

~ 
é~~~ 

RIBAS PNEUS 

···-···-······ 
j ,. ... ~·;nfüS L*· . ME 

. 05521395/UOOl-91 I 

, .. 

Ribaa Pneus Ltda .• ME 

flltODOVIA dR 417, KM 01, S/N° 
t/ILA CAROLO • CEP 87301_.150 

CAMPO MOUPÃO. PP J 



ANEXO IH 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 015/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 002/2015 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos f ins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE nº 002/2015 

instaurado pelo Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os produtos 

ganhos por esta empresa, nos termos e nas condições do edital su pra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

CAMPO MOURÃO - PR 13/03/2015 

RIBAS PNEUS LTDA 

f\U.a Pneus Uda. · ME b 
AOOOVIA tlR 411, KM 01, StN• 

VtU CA~~O · CEP 17381-450 
CAMPOMOUPlO." 



RECAPAGENS E REFORÇOS AGRÍCOLAS 

Rod. BR-487 - Km . 163 - N.0 1600- Saida p/ Pitanga - ,..or ~s 4~ 3:23-1251 /9978-0BC .... ,_,_._._....
CEP 8730 1-450 - CAMPO MOURÃO - PARANÁ 

ANEXO IV 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LI ClT A TÓRIO (LI ClT AÇÃO) N° 015/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 002/2015 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE nº 002/ 2015 

instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, não emprega menores 

18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 

(dezesseis) anos, sa lvo na condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância 

a Lei Federa l 9854/99, que acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/ 93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

CAMPO MOURÃO- PR 13/ 03/ 2015 

RIBAS PNEUS LTDA 

. 05521395/UOOl-91 1 

Rlbn Pneus ~tda. • ME "S 
R~IA litR 487, KM ~1. SIN° 
vu • ,.. .... .,". n _ ,...:D ••• ,. .. .eli!ft 



RECAPAGENS E REFORÇOS AGRÍCOLAS 

Rod BR-487. Km. 163- N' 1600- Saída p.'~t\anga . .:> . 
CEP S7301-450 CAtAr O l\lOU! J\0 

~~.., · ~-:- !2E· 
. PARAN/\ 

ANEXOV ' 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LI ClT AÇÃO) N° 015/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 002/2015 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

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

002/2015 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, 

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

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

os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

CAMPO MOURÃO- PR 13/03/2015 

RIBAS PNEUS LTDA 

05521395/UOO 1-91 ' 
Rtbat Pneut Udt. · ME 

~OOO~tA U" .-~;. I'(M 01, $fN& 
~LA tA~'G- ctP 8f.S01 -d0 

b 

C•t.M'O ~OUitlO - ,.,_ l 



' PARANÁ 
GOVERNO DO ESTADO 

S•c:~tu.r1a ct. Futnda 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 012960417-57 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 05.521.395/0001-91 
Nome: RIBAS PNEUS 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. 

Pagina 1 de 1 

Válida até 11/07/2015- Fornecimento Gratuito 

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



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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas f iliais , 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: I lwww. pgfn. fazenda. gov. br> . 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751 , de 02/10/2014. 
Emitida às 14:33:03 do dia 13/03/2015 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 09/09/2015. 
Código de controle da certidão: FEA7.59FC.75BA.61DE 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



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

Certidão Negativa de Débito 

Dados do Contribuinte: 
C.N.P.J.: 05.521.395/0001-91 
Código: 357448 
Contribuinte: RIBAS PNEUS L TOA · ME 

Endereço: ROD BR 487, S/N • KM 01 
Bairro: 

Cidade: 
Estado: 

CEP: 

AREA URBANIZADA 

CAMPO MOURAO 
PR 

87301450 

Finalidade da Certidão: PARA FINS DIVERSOS 

N° 3512/2015 

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

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

A aceitação da presente certidão está condicionada a verificação de sua validade na internet no 
endereço: vvww.campomourao.pr.gov.br (Serviços-Online). 

Observação: Esta cer1idão é valida somente para o contribuinte acima 

Validade: 30 dias a partir da data de emissão. Emitido em: 13/03/2015 às 14:29:51 

8 



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 0552139510001-91 

Razão Social: RIBAS PNEUS LTDA ME 

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

CAMPO MOURAO I PR I 87301-450 

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

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

Validade: 02/03/2015 a 31/03/2015 

Certificação Número: 2015030206144288715638 

Informação obtida em 13/03/2015, às 14:27:38. 

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



RIBAS PNEUS LTDA- EPP 
CNP J: 05.521.395/0001 -91 

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRA T-:.lhL 

de Identificação do Paraná. residente e domiciliada em Campo Mourão - PR. na A v Capitão 
Índio Bandeira, 281 , Apto. 901. Ed. Alfa. Centro. CEP: 87301 -000 e DANIELA 
THEODOROVICZ RIBAS. brasileira. natural de Campo Mourão - PR. casada em regime 
de comlmhão parcial de bens. nascido em 28/l 0/1975, empresária. portador do CPF sob o N.0 

024.242.349-30 e da Cédula de Identidade RG sob o N.0 6.257.605-7 do Instituto de 
Identificação do Paraná, residente e domiciliado em Campo Mourão - PR, na Av. Capitão 
Índio Bandeira, 281, Apto. 901, Ed. Alfa, Centro. CEP: 87301 -000; únicos sócios da 
sociedade limitada RIBAS PNEUS LTDA - EPP, com sede estabelecida em Campo Mourão 
- PR, na Rod. BR 487, KM 01 , s/n, CEP 87301-450, Vila Carolo. registrada na Junta 
Comercial de Can1po Mourão-PR. sob o NIRE 4120495544-4, por despacho da sessão de 
10/02/2003 e ultima alteração registrada sob o N° 20071349499, por despacho da sessão de 
05/04/2007. inscrita no CNPJ sob o N° 05.521.395/0001 -91 resolvem, assim. alterar o 
contrato social: 

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

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

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

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

Campo Mourão - PR, 05 de Dezembro de 2012 

\.--...._• I • \ ~ ..:l. · -· "'-~ ._ , ~ ~ /) \ 1---..h 
~- .....,. ~ o_.J l 

DANIELA THEODOROVICZ RIBAS 

We/l--P 
Responsável pela elaboa·ação: JOAREZ SEBASTIAO RODRIGUES 

CRC 027202/0-0 PR 
Testemunhas 

PATRICIA P LUZIA ~LER HANISCH 
(RG 5.85~?~o lnst. de ldent. do PR) (RG 9. 178.036-4 do Tnst. De ldent. Do PR) 



RIBAS PNEUS L TOA • EPP 
CNPJ 05.52~. 395/0001-91 
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

FABIANO DISSENHA RIBAS, brasileiro, 

residente e domiciliado em Campo Mourão - Pr. , à Av. Capitão ~ 

281, centro, Edifício Alfa, Apto 901, CEP 87301-000, portador ~<li~~:!!!~ 
918.732.669-87, e Cl RG no 6.439.774-5-SSP-PR., DANIELA THEODOROVICZ 

RIBAS, brasileira, natural de Campo Mourão - Pr, casada em regime de 

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

domiciliada em Campo Mourão - Pr., à Av. Capitão lndio Bandeira, 281 , centro, 

Edifício Alfa, Apto 901, CEP 87300-000, portadora do CPF no 024.242.349-30, e 

Cl RG no 6.257.605-7-SSP-PR., já qualificado neste instrumento., únicos sócios 

componentes da sociedade Ltda, RIBAS PNEUS L TOA - EPP, com sede e foro à 

Rodovia Br 487 , KM 01, s/n, CEP 87301-450, Vila Carola, Campo Mourão- Pr, 

com seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n° 

4120495544-4, em 10/05/2004, resolvem por decisão de maioria de capital soc1al 

modificar seu contrato primitivo e suas alterações de acordo com as cláusulas 

seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto social é: Comércio Varejista e Serviços de 

Reparação de Pneumáticos e Câmaras de Ar, passa a ser : Serviços de 

Recapagem e Comercio Varejista de Pneumáticos e Câmaras de Ar. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais Clausulas vigentes 

que não colidem com as disposições do presente instrumento. 

E por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam 

o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, obrigando-se 

fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos. 

Campo Mourão-Pr. , 04 de Abril de 2007 

~~~-r..~ !(.i~ 
DANIELA THEõóCiRÕ9tCZ RIBAS 



I ~ RIBAS PNEUS L TDA - EPP 
CNPJ 05.521.39510001-91 
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

FABIANO DISSENHA RIBAS brasileiro, 

RIBAS, brasileira, natural de Campo Mourão - Pr, casada em regime de 

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

domiciliada em Campo Mourão- Pr. , à Av. Capitão Índio Bandeira. 281 , centro. 

Edifício Alfa, Apto 901 CEP 87300-000, portadora do CPF no 024.242.349-30. e 

CI RG no 6.257.605-7 -SSP-PR. . já qualificado neste InStrumento ' únicos SÓCIOS 

componentes da sociedade Ltda , RIBAS PNEUS LTDA- EPP, com sede e foro à 

Rodovia Br 487. KM 01 . s/n. CEP 87301 -450, Vila Carola, Campo Mourão - Pr. 

com seu contrato social arqutvado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n° 

4120495544-4 em 1 0/05/2004, resolvem por decisão de maioria de capital social 

modificar seu contrato primitivo e suas alterações de acordo com as cláusulas 

seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto social é. Serviços de Reparação e Comércio 

Varejista de Pneumáticos, passa a ser : Comércio Varejista e Serviços de 

Reparação de Pneumáticos e Câmaras de Ar. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais Clausulas vtgentes 

que não colidem com as disposições do presente mstrumento. 

E por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam 

o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, obrigando-se 

fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos 

Campo Mourão-Pr. , 24 de Agosto de 2006 

JUNTA COMERCIAL DO PARANA' 
ESCRITORIO REGIONAL DE CAMPO MOURA€>-· .. •••• 
CERTIFICO O REGISTRO Ef I 1 • ' • '· c 
SOB NUMERO <. ;, · t- :_ t 

Protocolo: 06/336239-2 
:·: .. . . 

,.. . . . 
' 



RIBAS PNEUS L TDA ·ME 
· • Ct.JPJ 05.521.395/0001-91 

t 
p ,qJMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

FABIANO DISSENH.i\. RiBAS, brasileiro, natural de Campo Mourão - Pr, ~~~~--'~ 
regime de comunhão Parcial de Bens, nascido em 08.10.1976, empresario, 
domiciliado em Campo Mourão - Pr., à Av. Capitão lndio Bandeira, 281. 
Alfa, Apto 90L CEP 87301 -000, portador do CPF n° 918.732.669-87. e 
6.439. 774-5-SSP-PR., DANIELA THEODOROVlCZ RffiAS, brasileira. 
Campo Mourão - Pr, casada em regime de comunhão Parcial de Bens. 
28 I 0.1975, empresária. residente e domiciliada em Campo Mourão - Pr., à A. v. Capitão 
lndio Bandeira, 281. centro. Edifício Altà. Apto 901. CEP 87300-000. portadora do CPF n° 
024.242.349-30. e CI RG nc 6.257.605-7-SSP-PR., ja qualificado neste instrumento .. únicos 
sócios componentes da sociedade Ltda, RIBAS PNEt;S LTDA - ME, com sede e foro a 
Rodovia Br 487, KM 01. s/n, CEP 87301-450. Vila Carolo, Campo Mourão- Pr., com seu 
contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n° 4120495544-4, em 
10/02/2003. resol vem por decisão de maioria de capital social moditicar seu contrato 
primitivo e suas alterações de acordo com as cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A administração da sociedade caberá aos sócios FABIANO 
DISSENHA RIBAS e DANIELA THEODOROVICZ RIBAS, uso do nome 
empresarial: Individualmente. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Em decorrência das alteração havidas o capital social no valor de 
R$ 30.000.00 (trinta mil reais) divididos em 30.000 (trinta mil) quotas no valor de R$ 1,00 
(hum real) cada uma. fica assim distribuído entre os sócios: 

SÓCLOS 
FABIANO DlSSENHA RIBAS 
DANIELA THEODOROVICZ RIBAS 

TOTAL 

QUOTAS 
15.000 
15.000 

30.000 

CAPITAL R$ 
15.000,00 
15 .000,00 

30.000,00 

CLÁUSULA TERCEIRA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 
transferidas a terceiros sem o consentimento do sócio, aos quais ficam assegurados, em 
igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, 
formalizando. se realizada a cessão delas. a alteração contratual pertinente. 

CLÁUSULA QUARTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao \alor de suas 
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

CL.Á.tlSliLA QUI~TA: A sociedade poderá a qualquer tempo. abrir ou fechar filial ou 

outra dependência, mediante alteração assinada por todos os sócios. 

CLÁUSULA SEXTA. Ao término da cada exercício soc1al. em 31 de dezembro, os 
administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração 
do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos 
sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 

CLÁUSULA SÉTL1\1A: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensaL a 
título de "pro labore··, observadas as disposições regulamentares pertinentes 



RIBAS P;vEUS L TDA - ME 
CNPJ 05.521.395/0001-91 
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

CLÁUSULA NONA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não 
colidirem com as disposições do presente instrumento. 

E por estarem justas e contratadas, lavram, datam e assinam 
juntamente com duas testemunhas o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e 
forma. obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos. 

FABIANO DISS~HA RIBAS 

Testemunhas. 

íl - .• -....... 
l. -\\.. \ lJ 

Simone da Silva Sá Rodrigues. 

RG n° 7.052.166-0-PR. 

\'ander(ei Jacinto dos ~antos 
RG n° 4.973.551-0-PR 

Campo Mourão- Pr. 30 de Abril de 2004. 
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DANIELA THEODOROVICZ RIBAS 
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RIBAS PNEUS LTDA. 
CONTRA TO SOCIAL O .PA 

1~ c~/ 
~~~-- .'?\-

o'il. ltt) 
A: .. - o 

FABIANO DISSENHA RIBAS, brasileiro, natural de Campo Mourão- Pr ~?ad~ ~ ~~ ' 

regi~~-de comunhão Parcial ~e Bens, n_ascido em 08.1 0.1976, empresári .I.L:~sidSrll~-~\ ~ / 
domtcthado em Campo Mourao - Pr., a rua Londrina, 310, centro, CE 8~o~Wf ::~} 
portador do CPF no 918.732.669-87, e Cl RG no 6.439.774-5-SSP-PR. , ·Jf:7 
THEODOROVICZ RIBAS, brasileira, natural de Campo Mourão - Pr. casada em~ 
de comunhão Parcial de Bens, nascida em 28.10.1 975, advogada, residente e 

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

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

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

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

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

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

prazo de duração é indeterminado. 

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

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

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

SÓCIOS 

FABIANO DISSENHA RIBAS 

DANIELA THEODOROVICZ RIBAS 

TOTAL 

QUOTAS CAPITAL 

15.000 

15.000 

30.000 

R$ 15.000,00 ( 50%) 

R$ 15.000 00 (50%) 

R$ 30.000,00 

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

capital social. 

CLÁUSULA SEXTA: A administração da sociedade caberá a FABIANO DISSENHA 

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

aos objetivos sociais. 

CLÁUSULA SÉTIMA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, 

a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes 

CLÁUSULA OITAVA: O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano. Ao 

final de cada exercício será levantado balanço geral, apurando-se a conta de lucros e 

perdas, observando-se as prescrições legais. 

CLÁUSULA NONA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 

dependência, mediante alteração assinada por todos os sócios 

CLÁUSULA DÉCIMA: A morte ou retirada de qualquer dos sócios quotistas não 

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

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

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

deverão ser apurados em balanço especial, da data do evento. 
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RIBAS PNEUS L TDA. 
CONTRA TO SOCIAL 

FABIANO DISSENHA RIBAS, brasileiro, natural de Campo Mourão- Pr 

THEODOROVICZ RIBAS, brasileira, natural de Campo Mourão - Pr, casada em regime 

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

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

portadora do CPF no 024 242.349-30, e Cl RG n" 6.257.605-7-SSP-PR. 

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

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

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

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

prazo de duração é indeterminado. 

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

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

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

SÓCIOS 

FABIANO DISSENHA RIBAS 

DANIELA THEODOROVICZ RIBAS 

TOTAL 

QUOTAS CAPITAL 

15 000 

15.000 

30.000 

R$ 15.000,00 (50%) 

R$ 15.000,00 (50%) 

R$ 30.000,00 

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

capital social. 

CLÁUSULA SEXTA: A administração da sociedade caberá a FABIANO DISSENHA 

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

aos objetivos sociais. 

CLÁUSULA SÉTIMA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal 

a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA OITAVA: O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano. Ao 

final de cada exercício será levantado balanço geral, apurando-se a conta de lucros e 

perdas, observando-se as prescrições legais. 

CLÁUSULA NONA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 

dependência, mediante alteração assinada por todos os sócios. 

CLÁUSULA DÉCIMA: A morte ou retirada de qualquer dos sóc1os quotistas não 

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

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

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

deverão ser apurados em balanço especial, da data do evento. 
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RIBAS PNEUS L TDA. 
CONTRA TO SOCIAL 

Se enquadra na situação de microempresa. 

O valor da receita bruta anual da sociedade, no presente exercício, 

excederá o limite fixado no inciso I do art. 2~ da Lei n~ 9 841/99, observando o 

disposto no § 1" do mesmo artigo; 

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

da mesma lei. 

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

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

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

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

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

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

o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes neste contrato. 

Campo Mourão, 04 de Fevereiro de 2003. 

~~ ... ~á.._,""'+' .• -~k_ 
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DANIELA THEODOROVICZ RIBAS 

Responsável pela ela -o deste instrumento 
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RIBAS PNEUS L TDA - EPP 
CNPJ: 05.521.395/0001-91 

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRAT:J/~L 

de Identificação do Paraná, residente e domiciliada em Campo Mourão- PR, na Av. Capitão 
Índio Bandeira, 281, Apto. 901 , Ed. Alfa. Centro. CEP: 87301 -000 e DANIELA 
THEODOROVICZ RIBAS. brasileira, natural de Campo Mourão - PR, casada em regime 
de comunhão parcial de bens, nascido em 28/ 10/1975, empresária, portador do CPF sob o N.0 

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

.Primeira: Em decorrência da presente alteração o objeto social passa a ser: Reforma de Pneumáticos 

.Usados CNAE: 22.12-9/00; Comercio a Varejo de Pneumáticos e Câmara de Ar CNAE: 45.30-7/05; e 
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, IntermunicipaL Interestadual c 
Internacional CNAE: 49.30-2/02; 

Sc:gu11da: Permanecem em pleno vigor as cláusulas do contrato sociaL não alteradas ou não colidentes com 
o disposto nesta alteração de contrato social. 

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

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

Can1po Mourão- PR. 05 de Dezembro de 2012. 

0 • o:-' \.. ;"\A 

~ ....... ~ ~ ~\...--..._;;r...l'\ ~ "" - ~ 
DANIELA THEODOROVICi RIBAS 

Responsável pela elaboração: JOAREZ SEBA'UD 
CRC 027202/0-0 PR 

Testemunhas 

PATRICIA p"u CH RODRIGUES 
(RG 9.178.036-4 do lnst. De ldent. Do PR) 

'"'"'·''"~''"'LLER HANISCH 
do lnst. de ldent. do PR) 



RIBAS PNEUS L TDA - EPP 
CNPJ 05.52-:.395/0001-91 
TERCEIRA .1\L TERAÇÃO CONTRATUAL 

FABIANO DISSENHA RIBAS, brasileiro, natural de Campo Mou 

sob regime de comunhão Parcial de Bens, nascido em 08.10.1 

residente e domiciliado em Campo Mourão - Pr., à Av. Capitão 

281, centro, Edifício Alfa, Apto 901, CEP 87301-000, portador 

918.732.669-87, e Cl RG no 6.439.774-5-SSP-PR., DANIELA THEODOROVICZ 

RIBAS, brasileira, natural de Campo Mourão - Pr, casada em regime de 

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

domiciliada em Campo Mourão - Pr., à Av. Capitão Índio Bandeira , 281 , centro 

Edifício Alfa , Apto 901 , CEP 87300-000, portadora do CPF no 024.242.349-30 e 

Cl RG no 6.257.605-7-SSP-PR. , já qualificado neste instrumento .. únicos SÓCIOS 

componentes da sociedade Ltda. RIBAS PNEUS LTDA- EPP, com sede e foro à 

Rodovia Br 487, KM 01 , s/n, CEP 87301 -450, Vila Carola, Campo Mourão - Pr .. 

com seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n° 

4120495544-4, em 10/05/2004, resolvem por decisão de maioria de capital social 

modificar seu contrato primitivo e suas alterações de acordo com as cláusulas 

seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto social é: Comércio Varejista e Serviços de 

Reparação de Pneumáticos e Câmaras de Ar, passa a ser · Serviços de 

Recapagem e Comercio Varejista de Pneumáticos e Câmaras de Ar. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais Clausulas vigentes 

que não colidem com as disposições do presente instrumento. 

E por estarem justos e contratados. lavram. datam e assinam 

o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma , obrigando-se 

fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos. 

Campo Mourão-Pr. , 04 de Abril de 2007 

~~ ~~--->~.1 \. "'-) 
DANIELA THEODOROVICZ RIBAS 6 

JUNTA COMERCIAL DO PARANA 
ESCRITORIO REGIONAL DE ÇA~PO_MÇ>URAO ••••··· 
CERTIF•CO O REG!STRO EM· :> • 0 "&Ul!Ptal~r-
SOB NUMERO ';.: "-; : :~ ~ ~ ~ r,"' ',;j' 
Protocolo:., 07/134949-9 f 'h"! }é);~,~ ,,ç-



RIBAS PNEUS L TOA - EPP 
CNPJ 05.52'~.395/C901-91 
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

FABIANO DISSENHA RIBAS, brasileiro, natural de Campo Mourão 

sob regime de comunhão Parcial de Bens, nascido em 08.10.197 

residente e domiciliado em Campo Mourão - Pr. , à Av. Capitão Ín 

281 , centro, Edifício Alfa, Apto 901, CEP 87301-000, portador 

918.732.669-87, e Cl RG no 6.439.774-5-SSP-PR. , DANIELA THEODOROVICZ 

RIBAS, brasileira, natural de Campo Mourão - Pr, casada em regime de 

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

domiciliada em Campo Mourão - Pr., à Av. Capitão Índio Bandeira , 281, centro, 

Edifício Alfa , Apto 901 , CEP 87300-000, portadora do CPF no 024.242.349-30, e 

Cl RG no 6.257.605-7-SSP-PR., já qualificado neste instrumento. únicos SÓCIOS 

componentes da sociedade Ltda, RIBAS PNEUS L TOA - EPP, com sede e foro à 

Rodovia Br 487, KM 01 , s/n , CEP 87301-450, Vila Carola, Campo Mourão- Pr., 

com seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n° 

4120495544-4, em 10/05/2004, resolvem por decisão de maioria de capital soc1al 

modificar seu contrato primitivo e suas alterações de acordo com as cláusulas 

seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto social é: Comércio Varejista e Serviços de 

Reparação de Pneumáticos e Câmaras de Ar, passa a ser : Serviços de 

Recapagem e Comercio Varejista de Pneumáticos e Câmaras de Ar. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais Clausulas vigentes 

que não colidem com as disposições do presente instrumento. 

E por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam 

o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, obrigando-se 

fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos. 

Campo Mourão-Pr .. 04 de Abril de 2007 

r , I ~ 
ÓÃNIEih~õõâRüv~& ,t;Ãs 

. JUNTA COMERCIAL DO PARANA 
ESCRITORIO REGIONAL DE CAMfO ~OyRAO 
CERTIFICOOREG.STROEM ~':J!0'<12U ....... 
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Protocolo: 07/134949-9 1'M [-~,. ":"-
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RIBAS PNEUS L TDA - EPP 
CNPJ 05.521.39510001-91 
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

FABIANO DISSENHA RIBAS, brasileiro, natural de Campo Mourão- Pr ..... ~~~~!~~~ 
sob regime de comunhão Parcial de Bens nasc1do em 08 1 0.1976 e rmrr~DHr,•~~~ 

residente e domiciliado em Campo Mourão - Pr. à Av. Cap·tão Índio 

281 centro, Edifíc1o Alfa, Apto 901, CEP 87301-000, portador do 

918.732.669-87, e Cl RG no 6.439.774-5-SSP-PR. DANIELA THa::r"nn•orn '" __ __ 

RIBAS, brasileira natural de Campo Mourão - Pr. casada em regime de 

comunhão Parcial de Bens nascida em 28 1 O 1975 empresaria. residente e 

domiciliada em Campo Mourão - Pr. à Av. Cap1tão Índio Bandeira. 281 centro. 

Edifício Alfa. Apto 901 CEP 87300-000 portadora do CPF no 024 242.349-30 e 

Cl RG no 6.257.605-7-SSP-PR., já qualificado neste instrumento .. únicos SÓCIOS 

componentes da sociedade Ltda. RIBAS PNEUS L TOA - EPP com sede e foro à 

Rodovia Br 487. KM 01 . s/n. CEP 87301 -450 Vila Caro lo, Campo Mourão - Pr . 

com seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n° 

4120495544-4. em 10/05/2004, resolvem por decisão de maioria de capital soc1al 

modificar seu contrato primitivo e suas alterações de acordo com as cláusulas 

segwntes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto social é: Serviços de Reparação e Comércio 

Varejista de Pneumáticos. passa a ser . Comércio Varejista e Serviços de 

Reparação de Pneumáticos e Câmaras de Ar. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais Clausulas v1gentes 

que não colidem com as disposições do presente instrumento. 

--· E por estarem justos e contratados lavram. datam e assinam 

o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, obrigando-se 

fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos. 

0996967 

Campo Mourão-Pr .. 24 de Agosto de 2006 

~--'-A.l-~ ~'->-.~~_; '- D ~.:_kc-v~ 
DANIELA THEODOROVICZ RIBAS 

' 1ARIA THEREZA LOPES SALOMAO 
~r::.ror-·-
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.127-~ 



RIBAS PNEUS LTDA -ME 
CNPJ 05.521.395/0001-91 
,R/MEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

n 
Campo Mourão - Pr, casada em regime de comunhão Parcial de Bens. nascida em 
;8.10.1975. empresária. residente e domiciliada em Campo Ytourão - Pr.. a A'. Capitão 
Indio Bandeira. 281. centro. Edificio Alfa. Apto 901, CEP 87300-000, portadora do CPF nc 
024. 242.349-30, e CI RG n° 6.257.605-7-SSP-PR .. já qualificado neste instrumento. únicos 
sócios componentes da sociedade Ltda, RIBAS PNEUS L TDA - ME. com sede e foro à 
Rodovia Br 487, K\.1 01 , s/n. CEP 87301-450. Vila Carolo, Campo \1ourão- Pr, com seu 
contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n° 4120495544-4. em 
10/02/2003. resolvem por decisão de maioria de capital social modificar seu contrato 
primitivo e suas alterações de acordo com as cláusulas seguintes: 

CLÁUSllLA PRIMEIRA: A administração da sociedade caberá aos sócios FABIANO 
DISSENHA RIBAS e DANIELA THEODOROVICZ RIBAS, uso do nome 
empresarial: Individualmente. 

CLÁUSULA SEGU~DA: Em decorrência das alteração havidas o capital social no valor de 
R$ 30.000.00 (trinta mil reais) di vididos em 30.000 (trinta mil) quotas no ,·alor de RS 1.00 
(hum real) cada uma. fica assim distribUJdo entre os sócios: 

SÓCIOS 
FABiANO DISSENH..A. RIBAS 
DANIELA THEODOROVICZ RIBAS 

TOTAL 

Q'COTAS 
15.000 
15.000 

30.000 

CAPITALRS 
15.000.00 
15.000,00 

30.000,00 

CL.ÁllSliLA TERCEIRA, As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 
transferidas a terceiros sem o consentimento do sócio, aos quais ficam assegurados. em 
igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda. 
formalizando. se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

CLÁUSULA QUARTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas 
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

CL.Á..USCLA Qt: t~TA: A sociedade poderá a qualquer tempo. abnr ou fechar filial ou 

outra dependência, mediante alteração assinada por todos os sócios. 

CLÁUSULA SEXTA: Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro. os 
administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração 
do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econàmico. cabendo aos 
sócios, na proporção de suas quotas. os lucros ou perdas apurados. 

CLAUSULA SÉTIMA: Os sócios poderão, de comum acordo. fixar uma retirada mensal, a 
titulo de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 



RIBAS PNEUS L TDA -ME 
CNPJ 05.521.395/0001-91 
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

CLÁUSt;LA OITAVA: Falecendo ou interditado qualquer socio, a srJ·~r~~~~~ 
suas atividades com os herdeiros. sucessores e o incapaz. J\ào sendo p ro el r,...._._H 
interesse destes ou dos sócios remanescentes. o valor de seus ha r 
liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da res 
balanço especialmente levantado. 

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

CLÁUSULA NONA: Permanecem inalteradas as demais clâusulas vigentes que não 
colidirem com as disposições do presente instrumento. 

E por estarem justas e contratadas, lavram, datam e assinam 
juntamente com duas testemunhas o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e 
forma, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpn-lo em todos os seus tem1os 

Testemu nhas: 

/-.1 ~ 
' I ' . 'i f ' 
•, ., ~ /~ 

Sin1o-n~ ct'ã .'Sílva Sá Rodtigues 

RG n° 7 .052. 166-0-PR. 

\"andéflei Jacinto dos Santos. 

RG no 4.973.551 -0-PR. 

Campo Mourão - Pr 30 de Abril de 2004 

(\ . ~ 
~~ '..,;. -1 . .. c:__ ' "{ --~ ':"' -

DANIELA THEODOROVICZ RIBAS 

JUNTA. COMERCIAL DO PARANA ~ 

' 

ESCRITORIO REGIONAL DE CAMPO MOURAO 
. cER .... F,cooREG.ISTRO EM l0 /05 / 2 0 0 4 Le bete ~ell 

SOB NUMERO 2 004 170919 5 / 
Protocolo: 04/170919-5 ., .. ·~ ~0. us•.IU.f"R 

"•rr .• ~~.. ) = , " .f)·./. 1:;(,, , , .. .... 
MARIA THEREZA LOPES SALOMAO 

SECRE-ARIA GERAL 
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RIBAS PNEUS L TOA. 
CONTRA TO SOCIAL 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DECLARA, para os devidos fins do art. \~ L~ n" 

9.841/99, que: \".-...Ü 
A) Se enquadra na situação de microempresa. c.. """'~ -'?'O 

, I §· 
B) O valor da receita bruta anual da sociedade, no presente exercici , · â\:ri'O 

excederá o limite fixado no inciso I do art. 2° da Lei no 9.841/99, observando o 

disposto no § 1 o do mesmo artigo; 

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

da mesma lei. 

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

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

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

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

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

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

o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes neste contrato. 

Campo Mourão, 04 de Fevereiro de 2003. 

\ ' ,, '\ J o 

~<b.>'-*" S- I tv-.:,<.~·~· ... c.._ y.,_,..Jy 
J 

DANIELA THEODOROVICZ RIBAS 

Responsável pela elaboração deste instrumento. 

2 

~ 'toõoROVICZ I 
Ru1 Sente Cah1lna, 2101 - Fono;Fu (~.. 44) 823-167~ 

Cenho - CEP 87303- 170 - Campo Mourão - Paranl 

~c. Co11l CRC-PR 6928{0-3 - CPF 003491789-'!J 

;~v.
A~~;~_ 

º · ~<JJ( {) ,/i/;;;;,.i,c.l. s 
.. ovO(; •OO 

0"'8-PR 11.61S • C PF 003 491 719_.. 
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- RIBAS PNEUS L TDA. 
CONTRATO SOCIAL 

,{,~ ~; ;:····· 
, _, . p 

FABIANO DISSENHA RIBAS, brasileiro, natural de Campo Mourão- P~qasadcr-sob . -

regi~~ . de comunhão Parcial ~e Bens, n_ascido em 08.10. 1976, empresári r'sidén!e ~ 
dom1c1hado em Campo Mourao - Pr., a rua Londrina, 310, centro, CEP ~-·~ ~~o 
portador do CPF no 918.732 669-87, e Cl RG no 6.439.774-5-SSP-PR., 

THEODOROVICZ RIBAS, brasileira, natural de Campo Mourão - Pr, casada em regime 

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

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

portadora do CPF no 024.242 349-30, e Cl RG no 6.257.605-7-SSP-PR. 

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

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

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

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciará suas atividades em 16.02.2003 e seu 
prazo de duração é indeterminado. 

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

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

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

SÓCIOS 

FABIANO DISSENHA RIBAS 

DANIELA THEODOROVICZ RIBAS 
TOTAL 

QUOTAS CAPITAL 

15.000 

15.000 
30.000 

R$ 15.000,00 (50%) 

R$ 15.000,00 (50%) 

R$ 30.000,00 

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

capital social. 

CLÁUSULA SEXTA: A administração da sociedade caberá a FABIANO DISSENHA 

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

aos objetivos sociais. 

CLÁUSULA SÉTIMA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal. 

a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA OITAVA: O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano. Ao 

final de cada exercício será levantado balanço geral, apurando-se a conta de lucros e 

perdas, observando-se as prescrições legais. 

CLÁUSULA NONA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 

dependência, mediante alteração assinada por todos os sócios. 

CLÁUSULA DÉCIMA: A morte ou retirada de qualquer dos sócios quotistas não 

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

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

poderão ingressar na sociedade com a sua quota de capital e a parte dos lucros, que g 
deverão ser apurados em balanço especial, da data do evento. 



RIBAS PNEUS L TOA. 
CONTRA TO SOCIAL 

f ' "I~ I 
\ ....... ~.r' 

Se enquadra na situação de microempresa. . . -~- 0 
B) O valor da receita bruta anual da sociedade, no presente exerciciO~·ttiãó .c~~'t>" 

excederá o limite fixado no inciso I do art. 2" da Lei n" 9.841 /99, observando o 

disposto no § 1" do mesmo artigo, 

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

da mesma lei. 

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

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

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

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

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

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

o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes neste contrato. 

Campo Mourão, 04 de Fevereiro de 2003 . 

\~ ~~S> ~kc~.-~0 ;?s)=~ 
FABIANO DISSENHA RIBAS DANIELA THEODOROVICZ RIBAS 

Responsável pela elabora - deste instrumento. 

I 

·via mann. . ( 

G n, 7 .3~-Ff· 
I ,· \ i \ 
\._yande~to q}; I saAtos. 

RG no 4.973.551-Ô ~'----
2 

r 
Rua Santa C~tarl na , 21('1 - Fon, ,fax ( 44) 823- 1675 

Ctn1ro - Cf f-' 87303. 170 - c~mpo Mourão - P•r•n• 
l2,.ec. Colll CRC-PR 6 - CPF 003491789-~ 

I 

ADVOGADO 
OAI-PR 11.675 - CPf 003 Wl 7-~ 



DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 015/2015 
REF.: Edital de CARTA CONVITE n° 002/2015- PMNC. 

Objeto: Serviços de Recapagens de Pneus. 

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

Nova Cantu, Paraná, --~0~6-~de::...._____:M~a~rç:r..::o~-- de 2.015. 

r. 
10979113/0001-34, 

R. L. Ruzzene 

R0DcwrA 8R i 58 • K. 03 
JAfUMU ESPE~IIIÇ • SAlDA ft/AIARIHGÁ 

L CAMPO A • CEP 87309450 
MOUAAO-PR 

...J 

Gwtt~ h I) ' 
Carimbo e assinat t:Wa 

representante legal da empresa 

Romeu Lenonn Ruzzene 
022.599.539-56 

( 44) 9978-8827 



Prefeitura Municipal de Nova C 
Rua Bahia s/n° - Centro - Nov a Cantu - PR. - CEP: 87330-00 

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

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 015/2015 
REF.: Edital de CARTA CONVITE n° 002/2015- PMNC. 

Objeto: Serviços de Recapagens de Pneus. 

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

Nova Cantu, Paraná, _ _ ....::0:.:::6 _ _.:d::..:e:....._____:Mc:.=a:.:..r.x:ço:::...._ _ _ de 2.015. 

~~ 

~ ~ 
::: 

4;;;;d.{:-
~es~nia~te legal da empresa 
/ 

r.__/ 
-~ 

• co, ':"-:·-~-~-.,~,~09 1 
•.. . "-l"-



DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 015/2015 
REF.: Edital de CARTA CONVITE 11° 002/2015- PMNC. 

Objeto: Serviços de Recapagens de Pneus. 

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

Nova Can tu, Paraná, ---"0'-=6'------'d::..:e::.....__----=M=a=r_._ço;::;__ __ de 2. O 15. 

- 05521395/0001-91 • 
Rib11a Pneus Ltda .• ME 

RO.OVIA OR 437, f\M 01, SIN" 
~LA C4ROLO • CEP 17301-MiQ 

CAMPO MOUPÃO. pp l 

u-. ..... 11 .... ···:·:Mr··-~ Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 



---==~=~-~=~AVI=s=õ===n'i~==rl'c'ífAÇAO'===========~=================================== 

PROCESSO I.JICITATÓRIO No 015/2015 

EDITAL DE CARTA CONVITE No 002/2015 - PMNC 
(Lei n° 8.666/93, art. 21, ill) 

A Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, toma Público que 
fará realizar, às 08:00 Horas do dia 16 de Março do ano de 2.015, na Sala de 
Reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Rua Bahia, n° 85 - Centro, em Nova Cantu, 
Paraná, Processo Licitatório, Modalidade CARTA CONVITE, tipo menor preço, 
por ítem, fixo e sem reajuste, para aquisição de: 

Síntese do Objeto: 

1) Aquisição de Serviços de Recapagens de Pneus (conforme descrição no 
Edital de Carta Convite n° 002/2015-PMNC, e seus anexos). 

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

Nova Cantu, Estado do Paraná, 04 de Março de 2.015. 

c-_ 



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

PROCEsso LICITA'i'oruo N° 'otsi2õts--==.:-===--==========::===.::::::======::======-.:-.::======::=---= 

EDITAL DE CARTA CONVITE N° 002/2015 

ABERTURA: 16/MARÇ0/2015 HORÁRIO: 08:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, toma público que fará realizar, às 08:00 
Horas do dia 16 de Março do ano de 2.015, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, sito à 
Rua Bahia, n° 85 - Centro, em Nova Cantu, Paraná, Processo Licitatório, na Modalidade de 
CARTA CONVITE, tipo menor preço, por ítem, fixo e sem reajuste, de acordo com o que 
determina a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e as condições estabelecidas 
neste Edital, para escolha da melhor proposta do seguinte objeto: 

l-DO OBJETO 

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

LOTE 01: ÚNICO 

ÍTEM DESCRI CÃO QTADE 
01 PNEU 20.5x25 (PÁ CARREGADEIRA) 08 (Oito) 
02 PNEU 1.300x24 (MOTONIVELADORA) 06 (Seis) 
03 PNEU 1.000x20 LISO (ONIBUS) 20 (Vinte) 
04 PNEU 1.000x20 BORRACHUDO (ONIBUS) 22 (Vinte e Dois) 
05 PNEU 900x20 LISO (ONffiUS) 20 (Vinte) 
06 PNEU 900x20 BORRACHUDO (ONIBUS) 20 (Vinte) 
07 PNEU 1.100x22 LISO (ONIBUS) 08 (Oito) 
08 PNEU 1.100x22 BORRACHUDO (ONIBUS) 12 (Doze) 
09 REFORÇO DE PNEU 20.5x25 (PÁ CARREGADEIRA) 12 (Doze) 
10 REFORÇO DE PNEU 1.300x24 (MOTONIVELADORA) 12 (Doze) 

2 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LI ClT AÇÃO 

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

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

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

3- HABILITAÇÃO 



Prefeitura Municipal de Nova 
Rua Bahia n° 85 -Centro- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-0 

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

.. --====· . . :::::::::::=:::::::..-:::..-:::::::::::---c:::==::.-::::::..-:::::::::::::=-==--==-=--:: 

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

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

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

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

d) Declaração de entrega (Modelo ANEXO UI); 

e) Declaração de que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que 
acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93 (Modelo ANEXO IV); 

f) Declaração de que a empresa proponente conhece todos os termos da licitação, bem 
como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, 
declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação (Modelo ANEXO V); 

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
HORÁRIO: 



4 -DA PROPOSTA 

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

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

abertura da proposta Comercial 

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

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

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

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

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

Proposta de Preços 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

HORÁRIO: 

5 - ABERTURA DOS ENVELOPES: 

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

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

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

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



5.2.3- Nesta m~sma sessã~:=--a crit~~-da-C~~,i~~ão de LícitaÇãõ~"p~'d-;;--;ã"o ~~~,~~~ii;adÕso-s=.: 
documentos contidos no envelope n. O 1, e decidir quanto a habilitação ou inabilitação das 
proponentes. 

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

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

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

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

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

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

6- DO JULGAMENTO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.1 - Para os lotes acima, a entrega do objeto deste edital deverá ser realizado em local 
designado pela licitante através da requisição. 

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

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

8- DO PAGAMENTO 

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

9-DO VALOR 

9.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-79.890,00 (Setenta e 
Nove Mil, Oitocentos e Noventa Reais). 

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

Dotação Secretaria 
0508123610188-1068-33.90.391999 Secretaria Municipal de Educação 
0508123610188- 2036- 33.90.391999 Secretaria Municipal de Infra-estrutura 
06022267820534-2025- 33.90.391999 
06031 54520323-2026-33.90.391999 
0702103010428-2028-33.90.391999 
0802206010075-2034- 33.90.391999 

10 - DAS PENALIDADES 

10.1 - Ao contratado total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções legais, a 
saber: 
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b) Multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em 
seu total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, cumulável com as demais 
sanções; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

d) Declaração de inidoneidade para licitar, e contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, na forma da lei, perante a autoridade que aplicou a penalidade. 

10.2- As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas ou 
penais, previstas na Lei 8.666/93. 

11- IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCA TÓRIO: 

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

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

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

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

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

12 - RECURSOS: 

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

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

12.3 - Se houver interposição de recurso, os licitantes serão comunicados, para os efeitos do 
previsto no parágrafo sexto do Artigo 109 da Lei 8.666/93 e 8.883/94. 
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12.4 - Os recursos interpostos fora do prazo não serão considerados. 

13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14 - DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 

14.1 - A Divisão de Licitações prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos 
interessados nesta licitação, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, no 
horário de expediente NO PAÇO Municipal de Nova Cantu - PARANÁ, na Rua Bahia S/N°, ou 
ainda pelo fone /fax 44-35271281 I 35271363- e-mail- pmncantu@ig.com.br. 



NOVA CANTU -PARANÁ, 04 de Março de 2015. 

ASS. COMPRAS E LICITAÇÕES PRESIDENTE DA COMISSÃO C.P.L. 
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(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Canto 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 015/2015 
REF.: Edital de CARTA CONVITE n° 002/2015 - PMNC. 

CREDENCIAMENTO 

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

instaurado por este Departamento de 
Compras. 

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

Em ___ de--------de 200 . 



PARA: 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 - Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu(ã)ig.com.br 
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(MODELO ANEXO 11) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 015/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 002/2015 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento li citatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 002/20 15, instaurado pelo 

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

Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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<MODELO ANEXO ITI) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 015/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 002/2015 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade -CARTA CONVITE n° 002/2015 instaurado pelo 

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DA TA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



(MODELO ANEXO IV) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 015/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 002/2015 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 002/2015 instaurado pelo 

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

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

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

acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



{MODELO ANEXO V) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 015/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 002/2015 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 002/2015 instaurado pelo 

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

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

declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 015/2015 
REF.: Edital de CARTA CONVITE n° 002/2015 -PMNC. 

Objeto: Aquisição de Serviços de Recapagens de Pneus. 

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

Nova Cantu, Paraná, ____ .-..:::d:.:::e _______ de 2.015. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 



ESTADO DO PARA1VA 
CNPJ 77.845.394/0001-03 

PROCESSO LICITA TÓRIO no 017/2013 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

OBJETO: Serviços de Recapagens de Pneus para Onibus, Caminhão, Patrola, Pá 
Carre adeira e outros. 
VALOR ESTIMADO - R$-79.890,00 (Setenta e Nove Mil, Oitocentos e Noventa 
Reais); 

I 

I Mar o I 2015 

ÃO FINANCEIRA: 

NAO AUTORIZADO 

Visto: DATA: 

Dispensado Concorrência Convite 

Visto: DATA: -n2. I O=) I~ 1 



Item 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 
12 

13 

'---

qtde 

8 

6 

20 

22 

20 

20 

8 

12 

12 

12 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ORÇAMENTO 

descriçãp-- valor unit. vir total 
pneu 20.5x25 / 1.790,00 14.320,00 

------~ 
pneu 1300x24 / 1.060,<?_9 __ -------~360,_Q_9 __ 
pneu 1000x20 liso .......- 370,00 7.400,00 

pneu 1000x20 borrachudo/ 395,00 8.690,00 

pneu 900x20 liso _,.- 330,00 6.600,00 

pneu 900x20 borrachudo / 350,00 7.000,00 

pneu 1100r22 liso / 390,00 3.120,00 

pneu 1100x22 borrachudo ,. 420,00 5.040,00 

reforço de pneu 20.5x25 / I-- 990,00 11.880,00 
reforço de pneu 1300x24 / 79Õ,Õ-Õ 

------------
9.480,00 --- ----------- -·--- --

79.890,00 ----------- --------------------------

Campo Mourão Pr, 10 de fevereiro de 2015 
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