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

CNPJ N.• 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório n° 013/2016 - Edital 
de Carta Convite n° 003/2016, que tem como objeto a Aquisição de Serviços de 
Recapagens de Pneus, conforme especificação no Edital. 

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

- No valor Total/Global de R$-78.606,00 (Setenta e Oito Mil, Seiscentos e Seis Reais): 
P. G. BARBOZA- COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS, inscrita no CNPJ sob 
o n° 05.236.316/0001-09; 

Nova Cantu, Paraná, 03 de Março de 2.0 16. 
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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 Li citatório n° O 13/2016, Edital de Carta Convite n° 003/2016, em 

conformidade com a Ata da reunião da Comissão Municipal de Licitação de 26 de 

Fevereiro de 2.016. 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 03 de Março de 2.016. 

Dr. DIVONSIR GRAFF 

OAB-PR no 4.058 

Assessor Jurídico 
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MUNICIPIO DE NOVA CANTU ~Fl.N.o_~:t----~' 
Estado do Paraná ---'--$.[} .. 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 1-o:L.-·---~~-· 

l/Paço Municipal Martin Krupek" 

SCI - Sistema de Controle Interno 

Relatório Administrativo n°. 035/2016. 
Processo Licitatório n°. 013/2016. 
Modalidade Edital de Edital de Carta Convite n°. 003/2016. 

O presente relatório trata do processo licitatório n°. 003/2016 - Serviços de recapagens 
de Pneus. 

Ao analisar o processo percebe-se que houve o cumprimento as exigências estabelecidas 
pela lei 8.666/93. 

Assim sendo, diante da legalidade verificada, é que se manifesta pela homologação da 
licitação. 

É o parecer, s.m.j . 

Nova Cantu, 03 de Março de 2016. 

hs Marma da Silva 
Controladora Geral 

Controlador Interno 

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

E-mail: pmncantu@ig.com.br 

CICantu • 
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Prefeitura Municipal de Nova C~l~t/:::::~ 
Rua BAHIA, n° 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 ~.~ ~<l.. 

CNPJ N.O 77.845.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 ~ _: t :...-

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

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

REF: PROCESSO LI ClT A TÓRIO N• O 13/2016 
EDITAL DE CARTA CONVITE n• 003/2016 

A Comissão Mun icipal de Licitações, após análise e verificação da documentação e proposta apresentada. torna pública a Adjudicação. 
do processo licitatório em epígrafe à: 

EMPRESA: 
P. G. BARBOZA - COMÉRCIO E RECAPAGEM 
PNEUS 
CNPJ 05.236.316/0001-09 

Comissão de Licitações: ~ckt. oou.. 

(._'-"'~€ 
r~~ 

.... .__,,/ 

DE 
LOTES E/OU ITENS: 
itens OI, 02, 03, 04. OS, 06, 07, 08, 09 e 10 no valor global/total de RS-
78.606,00 (Setenta e Oito Mil, Seiscentos e Seis Reais); 

PLí I 

JO 

Nova Cantu, Paraná, 26 de Fevererro de 2.016 . 

".'!'"'~ EM_OJ Jt73 1~ ' 6 
~baYI-12.. ~ J -n-/eAMrJ 

J. iJ3 IC - 0~-ED1 

RESPO ~SAVEL __ -i;........,t---



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N. 0 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

ATA DE JULGAMENTO DE PREÇOS DO PROCESSO LICITA TÓRIO n° 013/2016 
-EDITAL DE CARTA CONVITE n.0 003/2016-PMNC. 

Às 09h20min (nove Horas e Vinte Minutos) Horas do dia 26 (vinte e seis) de 
Fevereiro do ano de dois mil e Dezesseis, 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. 0 002/2016, 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: 

EMPRESA/CNPJ 
ruBASPNEUSLTDA - ME 
CNPJ 05.521.395/0001 -91 
P. G. BARBOZA- COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS 
CNP J 05.236.316/0001 -09 
SOS PNEUS Recapagens em Geral -Ribas e Dissenha Ltda-EPP 
CNPJ 85.483.956/0001 -44 (Eliminada) 

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 - COMÉRCIO E itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10 
RECAP AGEM DE PNEUS no valor global/total de R$-78.606,00 
CNPJ 05.236.316/0001-09 (Setenta e Oito Mil, Seiscentos e Seis 

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$-78.606,00 (Setenta e Oito Mil, Seiscentos Seis Reais): P. 
G. BARBOZA - COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS, inscrita no CNPJ sob o 
n° 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/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 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

11Paço 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, 26 de Fevereiro de 2.0 16. 

Comissão de Licitações: 

J 

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@hotmai l.com ou pmncantu@ig.com.br 
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I'NO~UNIÃO rd«) -~ R.B.G. BARBOZA E BAR !A ~_IDA~ 
CNPJ 0523631610001-09 ~ INSCR. Esl!,'a(i;~·-··· j -PNEUS E RECAPAGENS 

~~ AV. CAPITÃO fNDIO BANDEI •••• · "#~ 
(/hna fuJa olaJpnt_ 1!.0#~ aqui! FONE: (44) 3525-633 13 '-q Cantv .(l 

CEP 87301-000 - CAMPO MOURÃO - PARANÁ 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 013/2016 

EDITAL DE CARTA CONVITE N° 003/2016 

ABERTURA: 26/FEVEREIR0/2016 

1 1- DO OBJETO 

l'l ' 

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

de Pneus, as seguinte fo rma; 

LOTE 01: ÚNICO 

l i 
Item descrição dos serviços a serem prestados qtde vir unit v)r'total 

1 PNEU 20.5x25 (PÁ CARREGADEIRA) ..................... 8 1.900,00 I/ 15.200,00 

2 PNEU 1.300x24 (MOTONIVELADORA) 6 830,00 I/ 4.98o,oo 
3 PNEU 1.000x20 LISO (ÔNIBUS) 20 368,00 / 7.360,00 
4 PNEU 1.000x20 BORRACHUDO (ÔNIBUS) 22 395,00 v 8.690,00 

5 PNEU 900x20 LISO (ÔNIBUS) 20 325,00 / 6.500,00 

6 PNEU 900x20 BORRACHUDO (ONIBUS) 20 365,00 ...... 7.300,00 
7 PNEU 1.100x22 LISO (ÔNIBUS) 8 437,00 / 3.496,00 

8 PNEU 1.100x22 BORRACHUDO (ÔNIBUS) 12 498,00 / 5.976,00 

9 REFORÇO DE PNEU 20.5x25 (PÁ CARREGADEIRA) 12 844,00 / 10.128,00 
10 REFORÇO DE PNEU 1.300x24 (MOTONIVELADORA) 12 748,00 / 8.976,00 

TOTAL .... .. .... ... ..... .... ..... ... .. .. ..................... .................................... ....... ..... 78.606,00 

Validade da proposta 60 dias -------
' 

Campo Mourão Pr 25 de feverel~~ 

P.G. BARBOZA ~<::1\!'AG~ 5 .-. 

PedroG~nçal~.z r.: I)"~ 1S/QQQ1-09\ 
.___..- fõo. ,;..jO. 3 . ;-~c < RECAP~Gél'l 

-: !i.~~'=l0: ~ .• C)~t:,._,.,.. ... 
p \:J, - · ' - • 

• . ~ ··: 'õ-;j~ 
~-- i' ,,_ 
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1 
ITEM 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

RIBAS PNEUS LTDA. 
RECAPAGENS E REFORÇOS AGIÚCOLAS 

Rod . BR-487- Km. 163- N.0 16 00 - Salda p/ Pitanga - Fones: (44} 3523-725119978-0803 
CEP 87301-450 - CAMPO MOURÃO - PARANA 

Campo Mourão Pr 22 de fevereiro de 2016 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

CARTA CONVITE N°003/2016 

Apresentamos nossa proposta comercial para recapagens 

de pneus para onibus, pá carregadeira, e reforço de pneus 

referente edital acima, conforme segue: 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QTDE 
pneu 20.5x25 pá carregadiera 8 

pneu 1300x24 motoniveladora 6 

pneu 1000x20 liso onibus 20 

pneu 1000x20 borrachudo onibus 22 

pneu 900x20 liso onibus 20 

pneu 900x20 borrachudo onibus 20 

pneu 1100x22 liso onibus 8 

pneu 1100x22 borrachudo onibus 12 

reforço de pneu 20.5x25 pá carregadeira 12 

reforço de pneu 1300x24 motoniveladora 12 

PROPOSTA VALIDA CONFORME EDITAL 

RIBAS PNEUS L TOA-ME 

'i 05521395/0001-91 
Ribas Pneus ltda. ·ME 

ROOO'YlA BR oU;1, ~M 01 .• SINO 
"'LA C~ROLO . CEP e7301""50 

F.~MPO MOUf'ÃO F'P 

VLR UNIT. VLR TOTAL 

1.924,00 15.392,00 

839,00 5.034,00 

375,00 7.500,00 

399,ÕO 8.778,00 

335,00 6.700,00 

374,00 7.480,00 

444,00 3.552,00 

510,00 6.120,00 

847,00 10.164,00 

755,00 9.060,00 

79.780,00 



Prefeitura Municipal de Nova 

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
HABILITAÇÃO 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 013/2016 
Edital de Carta Convite no 003/2016 

Às 09:00 hs (nove horas) do dia 26 de Fevereiro de 2016, na Sala de Reuniões da 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações 
designados pela Portaria n° 002/20 16, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e 
j ulgamento 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 Presidente abriu 
a sessão pública, efetuando o credenciamento e recebimento dos envelopes, que teve como 
participante as empresas: 

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

EMPRESA I CNP J 

P. G. BARBOZA- COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS 
CNPJ 05.236.316/0001 -09 
SOS PNEUS Recapagens em Geral - Ribas e Dissenha Ltda-EPP 
CNPJ 85.483 .956/0001-44 

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. 
Obs: A Empresa SOS PNEUS Recapagens em Geral - Ribas e Dissenha Ltda-EPP, não 
apresentou a Certidão Conjunta da Receita Federal, e foi eliminada do certame. As duas empresas 
restantes apresentaram a documentação exigida em edital e foram habilitadas ao certame. 

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

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

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

Comissão de Licitação 
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http: / /www.receita. fazenda.gov. br/ Aplicacoes/ ATSPO/Certidao/C. .. 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
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 à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). 

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

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://www. receita. fazenda.gov. br> ou <http://www. pgfn. fazenda.gov. br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n~ 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 15:06:10 do dia 30/11/2015 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 28/05/2016. 
Código de controle da certidão: 7FCD.D956.83CD.21 BO 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

·O 

20112/2015 15:26 
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https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crti'Crti'FgeCFSimprimirPap .. . 

'!14!11.11-M M ·1iiJ;M 

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 Ca ixa 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: 08/12/2015 a 06/ 01/2016 

Certificação Número: 2015120802202386307817 

Informação obtida em 20/ 12/2015, às 15 :20:23. 

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

t,:: 2~2015 15: 



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 TOA- ME 

Endereço: AVN CAPITAO INDIO BANDEIRA, 3035 
Bairro: 

Cidade: 

Estado: 

CEP: 

JARDIM CURITIBA 

CAMPO MOURAO 

PR 

87300005 

Finalidade da Certidão: PARA FINS DIVERSOS 

/ 

N° 1342/2016 

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

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

A aceitação da presente certidão está condicionada a verificação de sua validade na internet no 
endereço: VV\1\iVv.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: 01/02/2016 às 17:04:26 
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• PARANÁ 
GOVERNO DO ESTADO 

S•C111Uir11 ál Fattnd.a 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 014109843-20 

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. 

Página 1 de 1 

Válida até 18/04/2016 - Fornecimento Gratuito 

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

Emitido via tntemet Pública (20112/2015 15:40:13) 
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PEDRO GONÇALVES BARBOZA, brasileira, casado sob o regime de comunhão universal de bens, nascido 
em 30 de Novembro de 1959, natural de Rolândia - PR., empresário, residente e domiciliado em Campo 
Mourão - PR., na Rua Mato Grosso, 1400, Centro, CEP 87300-400, portador da Cédula de Identidade CI/RG 
n.0 1.662.405-5, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, e do CPF/MF n.0 

327.713.209-91; 

MARCOS GONÇALVES BARBOSA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido 
em 20 de Março de 1969, natural de Araruna- PR., empresário, portador do CPF/MF n.0 581.377.269-34, e 
da Cédula de Identidade RG n.0 4.185.138-4 expedida em 05 de Outubro de 1984 pela Secretaria de 
Segurança Público do Estado do Paraná, residente e domiciliado na Rua Frei Gaspar, 565, Centro, CEP 
87400-000, Cruzeiro do Oeste - PR.; sócios componentes da sociedade empresarial que gira sob o nome 
empresarial de 

R. B. G. BARBOZA • Comércio e Recapagem de Pneus LTDA • ME., com sede e foro na cidade de 
Campo Mourão- PR., na Avenida Capitão Índio Bandeira, 3035, Jardim Curitiba, CEP 87300-005; registrada 
na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE n. 0 4120485692,6 em sessão de 12 de Agosto de 2002; 
Primeira A~eração Contratual arquivada sob o n.0 20023191511 em sessão de 21 de Novembro de 2002; 
Segunda Alteração Contratual arquivada sob o n.0 20040630412 em sessão de 04 de Fevereiro de 2004; 
Terceira Meração Contratual arquivada sob o n.0 20062772171 em sessão de 03 de Agosto de 2006; Quarta 
Alteração Contratual arquivada sob o n.0 20085209520 em sessão de 20 de Novembro de 2008; Quinta 
Alteração Contratual arquivada sob o n. 0 20120686830 em sessão de 15 de Fevereiro de 2012; RESOLVEM, 
assim alterar o Contrato Social e suas alterações: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Retira-se da sociedade neste ato o sócio Marcos Gonçalves Barbosa que possui 1.200 (Um 
mil e duzentas) quotas de capital, correspondentes à R$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais), das quais cede e 
transfere a totalidade de suas quotas de capital da empresa ao sócio remanescente PEDRO GONÇALVES 
BARBOZA ao qual da plena, geral e rasa quitação da seção de quotas ora realizadas; 

CLAUSULA SEGUNDA: O sócio Marcos Gonçalves Barbosa dá plena, geral e rasa qu~ação da cessão da 
totalidade de suas quotas de capital ora realizada; 

CLAUSULA TERCEIRA: O sócio remanescente PEDRO GONÇALVES BARBOZA, declara conhecer a situação 
econômica financeira da sociedade, ficando desta forma 'sub rogàdos nos direitos, vantagens e obrigações 
decorrent~s do presente instrumento; 

CLAUSULA QUARTA: Em decorrência da presente alteração de contrato ora realizada, o Capital Social da empresa 
do valor de R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais) divididos em 120.000 (Cento e vinte mil) quotas no valor de R$ 
1,00 (um real) cada uma, fica assim distribuída entre os sócios a saber: 

Sócios Quotas Capftal % 
Pedro Gonçalves Barboza - 120.000 120.000,00 100 

TOTAL 120.000 120.000,00 100 

CLAUSULA QUINTA: O sócio remanescente PEDRO GONÇALVES BARBOZA, se compromete em um prazo 
máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da assinatura da presente alteração contratual, nomear outro sócio, 
caso contrário fica dissolvida a sociedade de pleno, pela falta de pluralidade de sócios, conforme previsão expressa do 
art. 1.033, IV, da Lei 10.406/202, do Novo Código Civil; 

CLÁUSULA SEXTA: A administração da sociedade caberã PEDRO GONÇALVES 
atribuições de administração autorizado o uso do nome empresarial, vedado ntan 

../ 

BOZA com os poderes e 

, em atividades r:Jj .. f)_ 
~ ~~\ 
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estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem 
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio; 

CLÁUSULA SÉTIMA: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedidos de exercer a 
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos 
dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou .a propriedade; 

CLAUSULA OITAVA: A sociedade passa a ter o seguinte nome empresarial: P. G. Barboza - Comércio e 
Recapagem de Pneus ltda · ME; 

CLAUSULA NONA: Permanecem inalteraçlas as demais clausulas do Contrato Social; 

E, por assim terem justo e contratado, lavram, datam e assinam o presente instrumento, em quatro vias de igual teor e 
forma, na presença duas testemunhas. 

Campo Mourão - PR, 16 de Fevereiro de 2012 

Testemunhas: Responsável pela elaboração deste 
Instrumento: 

~~~~{)~ 
- Rubens Roberto Rodrigues 6 

RG n.
0 
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ROSELI BONATO GONÇALVES BARBOZ , rra, casada sob o regime de 
comunhão universal de bens, nascida em 03 de Maio de 1965, natural de Araruna - PR., 
empresária, residente e domiciliada em Campo Mourão - PR., na Av. Capitão Índio 
Bandeira, 3035, Centro, CEP 87301-000, portadora da Cédula de Identidade RG n. 0 

3.413.831-1, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, e do 
CPF!.MF n.0 577.011.569-68; CARLOS LUIZ ESTEVES LARA, brasileiro, casado sob o 
regime de comunhão parcial de bens, nascido 14 de Junho de 1961, natural de Araruna 
PR., ~mpresário, residente e domiciliado em Campo Mourão - PR, na Rua Santa 
Catarina, 589, Jardim Gutierrez, CEP 87300-410, portador da Cédula de Identidade RG n.0 

2.261.610 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, e do 
CPFIMF n.0 387.186.009-30; sócios componentes da sociedade empresarial que gira sob o 
nome empresarial de R. B. G. BARBOZA E LARA LTDA - ME, com sede e foro na 
cidade de Campo Mourão - PR, na Rod. BR 158 - Avelino Piacentini, 3035, Jardim 
Curitiba, CEP 87309-650; registrada na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE n.0 

4120485692,6, em sessão de 12 de Agosto de 2002; Primeira Alteração Contratual 
arquivada sob o n. 0 3191511 em sessão de 21 de Novembro de 2002; RESOLVEM, assim 
alterar o Contrato Social e suas alterações: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA CONSOLIDACÃO DO CONTRATO SOCIAL: Em consonância 
com o que determina o Art. 2.031 da Lei n.0 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este 
instrumento, atualizar e consolidar o Contrato Social, tomando assim sem efeito, a partir desta data 
as clausulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequando às disposições da referida 
Lei n.0 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação: 

CLÁUSULA PR11vfEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de R. B. G. BARB02;A Eli'l LARA 
LTDA- ME e tem sua sede na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, na Rod. BR. 158- Avelino 
Piacentini, 2035, Jardim Curitiba, CEP 87309-650; 

eLA USULA SEGUNDA : Seu objeto social é: 
a) Comércio a Varejo de Pneumáticos e Câmaras de Ar CNAE-F: 50.30-0/04; 
b) Recondicionamento de Pneumáticos CNAE-F: 25.12-7/00; 

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social é de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais), divididos em 30.000 (Trinta 
mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e totalmente integralizadas em moeda 
corrente do país, pelos sócios, o qual fica assim distribuídos: 

SÓCIOS QUOTAS % CAPITAL 
Roseli Bonato Gon ves Barboza 15.000 50 15.000,00 
Carlos Luiz Esteves Lara 15.000 50 15.000,00 
Total 30.000 100 30.000 00 

CLAUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 12 de Agosto de 2002, e seu prazo de 
duração é indeterminado; 

•·. 

=}--
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CLAUSULA QUINTA: As quotas são indivisívei ·das ou transferidas a terceiro·s sem 
o consentimento do outro sócio, a quem fica asseg dade 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; 

CLAUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social; 

CLAUSULA SÉTilvf.A: A administração da sociedade caberá ao administrador Sra Roseli Bonato 
Gonçakes Barboza com os poderes e atribuições de administração, todo o poder necessário à realização do 
objeto da sociedade. Internamente, são atribuíd~s os poderes de gestão administrativas, e externamente, são 
atribuídos os poderes para representar a sociedade ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, 
podendo transigir, renunciar, desistir, firmar compromissos, confessar dívidas, fazer acordos, contrair 
obrigações, adquirir, alienar e onerar bens móveis e imóveis, nas condições deste contrato, autorizado o uso 
do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações 
seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da 
sociedade, sem autorização do outro sócio; 

CLAUSULA OITAVA: Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará 
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; 

CLAUSULA NONA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão 
sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso; 

CLAUSULA DÉCilvf.A: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, 
mediante alteração contratual assinada por todos os sócios; 

CLAUSULA DÉCilvf.A PRIMEIRA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título 
de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes; 

CLAUSULA DÉCilvf.A SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas 
atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou 
do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação 
patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado; 
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em 
relação a seu sócio; 

CLAUSULA DÉCilvf.A TERCEIRA: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido 
de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou 
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública, ou a propriedade; 

CLAUSULA DÉCilvf.A QUARTA: DECLARA para os efeitos de enquadramento como MICRO EMPRESA 
que o valor da receita bruta anual da empresa não excederá, no ano da constituição, o limite fixado no inciso 
I do artigo 2° da lei Federal n.0 9841 de 05/10/1999, e que a empresa não se enquadra em qualquer das 
hipóteses de exclusão relacionados no art. 3° daquela Lei; 

CLAUSULA DÉCilvf.A QUINTA: Fica eleito o foro de Campo 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

exercício e o 
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E, por assim terem justo e contratado, la 
presença duas testemunhas. 

presente instrumento, em quatro vias, na 

Campo Mourão, 15 de Janeiro de 2004. 

TESTEMUNHAS: 

~~teffan 
RG n.0 8.868.862-7 IIP/PR 

San~a 
RG n.0 5.513.867-2 IIP/PR 
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NO~UNIAO 

PNEUS E RECAPAGENS _ , o 
~ AV. CAPITAO INDIO BANDEIRA, tu·~~ 
~ ~ FONE: (44) 3525-6336 

ru.nw_ hoa. o.itup.nL &J.~neç.a aqu · ANEx61\P 87301-000 - CAMPO MOURÃO - PARANÁ 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LI ClT A TÓRIO (LI ClT AÇÃO) N° 013/2016 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 003/2016 

DECLARACÃO / 
Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

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

003/2016 instaurado pelo Município de t\ova Cantu. que a empresa proponente. 

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

espec ificações 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, 25 de fevereiro de 2.016 



NO~ UNIÃO R.B.S. BARBDZ 
PNEUS E RECAPAGENS 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 013/2016 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 003/2016 

DECLARAÇÃO / 
Declaramos para os devidos fins de direito. na qualidade de 

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

003/2016 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_ 25 de fevereiro de 2.016 

/} ~~ 
P.G. BARBOZA COME~1i'~~US 

P~dr~ Barboza 

ros. 236.316/0001-691 



NO~UNIAO R.B.G. BARBDZA E BARB -PNEUS E RECAPAGENS 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 013/2016 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 003/2016 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA / 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

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

003 /2016 instaurado pe lo 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, 25 de fevereiro de 2.016 

P.G. BARBOZA CÓM ~ 

'o5.236.316/0001-09 

Av. <:a;>~tão Índ~o 3i.:mdelra, 3035 
~ 87301-<XlO • CanipO Mourão • m 

f] 



NO~U 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 013/2016 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 003/2016 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 
/ 

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

do procedimento licitatório. sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 003/2016, 

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. 

Campo Mourão Pr, 25 de fevereiro de 2.016 



Comprovante d.:' Inscrição e de Situação Cadastral 

I de 2 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

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

,J(Jv.~ REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
íifl) ~·~ 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA ~ 

NUMERO OE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 
05.521.395/0001 -91 

_/ CADASTRAL 
10/02/2003 

MATRIZ 
/ 

NOME EMPRESARIAL 

RIBAS PNEUS LTDA - ME 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

RIBAS PN EUS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

49.30-2-02- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermun icipal, interestadual e 
internacional 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATMDADES ECONÔMICAS SECUNDÃRIAS 

45.30-7-05- Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 
22.12-9-00- Reforma de pneumáticos usados 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2- SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

I LOGRADOURO 
. ROD BR 487, KM 01 I! ~~~ERO I 

I COMPLEMENTO 

I 

I 
I CEP 
. 87.301-450 I 

I BAIRRO/DISTRITO 
VILACAROLO I 

I MUNICIPIO 
. CAMPO MOURAO I ~ R 

I ENDEREÇO ELETRÔNICO 

I 
I TELEFONE 
. (44) 5231 -076 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) ...... 
I SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I SITUAÇÃO ESPECIAL -······ 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470. de 30 de maio de 2014. 

Emitido no dia 24/02/2016 às 08:35:04 (data e hora de Brasília) . 

Consulta QSA I Capital Social 

I 

I 
l DATADA SITUAÇÃO CADASTRAL 

10/02/2003 

I 
I 
I ~~SITUAÇÃO ESPECIAL 

I 

Pàgina: 1/1 

Voltar 

Preparar ?óg 'la 
pam ~p•es 't(J 

"" 24/~6 08 ,35 
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Estado do Paraná 
Prefeitura Municipal de Campo Mourão 
Secretaria da Fazenda e Administr~ção 

Certidão Negativa de Débito 

Dados do Contribuinte: 
C.N.P.J.: 05.521.395/0001-91 
Código: 357448 
Contribuinte: RJBAS PNEUS LTDA- ME 

Endereço: ROO BR 487, SIN- KM 01 
Bairro: AREA URBANIZADA / 
Cidade: CAMPO MOURAO 
Estado: PR 
CEP: 87301450 

finalidade da Certidão: PARA FINS DIVERSOS 

N° 2474/2016 

Certifico para os devidos fins que INEXISTEM DÉBITOS referentes a Tributos h-1unicipais 
inscritos ou não em Divida Ativa. em nome do contribuinte acima citado até a presente data 

Reser1a-se o direito da c azenda Muni c i pai c obrar dí·tidas posteriorn1ente apuradas mesmo as 
referentes a periodos compreendidos nesta CERTIDÃO. 

A. aceita•;ãc' da presente certidão está condicionada a ·..-erificaçào de sua v·alidade na internet no 
endere•;o wvvw c ampomourao pr. gov br .:Ser...-iç os-Online) 

Observa•;ào Esta certidão é valida somente para o contribuinte acima 

Validade: 30 dias a partir da data de emissão. Emitido em: 23/02/2016 às 18:14:21 



de 1 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 05521395I0001-91 
Razão Social: RIBAS PNEUS LTDA ME 
Nome fantasia:RIBAS PNEUS 

/ 
Endereço: ROD BR-487 KM 01 SAlDA PARA PITANGA SN I VILA CAROLO I 

CAMPO MOURAO I PR 187301-450 

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: 15/02/2016 a 15/03/2016 

Certificação Número: 2016021500585087409849 

Informação obtida em 23/02/2016, às 18:16:34. 

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

23/02/2016 18:16 

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

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

Nome: RIBAS PNEUS LTDA- ME 
CNPJ: 05.521.395/0001-91 / 
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dí-v;das 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 filiais, refere-se à situação do sujeito 
passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusi\€ as contribuições sociais previstas nas 
alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n~ 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://www. receita .fazenda .gov. br> ou <http://www. pgfn.fazenda.gov. br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n~ 1. 751, de 02/10/2014. 
Emitida às 12:39:34 do dia 25/09/2015 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 23/03/2016. 
Código de controle da certidão: B504.2BC2.0A30.D1A1 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Modelo aprovado pela Portaria Conjunta PGFNISRF rt 3, de 22/11/2005, alterada pela Portaria 
Conjunta PGFNISRF n~ 1, de 19/05/2006. 

23/02/2016 18:19 

.. --I 
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Gov~RNO no E~AOO 
St :ltUihll :•'u•n:u 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributânos e de Dívida Ativa Estadual 

N° 014324109-80 

Certidão fornectda 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 tributána, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias 

Válida até 22/06/2016 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 

P,;gma 1 di: 1 

Em1:rdo v1a lnterner Pilou~ (23t02!2016 1B 2ô S9} 
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RIBAS PNEUS LTDA - EPP ~ ~ ~ 

CNPJ: 05.521.395/0001-91 ~ FL. N.o ___ Q ____ ~ 

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRA T'JJLL ---4---·-··· 
FABIANO DISSENHA RIBAS, brasileiro, natural de Campo Mourão- PR, ~o~ -~ 
regime de Comunhão Parcial de Bens, nascido em 08110/1976, empresário, portadora do CPF 
sob o N. 0 918.732.669-87 e da Cédula de Identidade RG sob o N .0 6.439.774-5 do Instituto 
?e Identificação do Paraná, residente e domiciliada em Campo Mourão - PR, na A v. Capitão 
Indio 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 28/1011975, 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 t 
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 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; e 
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadua~ 
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. 

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

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

Can1po Mourão - PR, 05 de Dezembro de 2012. 

~ ~~\~(.~~ 
FABIANO DISSENHA RIBAS DANIELA THEODOROVICZ RIBAS 

w 
Responsável pela elaboração: JOAREZ SEBASTIAO RODRIGU 

CRC 027202/0-0 PR 
Testemunhas 

(RG 9.178.036-4 do lmt. De ldent. Do PR) 

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

LUZIA&LER HANISCH 
(RG 5.856.229-7 do Inst. de ldent. do PR) 
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RIBAS PNEUS L TOA. 
CONTRA TO SOCIAL 

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 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 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 

deverão ser apurados em balanço especial , da data do evento. 



'---
RIBAS PNEUS LTDA. 
CONTRA TO SOCIAL 

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

\:~~ ~eb~ -;> ~~ :s 
DANIELA THEODOROVICZ RIBAS 

~~-r--THEO DOROVICZ -~ 
Rua Santa Catarina, 2101 • Fone/Fax (044) 823-1675 

Centro - CEP 87303- 170 - Campo Mourão - Paraná 
~~ Conl CRC-PR 6928 0-3 ' - CPF 003491789-~ 

á'"~ 
\ 

AO'IIOGAOO 
oM-'1 11.67-5 - CPf 003 4~ 'JI/f-M 

2 
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RIBAS PNEUS LTDA. 
RECAPAGENS E REFORÇOS AGRÍCOLAS 

Rod. BR-487- Km. 163- N.o 1600- Sarda pf Pitanga- Fo nes: (44) 3523-7251/9978-0803-~
CEP 87301-450 - CAMPO MOURÃO - PARANÁ 

ANEXO V 

PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

ROCESSO L/CITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 01312016 
EDITAL DE CARTA CONVITE No 00312016 

DECLARAÇÃO / 
Declaramos para os devidos fins de direito, na 

qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade 

- CARTA CONVITE n° 003/2016 instau~ado pelo Município de Nova 
~ 

Cantu, que a empresa proponente, c ·onhece 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 '!r.;~ de 2.016 --~~~~~ 
~ ······-·----~ 

~~ 05521395/UOOl-91 • 
Ribas Pmus lt~ .• ME 

ROOOvrA BR 487. ~M ot. SIN• 
'l'fLA CAROLO • CEP 87301-450 

P.AMP() MOUPÃO ~ pp 

J .... füt;ã;Põ~L· • ME 

RIBAS PNEUS L TOA - ME 



RIBAS PNEUS LTDA. 
RECAPAGENS E REFORÇOS AGRÍCOLAS 

Rod. BR-487- Km. 163- N.o 1600- Safda pf Pitanga- Fones. {44} 3523-7251/ 9978-0803 
CEP 87301-450 - CAMPO MOURÃO - PARANÁ 

ANEXO/V 
PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO L/CITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 01312016 
EDITAL DE CARTA CONVITE No 003/2016 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na 

qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade 

..... CARTA CONVITE n° 00312016 instaurado pelo Município de Nova 

Cantu, que a empresa proponente, não ~mprega menores 18 anos em 
.. t 

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 observâncilfl a Lei Federal 9854199, que 

acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666193. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Campo Mourão Pr 22 de fevereiro de 2 .016 

~aoo .. .... .;:.~_.u, ~:111 ., , 3,,,.. 
'V1..,.~ C.• f;! (")_C,) - :EP -'3 7~,., -~ . 

(J ;e ft1('1 .•,1-: -. r.";;; • ~~I 
,f 
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RIBAS PNEUS LTDA. 
RECAPAGENS E REFORÇOS AGRÍCOLAS 

Rod. BR-487- Km. 163 - N .0 1600- Saída p/ Pitanga- ~'"'or ~s r .... 'l,_.23-7'251 /9978-0803 
CEP 87301-450 - CAMPO MOURÃO - PARANA 

ANEXO/I/ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

Comissão de Licitação 

Processo licitatorio n°·013/2016 

Ref. Ccarta Convite n° 003/2016 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA / 
Declaramos para os devidos fins 

de direito, na qualidade de proponente do procedimento 

licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 

00312016 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 

firmamos a presente • 

verdade, 

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

ftODOVIA BR 417. KM Cl1, :siH• 
111LA CAROLO • CEP &1301~50 

» ~.ot:....,Q MOUP~O . P,. # ,..,. 

L 



RIBAS PNEUS LTDA. 
RECAPAGENS E REFORC;OS AGIÚCOLAS 

ROd. BR-487- Km. 163- N .0 1600 - Salda p/ Pitanga - Fones: (44) 3523-7251/9978-0803 
CEP 87301-450 - CAMPO MOURÃO - PARANA 

ANEXO/I 

PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO L/CITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 013/2016 
EDITAL DE CARTA CONVITE No 003/2016 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE ,-

Declaramos para os devidos fins de direito, na 

qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 

modalidade - CARTA CONVITE n° 003/2016, 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. 

v 05521395/UOOl-91• 

~="OOvv••. f'<.:",""' ."""" 01 , Str-·· 
Vil _ 'I C e. r<:, .•. •.-l:l·' "7'Jê" t->l'" 

~ r- &A4r"'""' ,0:..-lllr ... l~t) . r1·:. ,. ... 



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

I de I 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribu inte, 

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

i.,J\,4. REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

l:!l CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUrvERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 
85.483.956/0001-44 

/ CADASTRAL 
17/08/1992 

MATRIZ 

/ 
NOME EMPR ESARIAL / 
RIBAS E D ISSENHA LTDA - EPP 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) --· 
CÓDIGO E DESC RIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

47.89-0-99- Comércio varej ista de outros produtos não especificados anteriormente 

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 

Não informada 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZAJUR iDICA 

206-2- SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

I LOGRADOURO 
. R MIGUEL LUIZ PEREIRA ll ~~~ERO j I COWPLEMENTO 

I 
I CEP 
. 87.305-360 I 

I BAIRRO/DISTRITO 

JD.LAR PARANA I 
I MUNICÍPIO 
. CAMPO MOURAO I ITD R 

I ENDEREÇO ELETRÓNICO 

I 
I TELEFONE 
. (44)5251 -100 

I ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVIEL (EFR) 

***** 

I SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

I I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I SITUAÇÃO ESPEC IAL ........... 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. 

Emitido no dia 24/02/2016 às 08:34:33 (data e hora de Brasília). 

I 
I 

I 
l DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

12/07/2003 I 

I 

I 
I DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ........ I 

Página: 1/1 

Consulta QSA I Capita l Social 
r8548395610001"4i, 

RIBAc: E C'ISSENI-'.A LIDA. EPP 

P r eparar P .,g,., fJ 
para mo•e;ssil 

RUA M.!G UF:l J IZ ""'R:' :<A 362 
JD. LAR ?AI1.ANi C '3 7305-:lt<l L CAMPO 'V,CJ_ "'Ã.O p~ -

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privac idade e uso, clique aqui . ._ 

AtuaLize sua página 

24/02~ 16 08:34 



,, .-. -.. , Estado do Paraná ! G]\ 
11 - 'J . ...~ ... . 

Prefeitura Municipal de Campo Mourão 
Secretaria da Fazenda e Administração 

Certidão Negativa de Débito 

Dados do Contribuinte: 
C.N.P.J.: 85.483.9561000144 
Código: 272671 
Contribuinte: RIBAS E OISSENHA LTDA 
Endereço: RUA MIGUEL LUIZ PERBRA, 362 
Bairro: CENTRO 
Cidade: CAMPO MOURAO 
Estado: 
CEP: 

PR 
87305360 

/ 
finalidade da Certidão: PARA FINS DIVERSOS 

N° 2476/2016 

,_::ertifico para os devidos fins que INEXISTEM DÉBITOS referentes a Tributos L\micipais 
inscritc•s l)U não em Dívida .A.ti·.'a ern nome do contribuinte a c i ma citado até a presente data 

qeserv·a-se o direito da =azerlda Uunicipal cobrar dhtidas püsteriNtTlente apuradas mesmo as 
referentes a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO . 

.A. aceita,; à !) da presente certidão está condicionada a ·.rerificaçào de sua ·.'alidade na internet no 
endere1;o '!•Nvw campomourao pr gov br (Ser.'iços-Online) 

Obser..-aç ão =sta c ertidà':. é v·alida sotTlente para o c 'xltribuinte a c i ma 

Validade: 30 dias a partir da data de emissão. Emitido em: 23/02/2016 às 18:23:30 

... ~-~ .. . ' . ==----------;Ç?;;:RZ~ 
\ ·"· ~: ~ -~ ... - ... . 

r· 548395ô/ 
P- 3 - - ' - - ~LmA EPP 

R'J .1Z '~R"= I!\ ~ ? 
JL - J -JéO 

L '-- - ·(; c .... .u.r. Pk _J 
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https://www.sif~.c.ilia.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFS~Iq>rimirPap ... 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 85483956/000I-44 

Razão Social: RIBAS E DISSENHA LTDA ME 
Endereço: RUA MIGUEL LUIZ PEREIRA 362 / LAR PARANA I CAM~OURAO 

I PR I 87305-360 / 

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 
1 quaisquer débitos referentes a contribuições e/ ou encargos devidos, 

decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 10/02/2016 a 10/03/ 2016 

CeMtificaçãoNúrnero: 2016021000475470415110 

Informação obtida em 23/02/2016, às 18:22:22. 

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 

-== -;/?Zf?··"·~· ~ ~ ,4. 4 ~ : • • ~ ):.. "' • '"' •• 

' :1 '854839~~~1-44 

1:. ~ ~ .. ~= '"'' S..~NHA LIDA. EPP 

F.'UI' \l...,,t~: _:.J.Z ~li.EIRA 162 
Ju ..AI< .~·""Á CêP St. J5-.ib0 

CAN.rQ MOvRÃO ~ 

Q 

23/02/2016 18:22 
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PARÀNÁ 
ll:ttl.aN :a 'uen~• 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida At1va Estadual 

N° 014324112-85 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 85.483.956/0001- .4 / 
Nome: RIBAS E DISSENHA 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 Secretana de 
Estado da Fazenda. constatamos não existir pendências em nome do contribumte ac1ma tdentlficado, 
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 obngações tnbutárias acessórias. 

Válida até 22/06/2016- Fornecimento Gratuito 

A autentic1dade desta certidão de"erá ser confjrnada "ia Internet 
r 

~ 

. 8548395~/0 
rr ' ~ r. ":' '~ 5ENHA LTDA. é:?P 

r-• j !c •.•JIZ ?Ei1f'" "62 
JC _.. -<;:..-N.i. ("'F'e ·_._.u,o 

L C"'"',>(') MOUilAO F;< 

Pált"'it 1 ae 1 
5mi.'I:JO vra 1nrerner PUDuca (2.3.1021201$ 18'28. 13) 
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PASSOS E RIBAS LTDA 

mNTRATO SOCIAL 

JOÃO ASSUNÇÃO RIBAS, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliad< 

em Campo Mourão-Pr. ã Rua - Euclides Slomp ; n9 135 - Jardim Maia portador dé 

cédula de Identidade RG n9 866.243-7 expedida pelo I.I/PR e do CPF/MF n0 235. 

992.439-72 e VALENTIM PASSOS, brasileiro, cas·ado, comerciante, residente e de 

miciliado em Campo Mourão-Pr. ã Av. Guilherme de Paula Xavier, n9 1844 Centre 

portador da cédula de Identidade RG n9 964.49-4 e.Jq>edida pelo r'. I/PR e do CP! 

MF n~ 172.626.209-44 ; R E S O L V E M por este instrumento particular de 

contrato social, cons-tituí:t uma soc0ade por quotas de responsabilidade limi. 

tada, regida pelas clausulas seguintes • 

Cl.ÃmOLA PRDtEIRA:- Ncme Comercial :- PASSOS E RIBAS LTDA; Sede e Foro:- 1 

Rua- Piquiri, n9 225 - Centro em Catq>o Mourão-Pr . Prazo de Duração: - Inde -

terminado. Inieio das M.ivi.dades :- 01 de julho de 1992. M.ivi.da.de Eeonomica 

COMERCIO VAREGISTA DE PNEUS, ACESSÕRIOS E PEÇAS PARA VEfCULO e CONSERTO DE 

PNEUS. 

Cl..imOLA SKGIBDA :- Cr$. 3.000.000,00 (. Treis milh.Des de Cruzeiros) dividido 

em 3.000.000 (. Treis BilhÕes) de quotas no valor de Cr$. 1,00 ( Hum cruzeiro) 
" 

cada uma, integralizado em dinheiro, neste ato , e assim distribuído entre os 

sÓcios • 

SÓCIOS 

JOÃO ASSUNÇÃO RIBAS 
VALENTIM PASSOS 

TorAL . • • • • . 

~ 
QVoTAS . 
1 ~500.000 

1.50o.opo 
' 3.000.000 

CR$ 
Cr$. 

Cr$. 

CAPITAL 

1.500. 000,00 
1.500 .000, 00 

3.000.000.00 

CI.ÂIISILA IED;:RIRA :- Cenmte :- JOÃO ASSUNÇÃO RIBAS , Uso da Finoa : - Indi

vidualmente. Pró-Laõôxe : - Aos sôcios que prestarem serviços ã sociedade fi-. .,. 
xado em comum acordo. -~Obrigaçees ! - Proibido aval , endossos, fianças e cau-

ção de favor. Caução da Gerencia :- Dispensada. 

CLÃ.mm.A QUARTA :- Balanço Ceral : - Anualmente em 31 de dezeni>ro. Resultado 

Atribuídos proporcionalmente aos sÕcios com quotas integralizadas ou mantidos 

· em reserva na sociedade. 

.. a.ÃDSULA QUINTA :- lleseupedi.DeDto _ : - -que nao estao 1n-Os sÕcios dec laram 

~~rsos em nenhum dos crimes pre•~stos em Lei que os impeça e exercer ativida

/ ;4 / de me rcanti 1. 

/<// 
Í~ CLAmULA. SEXTA ·- DeliberaçÕes Sociais : -

j: ! clusi ve a de transformaçao do tipo j uridico, caoenào um voto a cada quota àe 

Por maioria absoluta de votos in-' 

capital. 

CLÃDSULA ~ :- Trausferencia de Quotas . Por consentimento dos de~s se 

l .. -- . _ ...... 
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PASSOS E RIBAS LTDA -

C<IITRATO SOCIAL fls .02. 

c1os e decurso do prazo de preferencia de sessenta dias, mediante·notificação • 
previa. 

CIÁIE:tJL,A OIY.AVA ·- Os sôcios declaram para o BECISTRO ESPECIAL como KICBOEH

PKESA que se enquadram à Lei nC? 7. 256 de 2 7 de novemliro de 19 84. 

Lavrado em tres VI.as de igual teor e forma. 

Cruq>o Mourão ,23 de jt.mho de l. 992 

~~ 
~ IM PASSOS 

• Tab. O Maf~ldo Donidii 1os Sancos 
4D Trevisan O Huao Almndre Daniel/i 
tJ Bruno Leonardo Daniel/i O )ostone Trevisan Palm11 

Aux. ntados 
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RIBAS E DISSENHA L TOA .. fpp 

CNPJ ~ 85.483.9S610001--44 

QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

JOÃO ASSUNÇÃO RIBAS, brasileiro. casado em regime de comunhão total de bens, empresário, 
residente e domiciliado em Campo Mourão -Pr., a Rua Miguel Luiz Pereira n° 362 - 1° andar Jd. 
Lar Paraná • CEP 87305-360 portador da Cédula de Identidade no 866.248-7 expedida pelo 
SSPIPR e do CPFJMF n° 235.992.439-72 e MARIA ROSILDA DISSENHA RIBAS · 1 , brasileira, 
casada em regime de comunhão total de bens, empresária, residente e domiciliada em Campo 
Mourão -Pr., a Rua Miguel Luiz Pereira n° 362 1° andar Jd. Lar Paraná , CEP 87305-360 
portadora da Cédula de Identidade RG n" 3.437.861-4 expedida pelo 11/PR I do CPFJMF no 
n4.769.059-20 • sócios componentes da finna que gira sob o nome empresarial RIBAS E 
DISSENHA LTDA- EPP, com sede e foro em Campo Mourlo - Pr., à .Rua Miguel Luiz Pereira. 
362 - JD.LAR PARANA - CEP 87305-360 ,com Contrato Social arquivado na MM Junta Comercial 
do Estado do Paraná sob rfJ 41 2 0275949 4 em 29 de Junho de 1992 e última alteração arquivada 
sob n° 200 6185651 7 em 02 de JUNHO de 2006 RESOLVEM, por este instrumento particular de 
AlTERAÇÃO DE CONTRA TO SOCIAL modificar seu contrato primitivo, como segue : 

CLÃy~ PRIMEIRA :- A ADMINISTRAÇÃO da sociedade caberá aos sóCios JOÃO 
ASSUNÇ O RIBAS e MARIA ROSILDA DISSENHA RIBAS , com os poderes e atribuiç6es de 
administradores autorizados o U$0 do nome empresarial, vedados, no entanto, em ativtdacles 
estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de 
terceiros , bem como onerar ou alienar bens imóveis de sociedade, sem autorização dos outro 
sóQo(Art. 997, VI , 1013, 1015,1084, CC/lOOl). Os administradores estio dispensados da 
prestação de caução. · " 

CLÁUSULA SEGYNDA:- Pela efetiva prestação de f8rviço e no exerdeio da administraçlo, os 
administradores terão direito a uma retirada mensal a titulo de pró labore, cujo valor será 
detenninado de comum acordo entre os sócios. 

CLÁUSULA TERCEIRA:- Pennanecem inalterada$ as demais. clausulas que não coti<fwem com a 
presente alteraçlo. 

- " ... 

Lavradô em quatro vias de igual teor e fonna; 

càmpo Mourão, 01 DE OUTUBRO DE 2006. 
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RECAP4GE!VS E/lJ GERAL 

RENo•~ sEU pNEú 
v'ANDo A QUALIDADE DO 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

ANEXO V 

PROCESSO L/CITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 013/2016 
EDITAL DE CARTA CONVITE No 003/2016 

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

procedimento licitatório. sob a modalidade - CARTA CO VITE n° 003/2016 instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os termos da lic itação. 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. 

RH3 ~ '11~ . "-'HA LIDA. EPP 

JC. ,_ ....- I 

L CAMPO MC~ "'· 

- 2 
-3ó0 

_J 



RECAPAGENS Eil-1 GERAL 

RENOVANDo A QUALIDADE DO sEU pNEú 

ANEXO/V 

PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO / 

PROCESSO L/CITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 01312016 / 

EDITAL DE CARTA CONVITE No 003/2016 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 
proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade- CARTA CONVITE n° 
003/2016 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 Federal9854/99, 
que acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666193. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

RIBAS E DISSENHA L róH;~:s~~~~~s 
rss483956/000i -M~1 

R~3Ac: F 'JISSENHA LIDA. EPP 

RU; VJG U"' • _,,, ;o-o;(;;'IRA, 362 
JC . ...t ARAN d P tl7305-360 

L ::.AMPQ MC t.I<.&.O PR _j 
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RECAP4GE.\S E.\1 GERAL 

RENOVANDo A QUALIDADE DO sEU pNEU 

ANEXO 111 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
Comissão de Licitação 
Processo licitatorio n°-013/2016 
Ref. Ccarta Convite n° 003/2016 

DECLARACÃO DE ENTREGA / 
Declaramos para os devidos fins de direito, 

na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 
modalidade - CARTA CONVITE n° 00312016 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 MOURA O PR. 2 2 feverei~ro_:o ...:2~0 1::::6==:;;:;q::-:;c;-, 
-ccry:~ 
~ 

• 
RIBAS E OISSENHA LTDA EPP-SOS PNEUS 

r85483956/0 · i-44-, 

L 

f ,s z : l)iS3:NHA LTDA. EPP 

P.lJ;, M.rGJEL ~UIZ ~FIEI".A. 362 
JO. LAR A..AN; CéP &J305-MO 

CAMPO MOUrJJ.D Fi 
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RECA PA GENS EM GERAL ~~ 

RENOVANDO A QUALIDADE D O s EU pNEU 

ANEXO 11 
A: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
Processo licitatorio n°-013/2016 
REF. CARTA CONVITE n° 003/2016 

DECLARAç_ÃO DE IDONEIDAD/ 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 003/2016, 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. 

CAMPO MOURAO PR 22 fevereiro 2016 

~·~ /\#f1·· . .. . ' ... ~ ... 
RIBAS E DISSENHA L TOA - EPP-SOS PNEUS 

r: """"' 85483956/00U tc44 I 

'.UI · - E:t U ~ ""F.RF.1!1A ~62 
JD L c.p 8. :;ü5-.?.60 

L ~-'""""'0 MC •..) >AO Pi; 
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DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 013/2016 
REF.: Ed ital de CARTA CONVITE no 003/2016- 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. 

L 

Nova Cantu, Paraná, __ ....:!1:..:::::9_---..!d~e::..______,F~e~v:..::e:.!..r~ei~r~o ___ de 2.016. 

P.I~Ac:: F= DISSENHA L TOA. EPP 

r.'U '\I::•: I ..... ?~P~IM,362 

JO. LAR ~AAANÁ CEP 87305460 
CAMPO MOURÃO FR 

representante legal da empresa 

_J 



Prefeitura Municipal de Nova C 
Rua Bahia s/n° - 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: pmncantu@hotmarl com ou pmncantu@iq.com.br 

DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 013/2016 
REF.: Ed ital de CARTA CONVITE n° 003/?016- PMNC. 

Objeto: Serviços de Recapagens de Pneus. 

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

Nova Can tu, Paraná, --~1~9 _ ___:d:!_!e::..._____:F~e~vé..::e:.!.r~ei~r~o ___ de 2.0 16. 

-~4 -~A ~;s~narura 
esen nte legal B?'empresa 



Prefeitura Municipal de Nova 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 013/2016 
REF.: Edital de CARTA CONVITE n° 003/2016 - 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, __ ....::lc:::.9_~d::..:e:....._____::F:...:e:....:v-=e~re=-=ic:..ro=---- de 2.0 16. 

···iiibü.Püé-.;t.:-:MÉ·-·-
cari mbo e assinatura 

representante legal da empresa 

• 05521395/0001-91
1 

Ribas Pneus Uda. - ME 

RODOVtll 8R 481, ttM 01, SIN• 
'ltLA Cll~Cl.O-CEP 8130,-.SO 

t:AMPO MOUPAO - PP { 



Prefeitura Municipal de Nova 

A VISO DE LICIT AÇAO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 015/2016 

EDITAL DE CARTA CONVITE No 002/2016 - PMNC 
(Lei 0° 8.666/93, art. 21, Ill) 

A Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, toma Público que 
fará realizar, às 09:00 Horas do dia 26 de Fevereiro do ano de 2.016, 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 no 003/2016-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/no- Centro, CEP. 87.330-000. 
Email: pmncantu@ig.com.br 
Telefone/Fax: (44) 35271363- (44) 3527-1281 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 17 de Fevereiro de 2.0 16. 
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PROCESSO LICITATORIO No 013/2016 

EDITAL DE CARTA CONVITE N° 003/2016 

ABERTURA: 26/FEVEREIR0/2016 HORÁRIO: 09:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, às 09:00 
Horas do dia26 de Fevereiro do ano de 2.0 16, 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 

ITEM DESCRIÇÃO QTADE 
01 PNEU 20.5x25 (PÁ CARREGADEIRA) 08_(0ito) 
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 (ONIBUS) 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 LICITAÇÃO 

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

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

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

3 - HABILITAÇÃO 
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3.1 - O envelope de HABILIT AÇÂO, 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 públ ico 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 li); 

d) Declaração de entrega (Modelo ANEXO IH); 

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 (dezesse is) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de l4(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 I (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 CNP J/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 Canto 

HORÁRIO: 

5 - ABERTURA DOS ENVELOPES: 

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

5.2 - A abertura do Envelope O 1 -Habilitação, observará os seguintes procedimentos: 
5.2.1 - No dia, hora e local determinado neste Edital, em sessão pública, a Comissão de 

Licitação receberá os envelopes 01 e 02, não serão recebidos documentos de Habilitação e 
Propostas após a abertura do primeiro envelope. 

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



5.2.3 - Nesta mesma sessão, a critério da Comissão de Licitação, poderão ser analisados os 
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 esco lha da mais 
conveniente, são atos exclusivos da Comissão de Licitação, que em conseqüência, reserva-se o 
direito de: 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

8 - DO PAGAMENTO 

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

9 - DOVALOR 

9.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-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 
0302041220021 -2006- 33.90.391999 Secretaria Municipal de Educação 
0508123610188-2036- 33.90.391999 Secretaria Municipal de Infra-estrutura 
06022267820534-2025- 33.90.391999 
0603 154520323-2026-33.90.391999 
0702103010428-2028- 33.90.391999 

10 - DAS PENALIDADES 

10.1 - Ao contratado total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções legais, a 
saber: 

a) Advertência; 
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Prefeitura Municipal de Nova C 
Rua Bahia n° 85 -Centro - Nova Cantu - PR.- CEP: 87330-00 

CNPJ N.0 77.845.39410001-03 - Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

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 CONVOCATÓRIO: 

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 comunicado~ os efeitos do 
previsto no parágrafo sexto do Artigo 109 da Lei 8.666/93 e 8.883/94. / 

f. 
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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 SIN°, ou 
ainda pelo fone /fax 44-35271281 I 35271363- e-mail - pmncantu@ig.com.b~ 



f
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Prefeitura Municipal de Nova C ritup--~~· 
Rua Bahia n° 85- Centro - Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 ll'ova Ca~"'\"'. 

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

NOVA CANTU- PARANÁ, 17 de Fevereiro de 2016. 

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



(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 013/2016 
REF.: Edital de CARTA CONVITE n° 003/20 16 - PMNC. 

CREDENCIAMENTO 

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

instaurado por este Departamento de 
Compras. 

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

Em ___ de _____ _ ___ de 200 . 
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(MODELO ANEXO 11) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 013/2016 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 003/2016 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qual idade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 003/2016, instaurado pelo 

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

Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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(MODELO ANEXO 111) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 013/2016 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 003/2016 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 003/2016 instaurado pelo 

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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(MODELO ANEXO IV) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 013/2016 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 003/2016 

DECLARAÇÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 003/2016 instaurado pelo 

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

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

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

acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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PARA: 

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

(MODELO ANEXO V) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 013/2016 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 003/2016 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 003/2016 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 



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

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

DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 013/2016 
REF.: Edital de CARTA CONVITE no 003/2016- 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 2.016. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 
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' ~· 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTl tt• 
ESTADO DO PARANÁ w 

CNPJ 77.845.39410001-03 
~fL. N 
~ 
~ 

PROCESSO LICITA TÓRIO n° 013/2016 '~ 
. 
~ 

COMPRAS E/OU SERVICOS 

OBJETO: Serviços de RecaQagens de Pneus Qara Onibus. Caminhão. Patrola. Pá 
Carre!ladeira e outros. 
VALOR ESTIMADO - R$-79.890.00 (Setenta e Nove Mil, Oitocentos e Noventa 
Reais); 

~~~~~~~~~~~~------~~~~~~· ~~~~ 

~~~~~~==~~~~~~~~~~~~~ nr 

DATA: 16 I Fevereiro I 2016 

PARA: 

DIVISÃO DE TESOURARIA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA: 

\\ ''" ,.... ----=--" -~"-- ,...o~..,.-1,--S-~ , 
.._, '-../ \ \ '~ 

AUTORIZADO NAO AUTORIZADO J 

Visto: ~ JJ • ...r-- DATA: G I I) 'L I~(/) 

PARA: 
ASSESSOR JURÍDICO 

Inexigível Dispensado Concorrência Convite 

Visto: 
Divonsir Graf 

DATA: 1 (!; I 
CPF 033.8~8.709-~ 

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


