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Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Rua Bahia no 85 - Centro - Nova Canto - 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° 033/2015 -Edital 
de Carta Convite n° 004/2015, que tem como objeto Serviços de Reforma de Ambulância, 
conforme especificação no Edital. 

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

- No valor Total/Global de R$-19.450,00 (Dezenove Mil, Quatrocentos e Cinquenta 
Reais): BERFELD COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP, inscrita no CNPJ 
sob o n° 08.717.747/0001-77; 

Nova Cantu, Paraná, 28 de Abril de 2.0 15. 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANT:U ' :)q __ ;;;-r-
ADMINisTRAçÃo 2009/2012 ~---* -.:· 
CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 "ttov. ." 

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° 033/2015, Edital de Carta Convite n° 004/2015, em 

conformidade com a Ata da reunião da Comissão Municipal de Licitação de 24 de Abril 

de 2.015. 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 27 de Abril de 2.015. 

Assessor Jurídico 
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Prefeitura Municipal de Nova Oant~---·-~· 
Rua BAHIA, n° 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 :,~- " _,.;..v. 

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 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

REF: PROCESSO LICITA TÓRIO No 033/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE no 004/2014 

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

EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
BERFELD COM. DE PEÇAS E Item 01 no valor global/total de R$-19.450,00 
SERVIÇOS L TDA - EPP (Dezenove Mil, Quatrocentos e Cinquenta 
CNPJ 08.717.747/0001-77 Reais); 

Nova Cantu, Paraná, 24 de Março de 2.015. 

Comissão de Licitações: 

b+ 
yõn~L~ 
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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° 033/2015 
- EDITAL DE CARTA CONVITE n.o 004/2015-PMNC. 

Às 09h20min (nove Horas e Vinte Minutos) Horas do dia 30 (trinta) 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 Materiais didátios, 
pedagógicos e de consumo para as Escolas Municipais, conforme especificação em edital, 
onde participaram da presente licitação as seguintes: 

EMPRESAICNPJ 
NIDACAR AUTO MECANICA LTDA 
CNPJ 04.651.587/0001-50 
ANDERSON C. REITER E CIA L TDA - ME 
CNPJ 07.466.718/0001-17 
BERFELD COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 
CNP J 08.717.7 4 7/000 1-77 

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: 
BERFELD COM. DE PEÇAS E Ítem no valor global/total de R$-
SERVIÇOS LTDA - EPP 19.450,00 (Dezenove Mil, Quatrocentos e 
CNPJ 08.717.747/0001-77 Cinquenta 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$-19.450,00 (Dezenove Mil, Quatrocentos e Cinquenta 
Reais): BERFELD COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 
sob o n° 08.717.747/0001-77; 

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. 

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

Rua Bahia, S/W- 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 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

Nova Cantu, Paraná, 24 de Abril de 2.015. 

Comissão de Licitações: 

~ 
·ynL-t..-LD 

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 



(PROPOSTA) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 033/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 004/2015 

LOTE 01: ÚNICO 
ITEM QTDE. DISCRIMINAÇÃO VALOR UNIT. 

Serviços de Reforma, 
Chapeação e Pintura 
Completa em Veículo 

1 01 Ambulância DUCATO. R$ 19,450.00 
Obs. Os materiais necessários 
para a reforma serão 
fornecidos pelo Contratado. 

(DEZENOVE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS.) 

Prazo de entrega e execução: Cfm edital. 
Prazo de Garantia: Cfm edital. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

VALOR TOTAL 

R$ 19.450,00 

Cascavel 24 de Abril de 2015. 

!IRFELD COME~CI PEÇAS E SEVIÇOS L TOA EPP 

ros.717 .747 I 0001· 77 ROC ... ~7~~.~~0~~7~~1~ES 
I.E. 904.95729-10 R.G .997.891 SSP-SC 

BERFELD COMÉRCIO DE PEÇAS CARGd: SÓCIO/GERE NTE 

E SERVIÇOS L TOA. ~ EPP 
Rua Cristovão Colombo, 1374 
Vila Dlone- CEP 85805-510 .J L CASCAVEL - PARANÁ 

-
Rua Cristovão Colombo, 1374- Vila Dione- Fone: (45) 3326-9795- CEP: 85805-510- Cascavel- PR 
CNPJ 08.717.747/0001-77 berfeld@hotmail.com lnsc. Estadual 904.95729-10 



MECANICA E TERRAPLENAGEM SÃO CRISTOVÃO 
ANDERSON C. REITERE CIA LTDA 
CNPJ-07466718/0001 -17 INCR. EST. 90343268-32 
ROD. PRT 163 KM 166,3 CEP: 85826-000 
LINDOESTE -PR FONE: (45) 3237-1421 
mscristovao 1 @hotmail.com 

(PROPOSTA) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 033/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 004/2015 

LOTE 01: ÚNICO 
ITEM QTDE. DISCRIMINAÇÃO VALOR UNIT. 

Serviços de Reforma, 
Chapeação e Pintura 
Completa em Veículo 

1 01 Ambulância DUCATO. 
Obs. Os materiais necessários 
para a reforma serão 
fornecidos pelo Contratado. 

(dezenove mil e novecentos e cinqüenta reais.) 

Prazo de entrega e execução: Cfm edital. 
Prazo de Garantia: Cfm edital. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

LINDOESTE/P 23/04120 15. 

ANDE~~~qG ·.~a ECIA LTDA-ME 
CNPJ-b ~6718/0001 -17 INCR. EST. 90343268-32 
ROD. P T 163 KM 166,3 CEP: 85826-000 
LINDOESTE - PR FONE: (45) 3237-1421 

R$19950,00 

VALOR TOTAL 

R$ 19950,00 



NIDACAR AUTO MECÂNICA LTDA 

Av: Tancredo Neves, Bairro Alto Alegre, 2442, CEP 85805 - oad. 
Cascavel-PR Fone: 45 -· 32266339/30356339 • .. t. '":\2 

;,c--~ ......... ;;;;;;iiiii;;;o;;;;;;;=C=N-•PNiiJiiiii:i'ii~iiii4iii. iii6iii5~1 ~· 5;;_8;;.,_7~/~0;_;0~0~1;__:,~5~•~iiiiiiiii':-:,IE~: _;9~0~2~4;_;· 8~2~1~7..;:2~0~-----;;;;;;-=· ~-t~iôijjiiiii. -· 1/)_ -~ -·· _. 
,,, YT.. <-
·ov,1 c,-,n·\· -

(PROPOSTA) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 033/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 004/2015 

LOTE-01: ÚNICO 
ITEM QTDE. DISCRIMINAÇÃO 

Serviços de Reforma, 
Chapeação e Pintura 
Completa em Veículo 

1 01 Ambulância DUCATO. 
Obs. Os materiais necessários 
para a reforma serão 
fornecidos pelo Contratado. 

( Dezenove mil oitocentos e dez reais) 

Prazo de entrega e execução: Cfm edital. 
Prazo de Garantia: Cfm edital. 
Validade da Proposta: 60 ( sessenta)dias. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(CASCAVEL, 23 DE AB 

NIDACAR AUTO 
CNPJ.: 04.651.587/0001 -50 -

LUCIANE APARECIDA FAC 
SOCIO 

VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

R$ 19,810.00 . R$ 19.810,00 

NIDAC~ AUTO-MECÂNICA LTOA. 
CNPJ: 04.651.58710001-50 
Av Tanaedo Neves. 2«2 

A LTDJ\cEP SSS0&-000 CASCAVEL- PR 
024821720 

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

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 

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
HABILITAÇÃO 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 033/2015 
Edital de Carta Convite no 004/2015 

Às 09:00 hs (nove horas) do dia 24 de Abril 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 Reforma, Chapeação e Pintura de 
Ambulância (DUCATO), 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: 

EMPRESA/CNPJ 
NIDACAR AUTO MECANICA LTDA 
CNPJ 04.651.587/0001-50 
ANDERSON C. REITERE CIA L TDA - ME 
CNPJ 07.466.718/0001 -17 
BERFELD COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS L TOA 
CNPJ 08.717.747/0001 -77 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que as empresas participantes do certame, 
apresentaram os envelopes de n° O l 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. 

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, 24 de Abril de 2.015. 

Comissão de Licitação Comissão de Licitação 

Comissão de Licitação 



r - .. -

l o 

-0~' ·~ 
-·----- - --- 4;~---~ I " - ---- 4·--·-----·---- ·--- - - -·----- · 

Alteração Contratual de Sociedade Limitada 2 ~~~(f I __ 

Nidacar Auto Mecânica ltda- EPP 4ª~~~~J) 
CNPJ/MF n' 04.651.587/0001-50 "'!I _,' · ~ .~:~·<~1:;::-1-

Nire nº 41.2.0465086-4 ···· _· .: " ~ ! 
~--

Paraná, expedida em 09/01/2009, residente e domiciliada na avenida Tancredo ''( ~ 
Neves nº 2.442- 1º andar, Vila Christina, Cep. 85.805-000, nesta cidade de Casc~v~~)~ 
-Estado do Paraná; e y l.J~ 

2. Vilson Deves Neto, brasileiro, natural de Assis Chateaubriand - Estado do Paraná, 

nascido em 17/06/1992, solteiro, maior, estudante, inscrito no CPF/MF sob nº 
080.881.999-21, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 8.860.821-6/ Secretaria 

de Segurança Pública - Instituto de Identificação do Estado do Paraná, expedida em 

25/10/1999, residente e domiciliado na avenida Tancredo Neves nº 2.442- 1º andar, 

Vila Christina, Cep. 85 .805-000, nesta cidade de Cascavel- Estado do Paraná .. 

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira 

nesta praça sob o nome empresarial de Nidacar Auto Mecânica Ltda - EPP, com sede e foro na 

avenida Tancredo Neves nº 2.442 - Fundos, Vila Christina, Cep. 85.805-000, nesta cidade de 

Cascavel- Estado do Paraná, registrada e arquivada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o 

-'i 

NIRE nº 41.2.0465086-4 em 04/09/2001 e inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.651.587 /0001-50; j \~"'f J 

~e> 
Resolvem, assim, alterar os seus atos constitutivos mediante a~~{$" "V I ,J .,\. 

cláusulas e condições a seguir: J 

1ª - Fica criada uma filial com sede e foro na avenida Tancredo Neves nº 2.531, bairro Pioneiros 

Catarinenses, Cep. 85.805-516, nesta cidade de Cascavel- Estado do Paraná. 

a. A filial iniciará suas atividades em 29/07/2013. 

b. A filial dedicar-se-á ao ramo de atividade a seguir: Comércio de peças para veículos 

automotores, em todo o território nacional. 

c. Fica destacado, para efeitos fiscais, um capital social no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), para esta filial. 
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Nire nº 41.2.0465086-4 

l ~ ~~~ ... . ·.· -~:}'• ·, ·: \~ .. \ 
' ':-· \ ... 

2ª- A vista das modi;i~ações ora ajustadas e _em consonância o _que determi.na o ap:. !2.0~Jj~hfi j J 
nº 10.406/2002, os soc1os resolvem, por este mstrumento, atualizar e consolidar o cpntrat8·3qfal, ~ 1 · . 'I",..... I I 
tornando assim, sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidaS\1'19.' cont'rato ~- / , .... ~--"':)" 
primitivo que, adequado às disposições da referida Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a'-e~té~tipo' 
societário, passa a ter a seguinte redação: 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 

Nidacar Auto Mecânica Ltda - EPP 
CNPJ/MF nº 04.651.587/0001-50 

NIRE nº 41.2.0465086-4 

1. luciane Aparecida Facchi Deves, brasileira, natural de Cascavel - Estado do Paraná, nascida 

em 10/03/1975, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, empresária, inscrita no 

CPF/MF sob nº 018.881.079-01, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº 5.977.536-

7 /Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, expedida em 09/01/2009, residente 

e domiciliada na avenida Tancredo Neves nº 2.442 - 1º andar, Vila Christina, Cep. 85.805-

000, nesta cidade de Cascavel -Estado do Paraná; e 

2. Vilson Deves Neto, brasileiro, natural de Assis Chateaubriand - Estado do Paraná, nascido 

em 17/06/1992, solteiro, maior, estudante, inscrito no CPF /M F sob nº 080.881.999-21, 

portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 8.860.821-6/Secretaria de Segurança Pública - J_ 

Instituto de Identificação do Estado do Paraná, expedida em 25/10/1999, residente e 

domiciliado na avenida Tancredo Neves nº 2.442 - 1º andar, Vila Christina, Cep. 85.805-000, ./f" 
v'I..J 

nesta cidade de Cascavel- Estado do Paraná. 
~~'ff 

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gi ra 

nesta praça sob o nome empresaria l de Nidacar Auto M ecânica ltda - EPP, com sede e foro na 

avenida Tancredo Neves nº 2.442 - Fundos, Vila Christina, Cep. 85.805-000, nesta cidade de 

Cascavel - Estado do Paraná, registrada e arquivada na Junta Comercia l do Estado do Paraná sob o 

NIRE nº 41.2.0465086-4 em 04/09/2001 e inscrita no CNP J/MF sob nº 04.651.587/0001-50. 
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CAPÍTULO 
Denominação, Sede, Foro, Prazo de Duração e Objeto Social 

~ 
1'- A sociedade gira sob o nome empresarial de Nidacar Auto Mecânica Ltda - EPP, e será regi:ll\\ lf 

por este contrato social e pela Lei nº 10.406/2002 de 10 de janeiro de 2002. ~/ j ..;._ 

2i! - A sociedade tem a sua sede e foro na avenida Tancredo Neves nº 2.442 - Fundos, Vila 

Christina, Cep. 85.805-000, nesta cidade de Cascavel - Estado do Paraná, podendo abrir e encerrar 

filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional, por deliberação dos sócios 

através de maioria dos votos. 

Parágrafo Primeiro - A sociedade mantém a seguinte filial: 

I. Nidacar Auto Mecânica ltda - EPP - Filial com sede e foro na avenida Tancredo Neves nº 

2.531, bairro Pioneiros Catarinenses, Cep. 85.805-516, nesta cidade de Cascavel- Estado do 

Paraná. 

a. A filial iniciará suas atividades em 29/07/2013. 

b. A filial dedicar-se-á ao ramo de atividade a seguir: Comércio de peças para ve ículos 

automotores, em todo o território nacional. 

c. Fica destacado, para efeitos fiscais, um capital social no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), para esta filial. 

Parágrafo Segundo - Fica eleito o foro da comarca de Cascavel- Estado do Paraná, para dirimiremrvt'>\t
7 

quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato social. \#' d-
~,\ 

3i! - A sociedade iniciou suas atividades em 28/08/2001 e seu prazo de duração é por tempo 

indeterminado. 

4i! - A sociedade tem como objeto social o ramo de atividade a seguir: Comércio de peças para 

veículos automotores; Serviços de chapeação, pintura e reparação de veículos automotores, em 

todo o território nacional. 
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CAPÍTULO 11 
Capital Social e Quotas 

I'' •l 1 ~ .. ;:• 

Sª- O capital social da sociedade é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 20.00Q~qq-~~~i:~~~: ~( 
mil) quotas de capital, pelo valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrlrii~J;}a 
integralizadas pelos sócios, divididas e distribuídas da seguinte forma e proporção: ~0-

Sócios (%) Quotas Valores em R$ 

Luciane Aparecida Facchi Deves 99,00 19.800 19.800,00 

Vilson Deves Neto 1,00 200 200,00 

Total do Capital Social 100,00 20.000 20.000,00 

Parágrafo Único- A responsabilidade dos sócios é solidária e limitada à importância total do capita l 

social integralizado, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002. 

CAPÍTULO 111 
Cessão de Quotas e do Direito de Preferência 

6ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o 

~I 

I 
' '~ 

J~ I .}.1 1 v'if 

consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de cond ições e preço, o 

direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão 

delas, a alteração contratua l pertinente. 

-~~\4 I 
Parágrafo Único- O sócio que pretende ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá -J.. 

notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o 

preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de 

preferência, o que deverão fazer dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da 

notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu 

direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem . 

Se apenas parte dos sócios exercerem esse direito, os demais poderão, no prazo adicional de dez 

dias, adquirir, mediante rateio, as quotas disponíveis. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o 

direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas. 

CAPÍTULO IV 
Administração 
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Nidacar Auto Mecânica Ltda - EPP. ~'ª"-"--
cNPJ/MF nº 04.651.587/0001-50 

Nire nº 41.2.0465086-4 
. ~ ' 

l. .. i \ 
''\ ~ 

' . . . ' \ 
~ ~ •.. , . v~'-.. :: .. :: , ~ l " . . .. , ... ·· j '' ' ,, 

. . - . , , . . ·,_ 1 ·:- ~l <-'I ,:~ I } 
7ª - A admm1straçao da soc1edade permanecera a cargo da soc1a Luc1ane Aparec1~a . ~accr~ ·. : ev~s, / )-

com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, repre~i.ltá..i~'ativif.e/ \it 
-........~CAVE.L >/ 0 cf.Y 

passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições ffnancêir~, \~ 

entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessári.o ~ 
consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado ~ustdo 
nome empresarial isoladamente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objet~;ocial 
como fiança, aval, endosso, alienação de bens imóveis da sociedade, aceite e de todo e qualquer 

título de favor, ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, sem 

autorização do outro sócio. 

Parágrafo Primeiro - Faculta-se a administradora, nos limites de seus poderes, constituir 

procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os 

atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, 

poderá ser por prazo indeterminado. 

Parágrafo Segundo - Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no 

artigo 1.061 da lei nº 10.406/2002. 

Parágrafo Terceiro - O uso da denominação social é privativo da administradora, a qual responde ~ 

solidária e ilimitadamente por culpa ou dolo, pelos atos praticados contra este contrato ou LP .j_ 

determinações da lei. vJ 
·~V 

8ª - A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida 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. 

9ª - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a t ítulo de "pró-labore", 

observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

10ª - Designação de administradores não sócios: 

h ttp : I lwww .oc ccosco vel.co 111 . b r SI F ol ha 

ó 

I 

I 

I I 
I I 



,--- -·~----·--------------------------------------------------

_·/ 
Alteração Contratual de Sociedade Limitada 

Nidacar Auto Mecânica Ltda - EPP 
CNPJ/M F nº 04.651.587/0001-~9 

Nire nº 41.2.0465086-4 

.. • ,;,, : ··-.:--::._r .:>-. 

I. Poderão ser _designados administr~dores nã~ sóc~os, obedecendo ao_ p~~~~~:~ô : \'l_~-:~:r~i'~~·\ 
1.061 da LeJ 10.406/2002, ou Seja, a desJgnaçao deles dependera!! de a.r1(<?Y-,af~o da I ' 
unanimidade dos sócios, enquanto o capital não estiver integralizado, e\~e . dois,t!.~rçoslnol" ~ 
mínimo, após a integralização. ··.<-->,:,_. _ _./~<t.:/ ~ 

11. A investidura de administrador designado em ato separado 

formalidades da legislação vigente. 

CAPÍTULO V 
Deliberações Sociais e Reunião de Quotistas 

deverá :::d~ 

11ª - Dependem de deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei o u no 

presente contrato: 

a. aprovação das contas da administração; 

b. cisão, incorporação, fusão e dissolução da sociedade, ou cessação do estado de liquidação; 

c. nomeação e destituição dos liquidantes e julgamento das suas contas; 

d. pedido de concordata; 

e. transformação da sociedade; e 

f. exclusão de sócio por justa causa. 

Parágrafo Primeiro - As deliberações sociais, nas quais cada quota do capital social representa um 

'\ 
sócios, convocadas pelo administrador nos casos acima previstos, d ispensando-se a realização da !YVJ 
mesma quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto da reu~r;;r\:J <l-

voto, obedecido o disposto no artigo 1.010 da Lei nº 10.406/ 2002, serão tomadas em reunião de 

Parágrafo Segundo - É dispensada qualquer formal idade de convocação, quando todos os sócios 

comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes do loca l, data, hora e ordem dia . 

Parágrafo Terceiro - O quorum de instalação será a maioria absoluta do capital social. O quorum 

de deliberação é também o da maioria absoluta do capital social, exceto no caso de alienação do 

estabelecimento, cisão, fusão ou transformação, quando o quorum deliberativo será de dois terços 

dos votos dos quotistas. 

Parágrafo Quarto - As reuniões serão presididas por sócio escolhido no momento de seu início e 

caberá ao presidente a escolha do secretário. 
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I Í . T:'t':i;l '·· ) 

Parágrafo Quinto - Dos trabalhos e deliberações tomadas será lavrada ata que se
1

r,~ ~a~.si:~~~d~r / ) r } 
todos os sócios presentes. \,c;,(::.-~--"~-/ \\1' 

~:~1\vr:l::_.-/' 0 \ l'\ .. ___ \\}9 
Parágrafo Sexto - Para produzir seus efeitos legais, cópia da ata descrita pelo secretário será~ 

apresentada para arquivamento e averbação na Junta Comercial do Estado de sua jurisdição. v~ 

Parágrafo Sétimo - O sócio dissidente de qualquer decisão majoritária poderá exercer o direito de 

retirar-se da sociedade, manifestando a sua intenção à sociedade e aos outros sócios, por escrito 

mediante protocolo, dentro o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da deliberação que discordou, 

sendo seus haveres apurados e pagos mediante balanço levantado especificamente para esse fim. 

CAPÍTULO VI 
Retirada, exclusão de sócio e resolução das quotas de um sócio em relação à sociedade 

12ª- A morte de qualquer dos sócios não dissolve a sociedade. 

13ª - Na hipótese da cláusula anterior, os herdeiros ou sucessores, após a devida homologação da 

partilha poderão requerer à sociedade, suceder o sócio falecido, o que ficará a exclusivo critério dos 

sócios remanescentes aceitarem ou não. Havendo recusa por parte dos sócios remanescentes, 

estes deverão levantar balanço específico para acerto de contas em relação aos herdeiros ou 

sucessores do sócio falecido, preferencialmente na data do óbito. Enquanto não houver nomeação 

de inventariante os haveres do sócio fa lecido poderão ser depositados em conta bancária aberta ~r 
especialmente para esse fim. Aplica-se ainda em relação à morte de qualquer sócio o comando !J}J I 
legal dos artigos 1.027, 1.028 e 1.032, da lei nº 10.406/2002. ~ J. 

~\# 
Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se 

resolva em relação a seu sócio. 

14ª- Será excluída da sociedade, de pleno direito, a sociedade empresária que for declarada falida, 

ou ainda qualquer sócio por incapacidade superveniente à assinatura do presente instrumento, 

observado o comando legal do artigo 1.030 da Lei nº 10.406 de 2002. 

15!!- Ressalvado o disposto no artigo 1.030 da lei nº 10.406/2002, quando a maioria dos sócios, 

representativa de mais da metade do capita l social, entender que um ou mais sócios estão pondo 
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em .risco a cont~nuidade da emp~esa, em virt~de de atos de inegável gravidade, poder\ e~c lü~~~t~~~~~ J J 
soc1edade, por JUsta causa, med1ante alteraçao do contrato social. \. ',, 'F:~~~~:'<:d·: t" 

' ' .. I j , ("·~ {?,<.,).. 
'-..."\S'C,J)Vi=L • .{(' 

Parágrafo Primeiro - A exclusão somente poderá ser determinada em reunião d~''socfos· .... \! 
especialmente convocados para esse fim, conforme disposto na 11ª Cláusula deste contrato. ~<:>.~. • 

acusado deverá estar ciente em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício d.~ () 
direito de defesa. ·v . 
Parágrafo Segundo - Efetuado o registro da alteração contratual, o valor dos haveres do sócio 

excluído será apurado e liquidado em balanço levantado especia lmente para este fim . 

CAPÍTUlO VI l 
Demonstrações Financeiras, Contábeis e Sociais 

16ª - O exercício social coincidirá com o ano civi l, desta forma terá início em 1º de janeiro e se 

encerrará em 31 de dezembro. Quando será apurado o inventário físico e financeiro dos bens, 

direitos e obrigações e as respectivas demonstrações financeiras, em conformidade com os 

Princípios Contábeis Geralmente Aceitos e Resoluções do Conselho Federa l de Contabili dade. A 

escrituração ficará a cargo de contabilista legalmente habilitado conforme art. 1.182, da lei nº 

10.406/2002. 

CAPÍTULO V III 
Desimpedimento 

17ª- Os sócios declaram para todos os efeitos legais, que não estão impedidos, nos termos da lei e 

da cláusula oitava deste contrato, de exercerem a atividade que lhes competem neste instrument o, ~ 
em virtude de condenação criminal ou qualquer tipo de impedimento legal. JJ.-

':J . "'-"' 
CAPÍTULO I X ~~~v 

Disposições Gera is 

18ª - Os casos omissos deste contrato serão resolvidos pela aplicação dos dispositivos legais que 

regem este tipo societário e, supletivamente, pelas normas da sociedade anônima (Lei nº 

6 .404/76), conforme faculta o parágrafo único do artigo 1.053 da lei nº 10.406/2002. 
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19ª - Fica eleito o foro da comarca de Cascavel - Estado do Paraná pa~a ro ê~erçít'<D e ~o J 
t, · ·t\, .... !(! ~~~~~ , .,li I 

cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expre~sa''·T~n.unc1a a; 
\c'-,· ·'_4./ 

qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser. '-'-~~~~\.._3.....-

Lavrado em 4 (quatro) vias de igual forma e teor, lido, compreendido, 

elaborado de conformidade com a intenção dos sócios ora presentes e que os supostos assinem na 

presença de duas testemunhas e rubriquem todas as suas vias, obrigando-se fielmente por si, seus 

herdeiros e sucessores legais a cumpri- lo em todos os seus termos. 

Cascavel - Paraná, 09 de julho de 2013 

Vilson Deves Neto 

Testemunhas: 

Assinatura: ;r/1LJ ) ... ;~ Assinatura : 

M(çhel Vitor Álves Lopes 

CRC/PR nº 49.579/0-9 

Nelson Vi , ira Lopes Júnior 

CRC/PR nº 18.898/0-5 

·- -· iuNTÃ c-oMÊ"RciÃL oo PARANÂ 

~ CERTIFICO O REGISTRO EM: 15/0 7 /2 0 I 
AGENCIA REGIONAL DE CASCAVEL 

· ~ SOB NÚMERO: 2 013399694 8 
• Protocolo: 13/399694-8, DE 15/07/2~~:

0

» ~. ·. 
Empresa : 41 2 0465086 4 ~J'/7< 
NIDI\CAA AUTO M:ECANICA !.TOA - EP P SEBASTIÃO MOTTA 

SECRETARIO GERAL 
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GOVERIIO DO ESTADO 
St.CitltfiadaP"U!I\dl 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 012872505-01 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 04.651.587/0001-50 
Nome: NJDACAR AUTO MECANICA 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 
naturez-a tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Pagina 1 do 1 

Válida até 19/06/2015- Fornecimento Gratuito 

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

Emitido via Internet Pública (19102/2015 17:07:54) 



23/04/2015 

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

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

Nome: NIDACAR AUTO MECANICA LTDA -ME 
CNPJ: 04.651.587/0001-50 

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: 

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

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e 

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

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais , refere-se exclusivamente 
à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições 
sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1. 751, de 02/10/2014. 
Emitida às 08:24:28 do dia 09/02/2015 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 08/08/2015. 
Código de controle da certidão: 28C5.4CD7.A537.7A88 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

rrt1p://wiNW.receita.faienda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSegVia/ResultadoSegVia.asp?app=CNDConjuntaSegVia i/i 



Prefeittu·a :M_unicipal de Cascavel 
Secretaria MJ.l!licipat deFinanç:as 
Rua;P:;traná, 5000 - Caixa.Posta111 3 

CERTIDÃO NEGATI\T A 15619/2 01 5 

A pNSente Certidão é YÁUDA POR 90 (noyenta) DIAS a o:ont;u: ch data de emiss~ á.nnes:ma 

Conttlbuinte: 
'NIDACAR AUTO MECANI CA LTDA - ME 

Ende1-eço : PRESIDENTE TANCREDO NEVES 
Çadasho: 46515870 0 0150 ~a: 

Ramo de A~ivida4e: 

Fi.nalidi.ie; L i citação 

2442 

CPFICNPJ: 
04.651.587 / 0 001-50 

Lote: J:.oteam.entoFHRISTINA VILA 

CerUficamos para os devidos fins, atendendo solicttação, que o contribuinte acim~ identifi
icado não possui débitos tributários pender~es junto a fazenda pública do Município de 
Cascavel até a prese'riie data, _ 

Com a loc;alização aci~na descrita; fica ressalvado o direito da fazenda P~blica Municipal de 
cobrar débitos po~'teriormente constatiVós , mesmo referente ao período nesta certidão 
CO!f!preendido. 

CascaVt!l 13 de Abril de 2 O 15 

Código de Aute·nticidàde: 
835815285835815 



2310412015 

Certificado de Regularidade do FGTS- CRF 

Inscrição: 0465158710001-50 

Razão Social: NIDACAR AUTO MECANICA LTDA 

Nome fantasia:NIDACAR AUTO MECANICA LTDA 

Endereço: AV TANCREDO NEVES 2442 FUNDOS I CENTRO I CASCAVEL I 
PR I 85805-000 

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

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

Validade: 21/04/2015 a 20/05/2015 

Certificação Número: 2015042102591073670973 

Informação obtida em 23/04/2015, às 09:33:34. 

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

https :/lwww .sifge.caixa.9ov .br/Em presa/Crf/C r f/F geC FSimprim i rPapel.asp?V AR PessoaM atriz= 11293524&VAR Pessoa= 11293524&V AR Uf= PR&VAR lns. · · 1/1 



~iA~ 
. NIDACAR AUTO MECÂNICA LTDA k'i' v. ~'• \ 

Av: Tancredo Neves~ Bairro Alto Alegre, 2442, CEP 85805 - 00~ ·- . d ·~\ 
Casc~vel -PR Fone : 45- 32266339/30356339 · _ - :'""' 1 ·-·-r-} 

-;-- ""---r ___ CNP:;;_ 04. 6;_1. :!7 ~~~~1 - 5!:_. .. :_ __ :E: :::.:..4{]21720 \ •• • # --·~) 

(ANEXO 11) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO · 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 033/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 004/2015 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

<:J -. v 
-~ -~ ... 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 004/2015, instaurado pelo 

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

Poder Públ ico, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(CASCAVEL, 23 DE ~ BRIL DE 2015.) 



-J~ 

NIDACAR AUTO MECÂNICA LTDA ~ 
T ancredo Ne v e s, Ba i r ro A l to Alegre, 2442, CEP 85805-000 ' cL. ~À ___ ~~~\ Av: 

Cascav e l - PR Fon e : 45 -· 32266339/30356339 ~ ._/;:..) 

.._ =;;;;;;;;=-;;;==;;;;;;;;;;;;;;;C='N=P:;;;;J;;;o:;;;;iO;;;j4i,;;;.~6~:~1.;_. ;.5~8~:(~2_:;;;;0~ .... 0~.:~-~-5~0~-~-~I~E~: ~9;:_0 2~4:;8~2~1~7~2~0~iiiiiiiiiiiiiiiiiii!i"iiõiiiiõ\~' :.;; • , _{) • ?); _· 
• ·= "<·~· C"\' "(" 

I.. ~ -· .\ -
~ 

(ANEXO 111) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSo'LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 033/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 004/2015 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade:_ CARTA CONVITE n° 004/2015 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. 

(CASCAVEL, 23 DE r RIL DE 20 15.) ':TO~ 
. UiO ~ECÃN\~ \o • 

. . . N\O~C~~ 65~ .587/0CJ0'-50 
CNPJ. 04. Ne'~es, 2442 
"'~· \anc:redO CA.SCA.'tJE.l· PR 

---->.r--~-1-:--=---=-· . . cEP ssao&-000 
NIDACAR AUTO ICA LTI>A 

CNPJ.: 04.651.587/000.1-50 ~: 9024821720 
LUCIANEAPARECIDA FA Hl DEVES 

SOCIO ) 



Av: 

--

PARA: 

. NI DACAR AUTO MECÂNICA LTDA 
Tancredo Ne v es B · 1 · , a~rro A t o Alegre , 2442, CEP 85805 - 000 

Cascav el - PR Fone : 45- 3 22 6 6339/3 0356339 
CNPJ:04 . 651. 587/0001 - 5 0 - IE : 9024821720 

• • • • -ãõããiõiim CWW_..9.!l = 

(ANEXO V) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 033/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 004/2015 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade ·_ CARTA CONVITE n° 004/2015 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. 

(CASCAVEL, 23 DE A RIL DE 2015.) 

N\O~CAR ~Ui O MECÀNIC~ LTOA. 
CNPJ: 04.65,.587/0001·50 
A .. Tancredo Ne'ies, 2442 
n.v. . SCAVEL PR 

NIDACAR AUTO M CA LT~ 85805-000 C,._ · • 
CNPJ.: 04.651.587/0001 -50 - . 9024821720 

LUCIANE APARECIDA FAC NJ DEVES 
SOCJO I \ 

_J 



PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE: 
ANDERSON C REITER E CIA L TOA ME 

CNPJ/MF N.0 07.466.718/0001-17 
NIRE 412.0550564-7 

Os abaixo identificados e qualificados: 

ANDERSON CRISTÓVÃO REITER, brasileiro, c 

NOIMI TORTELLI REITER, brasileira, casada sob o regime de 
comunhão parcial de bens, Empresária, inscrita no CPF/MF sob 
n°. 032.684.249-70, portadora da carteira de identidade RG n°. 
5.338.444-7 SSP-PR, residente e domiciliada na Rua Rio Grande 
do Sul, 899, Centro, Lindoeste - PR, CEP: 85.826-000; 

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada 
que gira nesta praça sob o nome de ANDERSON C REITER E 
CIA LTDA ME, com sede na Rod. PRT 163, Km 166,3, S/N, 
Centro, Lindoeste - PR, CEP: 85.826-000, e inscrita no CNPJ/MF 
sob n°. 07.466.718/0001-17, registrada na Junta Comercial do 
Paraná sob n° 412.0550564-7 em 29/06/2005 resolvem alterar o 
contrato social mediante as condições estabelecidas nas 
cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO AUMENTO DE CAPITAL: O capital social que é 
de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), divididos em 70.000.00 (setenta mil) 
quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um) cada uma, totalmente 
subscrito e integra lizado em moeda corrente nacional, é elevado para R$ 
140.000,00 (cento e quarenta mil reais), divididos em 140.000,00 (cento e 
quarenta mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma 

§ 1.0
- FORMA E PRAZO: O aumento de capital acima previsto e consolidado, 

no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), é inteiramente subscrito e 
integralizado pelos sócios, em moeda corrente do país, neste ato, 
proporcionalmente às suas participações no capital da sociedade. 

§ 2.0 
- NOVA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL: Em virtude das modificações 

havidas, o capita l fica assim dividido entre os sócios: 

Sócios (%) Quotas Valor 
Anderson Cristóvão Reiter 70.00 98.000 98.000,00 
Noimi Tortelli Reiter 30.00 42.000 42.000,00 
Total 100.00 140.000 140.000,00 

CertifiCO que o selo de AI.Jtenticidade b 
foi afixado na última folha do 
documento entregue a parte. 



CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DO OBJETO ~ IA . 
sociedade que tem por objeto social a exploração do ramo de\ m' 
varejista de peças e acessórios para veículos automotores, cam1 - ~" 
tratores, ônibus e outras máquinas pesadas; serviço de manutert A<>c '~ 
reparação de veículos automotores, caminhões, tratores, ônibus e outras 
máquinas pesadas, e serviço de reforma de pastagens e terraplenagem com 
máquinas pesadas, passa a partir desta data a ter o seguinte objeto: Comércio 
varejista de peças e acessórios para veículos automotores, caminhões, 
tratores, ônibus e outras máquinas pesadas; serviço de manutenção e 
reparação de veículos automotores, caminhões, tratores, ônibus e outras 
máquinas pesadas, e serviço de reforma de pastagens e terraplenagem 
com máquinas pesadas, locação de Caminhões, máquinas e 
equipamentos para construção e obras de terraplenagem, Transporte 
Rodoviário de Cargas Intermunicipal. 

CLÁUSULA TERCEIRA permanecem inalteradas as demais cláusulas 
vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento. 

CLÁUSULA QUARTA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: À vista da 
modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, que passa a ter a 
seguinte redação: 

CONTRA TO SOCIAL CONSOLIDADO 
ANDERSON C REITER E CIA L TOA ME 

CNPJ/MF: 07.466.718/0001-17 
NIRE: 412.0550564-7 

ANDERSON CRISTÓVÃO REITER, brasileiro, casado sob o 
regime de comunhão parcial de bens, Empresário, inscrito no 
CPF/MF sob n°. 965.461.409-00, portador da carteira de 
identidade RG n°. 000474697 SSP-RO, residente e domiciliado na 
Rua Rio Grande do Sul, 899, Centro, Lindoeste - PR, CEP: 
85.826-000; 
NOIMI TORTELLI REITER, brasileira, casada sob o regime de 
comunhão parcial de bens, Empresária, inscrita no CPF/MF sob 
n°. 032.684.249-70, portadora da carteira de identidade RG n°. 
5.338.444-7 SSP-PR, residente e domiciliada na Rua Rio Grande 
do Sul, 899, Centro, Lindoeste- PR, CEP: 85.826-000; 

Certifico que o selo de Autenticidade 
foi afixado na última folha do 
documento entregue a parte. 



PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE: 
ANDERSON C REITER E CIA L TOA ME ~·1.\1:a>lí!f!1q l -

CNPJ/MF N.0 07.466.718/0001-17 00 PARANÁ 
NIRE 412.0550564-7 

a 1.087 do Código Civil, instituído pela Lei n.0 1 
janeiro de 2002; pelas demais disposições leg 
espécie e pelas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A 
sociedade gira sob o nome empresarial de ANDERSON C REITER E CIA 
LTDA ME e tem sede e domicílio na Rod. PRT 163, Km 166,3, S/N, Centro, 
Lindoeste - PR, CEP: 85.826-000. 

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade 
poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou 
no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

CLÁUSULA TERCEIRA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO 
DA SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 07/07/2005 em seu 
prazo de duração é por tempo indeterminado. 

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a 
exploração no ramo de: Comércio varejista de peças e acessórios para 
veículos automotores, caminhões, tratores, ônibus e outras máquinas pesadas; 
serviço de manutenção e reparação de veículos automotores, caminhões, 
tratores, ônibus e outras máquinas pesadas, e serviço de reforma de pastagens 
e terraplenagem com máquinas pesadas, locação de Caminhões, máquinas e 
equipamentos para construção e obras de terraplenagem, Transporte 
Rodoviário de Cargas Intermunicipal. 

CLÁUSULA QUINTA- CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R$ 140.000,00 
(cento e quarenta mil reais), divididos em 140.000,00 (cento e quarenta mil) 
quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscrita e 
já integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios e distribuídas da 
seguinte forma: 

Sócios (%) Quotas Valor 
Anderson Cristóvão Reiter 70.00 98.000 98.000,00 
Noimi Tortelli Reiter 30.00 42.000 42.000,00 
Total 100.00 140.000 140.000,00 

CLÁUSULA SEXTA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A 
responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme 
dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002 . . 

Certifico que o selo de Autenticidad; 
foi afixado na última folha do 
documento entregue a parte. 



PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE: 
ANDERSON C REITER E CIA L TOA ME 

CNPJ/MF N.0 07.466.718/0001-17 
NIRE 412.0550564-7 

venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alter~~- cif 
6 pertinente. r ~ " 

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir toda o art 
suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discn c a 
quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, 
para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão 
fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em 
prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu 
direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas 
que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de 
preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas. 

CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME 
EMPRESARIAL: A administração da sociedade cabe a ANDERSON 
CRISTOVÃO REITER, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os 
negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra 
judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades 
privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos 
necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos 
da sociedade, autorizado o uso dOo nome empresarial isoladamente. 

§ 1.0
- É vedado o uso do nome empresarial 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. 

§ 2.0 - Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome 
da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento 
de mandato especificar os atos e operações a serem praticados. · 

CLÁUSULA NONA - RETIRADA PRO-LABORE: Os sócios poderão, de 
comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas 
as disposições regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao 
término de cada exercício social, coincidente com o ano civil, os 
administradores prestarão contas justificadas de sua administração, 
procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais 
demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em 
conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos 
os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de 
capital que possuem na sociedade. 

Certifico que o selo de A, tenticidade 
foi afixado na última folha do 
documento entregue a parte. 



PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIE~•lM#ílfiill 
ANDERSON C REITER E CIA L TOA ME DO PARANA 

CNPJ/MF N.0 07.466.718/0001-17 ~G"' REG/o 
NIRE 412.0550564-7 ~ ~ 

• de 

Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços 
patrimoniais em períodos inferiores a um ano, e o lucro ap 
demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente s , 
a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de 
cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a 
distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.0 

10.406/2002. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro 
meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as 
contas e designarão administradores quando for o caso. 

Parágrafo Primeiro: Os sócios comprometem-se a declarar por escrito, ciência 
do local, data, hora e a ordem do dia para todas as convocações de reuniões, 
dispensando assim as formalidades do parágrafo 3° do art. 1152 do Novo 
Código Civil. 

Parágrafo Segundo: Ficará dispensável qualquer reunião, se todos os sócios 
decidirem por escrito sobre a matéria objeto dela. 

Parágrafo terceiro -Até 30 (trinta)' dias antes da data marcada para a reunião, 
o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por 
escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que 
não exerçam a administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE 
SÓCIO: 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 dos sócios remanescentes, 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. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CASOS OMISSOS: Os casos omissos 
deste contrato serão resolvidos pela aplicação dos dispositivos legais que 
regem este tipo societário e, supletivamente, pelas normas da sociedade 
anônima (Lei n.0 6.404/76), conforme faculta o § único do art. 1.053 da Lei n.0 

10.406/2002. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O 
Administrador declara, sob as penas da lei, 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 cargo~cos; ou por crime falimentar, de 

~ ~tJt) 

Certifico que o selo de Autenticidade 
foi afixado na última folha do 
documento entregue a parte. 



PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDA~·1>'1!;a;{!ml 
ANDERSON C REITERE CIA L TOA ME 00 ~~ 

CNPJ/MF N.0 07.466.718/0001-17 
NIRE 412.0550564-7 

prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de s · 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propried e"'scA..ai;." 

i 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- FORO: Fica eleito o foro da comarca de ----~ 
Cascavel - Pr para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações 
resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais 
especial ou privilegiado que seja ou venha ser. 

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, 
juntamente com 2 (duas) testemunhas a presente alteração, em 3 (três) vias de 
igual teor e forma, devidamente rubricadas pelos sócios em todas as suas 
folhas, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a 
cumpri-lo em todos os seus termos. 

Cascavel - PR, 20 de Outubro de 2008 

11 .. -~ÂifMA e~ 
-Â~NcRÍSTÓVÃO REITER 

Testemunhas: 

Â L~~-ao; f,@ 11 J v 
UàíNíl. TORTELLI REITER 

~ 
r n Junior Cecato 

. 5.624.905-2-SSP/PR 
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• PARANÁ 
GOVERNO DO ESTADO 

S«.tttatl.ll lU fi21l.l'l\da 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 013103518-81 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 07.466.718/0001-17 
Nome: ANDERSON C REITER E CIA 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 21/08/2015- Fornecimento Gratuito 

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

Em1tido via Internet Públ1ca (2310412015 10:19:54) 



23/04/2015 

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

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

Nome: ANDERSON C REITERE CIA LTDA- ME 
CNPJ: 07.466.718/0001-17 

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: 

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

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e 

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

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente 
à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições 
sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1. 751, de 02/10/2014. 
Emitida às 08:49:50 do dia 07/04/2015 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 04/10/2015. 
Código de controle da certidão: A7DE.97AO.E2B4.A68D 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

~:/twww.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSegVia!ResultadoSegVia.asp?app=CNDConjuntaSegVIa 1/1 



MUNICIPAL DE LINDOESTE 

SECRETARIA DE FINANÇAS 

DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

NOME I RAzAO SOCIAL 

Anderson C. Reitere Cia Ltda - CNPJ 07466.718/0001-17 

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

SEM OE:BITOS PENDENTES ATE: A PRESENTE DATA 23/04/2015 

[COMPROVAÇÃO JUNTO A ----------------------.- FINALIDADE 

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO 
TRIBUTÁRIO RELATIVO A(S) INSCRICÃO(ÓES) ABAIXO CARACTERIZADA(S). 

INSCRIÇÀO-------,.-----ENDEREÇO I LOCALIZAÇÃO'------.-NÚMER~QUADRA 

188 Mecãnoca de Automóv· Rodovia - PRT 163 00 I 20 

LOTE rLOTEAMENTO---r 

02 Ciehto Lmdo I 
3130 I Prt 163 I S/N I 

Lindoeste(PR) . 23 de Abril de 2015 

SALA DO EMPREENDEDOR 
Kathrvn Afathias de Sorca 

CPF 009.777.469-33 

r K:Jftt~N7 _ J :a1h . .-: 
vJmir J~se de Souza 

Chefe de D1visão de Tributação e Cadastro 



2310412015 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeC F Sim primirPapel.asp?V ARPessoaMatriz= 1317 4194&V AR Pessoa= 1317 ~&.\J,;;:R Uf= PR& ... 
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 0746671810001 - 17 

Razão Social: ANDERSON C REITERE CIA LTDA 

Endereço: ROD PRT 163 SN KM 166 3 I CENTRO I LINDOESTE I PR I 85826-
000 

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

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

Validade: 14/04/2015 a 13/05/2015 

Certificação Número: 2015041404592276449969 

Informação obtida em 23/04/2015, às 10: 23:12. 

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

v 
https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf!FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=13174194&VARPessoa=13174194&VARUf=PR&VARins.. . 1/1 



MECANICA E TERRAPLENAGEM SÃO CRISTOVÃO 
ANDERSON C. REITERE CIA LTDA 
CNPJ-07466718/0001-17 INCR. EST. 90343268-32 
ROD. PRT 163 KM 166,3 CEP: 85826-000 
LINDOESTE -PR FONE: (45) 3237-1421 
mscristovao 1 @hotmail.com 

ANEXO 11 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LI ClT A TÓRIO (LICITAÇÃO) No 033/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 004/2015 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento lic itatório, sob a modalidade- CARTA CONVITE n° 004/2015, 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. 

LfNDOESTE/PR 23/04/2015. 

ANDER ~ {/{~ 
CNPJ-9~i18/0001 -17 
ROD. fRT 163 KM 166,3 
LIND<f>ESTE - PR 

CALTDA-ME 
INCR. EST. 90343268-32 
CEP: 85826-000 
FONE: (45) 3237-1421 

'õ1 .466.718/ ooo1-11' 
ANDERSON C. REITER 

L 

E CÍA. LTDA.-ME 
ROD. PRT 163 5/ N KM 166,3 

Centro - CEP 85826-000 .J 
LINDOESTE - PARANÁ 

4() 



PARA: 

MECANICA E TERRAPLENAGEM SÃO CRISTOVÃO 
ANDERSON C. REITER E CIA LTDA 
CNPJ-07466718/0001 -17 INCR. EST. 90343268-32 
ROD. PRT 163 KM 166,3 CEP: 85826-000 
LINDOESTE -PR FONE: (45) 3237-1421 
mscristovao 1 @hotmail.com 

ANEXO IH 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 033/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 004/2015 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 004/2015 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. 

UNDOESTE/PR 23/04/2015. 

é I j 
ANDER N lC .J~€4 J IA LTDA- ME 
CNPJ-.::X..~~ 71'8/0001 -17 INCR. EST. 90343268-32 
ROD. lfK-r 163 KM 166,3 CEP: 85826-000 
LIND0ESTE - PR FONE: (45) 3237-1421 



PARA: 

MECANICA E TERRAPLENAGEM SÃO CRISTOVÃO 
ANDERSON C. REITER E CIA L TDA 
CNPJ-07466718/000 1-17 INCR. EST. 90343268-32 
ROD. PRT 163 KM 166,3 CEP: 85826-000 
LINDOESTE -PR FONE: (45) 3237-1421 
mscristovao 1 @hotmail.com 

ANEXO IV 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 033/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 004/2015 

DECLARAÇÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 004/2015 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. 

LINDOESTE/PR 23/04/20 15. 



PARA: 

MECANICA E TERRAPLENAGEM SÃO CRISTOVÃO 
ANDERSON C. REITER E CIA L TDA 
CNPJ-07466718/0001 -17 INCR. EST. 90343268-32 
ROD. PRT 163 KM 166,3 CEP: 85826-000 
LINDOESTE -PR FONE: (45) 3237-1421 
mscristovao 1 @hotmail.com 

ANEXO V 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LI ClT A TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 033/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 004/2015 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 004/2015 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, finnamos a presente. 

LINDOESTE/PR 23/04/2015. 

í ~ 
ANDEÇ Or k~~~ E ~IALTDA-ME 
CNPJ-~6718/0001-17 INCR. EST. 90343268-32 
ROD. P T 163 KM 166,3 CEP: 85826-000 
LINDO STE - PR FONE: (45) 3237-1421 
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BERFELD - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇO§!ffiljt!!Q!úli. ~~ ~ 
LIDA- EPP oo PARANÁ ---- ;... 

CNPJ: 08.717.747/0001-77 c,\1\ R~GI. ----------. 

QUARTAALTERAÇÃODECONTRATOSOCIAL ~~~ 0 

~ 

PATRICIA REGINA BECHLIN BERNARDES, brasileira, ap<apa 

sob o regime de comunhão parcial de bens, comerciante, nasci e 
17/0311975, natural de Cascavel, Estado do Paraná, portadora ·tSts, ~«-
Cédula de Identidade Civil RG 5.205.159-5 SSPISC e dn CPF CAVEt.. 

940.474.729-72, residente e domiciliado na cidade de Joinville, 
Estado de Santa Catarina, na Rua Tenente Antonio João, nO. 2655, 
apto 401 bloco B, bairro Bom Retiro, CEP 89.223-100, e ROSINEI 
ADAIR BERNARDES, brasileiro, casado em regime de comunhão 
parcial de bens, comerciante, nascido .?m 07/0711969, natural de 
Joinvile, Estado de Santa Catarina, portador da Cédula de Identidade 
Civil RG 1.997.891, SSPISC, e do CPF 735.500.279-15, residente e 
domiciliado na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Rua 
Tenente Antonio João, nO. 2655, apto 401 bloco B, bairro Bom Retiro, 
CEP 89.223-100, único sócio da sociedade empresarial que gira sob o 
nome de BERFELD - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 
LTDA - EPP. com sede na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, na 
Rua Ricieri Perin, sln sala 01, bairro Pioneiros Catarinenses, CEP 
85.805-470, devidamente registrada na junta comercial do Paraná, 
sob o NIRE 41206550239, por despacho em sessão de 0510812009, 
devidamente inscrita no CNPJIMF sob o n° 08.717.747/0001-77, 
resolve assim, alterar o contrato social: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O endereço da empresa na cidade de Cascavel, "' 
Estado do Paraná, na Rua Ricieri Perin, sln sala 01, baiiTO Pioneiros 
Catarinenses, CEP 85.805-470, fica alterado para a Rua Cristovão Colombo, 
n° 1374, bairro Pioneiros Catarinenses, CEP 85.805.510, na cidade de 
Cascavel, Estado do Paraná. 

CLÁUSULA SEGUNDA- Em viSta da modificação ora ajustada, consolida-se 
o contrato social, que passa a ter a seguinte redação: 

PATRICIA REGINA BECHLIN BERNARDES, brasileira, casada sob o 
regime de comunhão parcial de bens, .::omerciante, nascida em 
1710311975, natural de Cascavel, Estado do Paraná, portadora da Cédula 
de Identidade Civil RG 5.205.159-5 SSPISC e do CPF 940.47.t!..729-72, 
residente e domiciliado na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, 
na Rua Tenente Antonio João, nO. 2655, apto 401 bloco B, bairro Bom 
Retiro, CEP 89.223-100, e ROSINEI ADAIR BERNARDES, brasileiro, 
casado em regime de comunhão parcial de bens, comerciante, nascido em 
0710711969, natural de Joinvile, Estado de Santa Catarina, portador da 

foC~rtinoo qua o ffelo do Autenticidade 
1 lfixado ríiJ ültirna tolha do 

documento enttegue a parte. 

CARTÓ~O ( 0 OFÍCIO OE NOTAS 

SESTEVEOSS Rua sao F'lulo,659 Fone:(•SL3037·7•4• 
ANT AUTENTICAÇÃO 

A presente cópia reprográfica 6 reproduçao fiel do 
documento original que foi apresentado nesta 
data. do que do" f~ 

( ) Marina Esteves • a . 
( ) Jefferson Esteves Santos- 1~ 0 

( ) Thaylline Rossato Lorenz1 - Escr. Autonzada 
( ) Meiriely dos Santos - Escr. Autorizada 



Cédula de Identidade Civil RG 1.997.891, SSPISC, e ( 
735.500.279-15, residente e domiciliado na cidade de Joinville, J:;sl'(ldi.:Jl! 

S~ Catarina, na Rua Tenente Antonio João, no_ 2655, apto 40i'b , ~ 
bairro Bom Retiro, CEP 89.223-100, único sócio da socie'1/JiiiÉL • 
empresarial que gira sob o nome de BERFELD - COMÉRCIO DE 
PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP, com sede na cidatk de Casccrvel, 
Estado do Paraná, na Rua Cristovão Colombo, n° 13 7 4, bairro Pioneiros 
Catarinenses, CEP 85.805.510, devidamente registrada na junta 
comercial do Paraná, sob o NIRE 41206550239, por despacho em sessão 
de 05108/2009, devidamente inscrita no CNP JIMF sob o n~ 

08. 717.74710001-77, resolve assim, consolidar o contrato social: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial de 
BERFELD - COMÉRGO DE PEÇAS E SERVIÇOS LIDA- EPP, com sede 
na cidade de Santa Helena, Estado do Paraná, na Rua Cristovão Colombo, n° 
13 7 4, bairro Pioneiros Catarinenses, CEP 85.805.5100. 

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital social é de R$ 20.000,00 (Vinte Mil 
Reais), dividido em 20.000 (Vinte Mil) quotas no valor nominal de R$1,00 (Um 
Real) cada uma, já devidamente subscrito e integraliZOJ:k em moeda corrente e 
legal do país, assim distribuído entre os sócios: 

Nome do sócio Quotas Vaior 

Patricia Regina Bechlin Bernardes 200 R$ 200,00 

Rosinei Adair Bernardes 19.8oo 1 R$ 19.800,00 

Total 2o.ooo 1 R$ 20.000.00 

CLÁUSULA TERCEIRA - O objeto social é de Comercio de equipamentos, 
peças e acessórios para tratores, máquiiiOS rodoviárias, agrícolas, veículos 
automotores, reparaçiiD, manutençiiD e refornws tk tratores, maquiiiOS 
rodoviárias, agrícolas, veículos automotores, comercio de blbrifictUttes para 
uso automotivo e outros usos, comercio de material de limpeza e pneus para 
veículos e maquiiiOS pesaJos e serviços de terroplanagem. 

CLAUSULA QUARTA -A sociedade iniciou suas atividades em 19 de Março 

de 2007. Prazo de duração: Indeterminado. 

CLÁUSULA QUINTA- As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas 
ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outt o sócio, a quem fica 
assegurado, em igualdade de condições e preço direito d..e preferência para a 

2 



CLÁUSULA SÉTIMA - A Administração da sociedade é exercida pelo sócio 
ROSINEI ADAIR BERNARDES, com os poderes e aíribuições de 
Administrador, autorizado ao uso do nome empresarial individualmente, 
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. 

CLÁUSULA OITAVA - Ao término de cada exercício social, em 31 de 

dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, 
procedendo a elaboração do inventário, do balanfo patrimonial e do balanço 

de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os 
lucros ou perdas apurados. 

CLÁUSULA NONA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício 
social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador 
quando for o caso. 

CLÁUSULA DÉCIMA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou 
fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por 
todos os sócios. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- Os sócios podem de comum acordo, 

fixar uma retirada mensal, a titulo de "pró-labore " observadas às disposições 
regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA 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, a data da resolução, verificada em balanço 

especialmente levantado. 



BERFELD - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 
LTDA-EPP 
CNPJ: 08.717.747/0001-77 
QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOC ~c~ REa,o 

Cj ~ 
/ "?". ~ · 

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros c(ls s e 
que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. \ 

\ 
\ . . ~ ~ 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - O Administrador declara, sob as ~AVEL • 
da lei, de que não está impedido de exercer a admmistração da sociedade, por 
lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob o 

efeito 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 d.a concorrência, contra as 
relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- Fica eleito o foro da comarca de Cascavel, 
Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes 
deste contrato. 

E, por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento 
em três vias de igual teor e forma. 

Cascavel - PR, 17 de Julho de 2014. 

-A-;_~-&'- ~ ~~o/{Jn , 
f/frmciA .A BECHIJN BERNARDES 

ROSlNEI~ BERNARD S 

\ 

Elaborado por: Fabiano Fernando Ferrari 
04747810-7 
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GOVF.R.NO DO ESTADO 
Secrelilrto do fozonao 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 013022905-45 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 08.717.747/0001-77 
Nome: BERFELD COMERCIO DE PECAS E SERVICOS L TOA - EPP 

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 28/0712015- Fornecimento Gratuito 

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

Emitido via Internet Pública (3010312015 09:11 :06) 



27/0312015 

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

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

Nome: BERFELD- COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA- EPP 
CNPJ: 08.717.747/0001-77 

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: 

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

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 

desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e 

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

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente 
à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições 
sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2 1. 751, de 02/10/2014. 
Emitida às 13:23:37 do dia 17/03/2015 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 13/09/2015. 
Código de controle da cert.idão: 492A.D573.7FOD.9C67 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSegViatResultadoSegVla.asp?Origem=1&Tipo=1&NI::::08717747000177&Sen... í/1 



Prefeitura Municipal de Cascavel 

· S.ecretaria Municípaldé F ina:nças 
RuaP8rana, 5000 CaixaPosl31113 

CERTIDÃO NEGAID'A 17265/2015 

Conhihciinte: 
BERFELD - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS L 

CPFICNPJo 
08.717.747/0001-77 

E~~ç0,RUA CRISTOVAO COLOMBO 
C«da~troo 8717747000177 0udrao 

1374 
Lote: Lofeamento~IONEIROS CATARINENS 

Ra.mc• de Ati•rid.ade: 

Finali.d.ade ·: L i citação 

Cettificamos para os devidos fins, atendendo solicitação, que o contribuinte acima identiti
icado não possui débitos tributários pendentes junto a fazenda pública do Município de 
Cascavel até a presente data. 

Com a localização. acima descrita, fica ressalvado o direito da fazenda P(Jblica Municipal de 
cobrar débitos posterionnerrle constativos, mesmo referente ao período nesta certidão 
compreendidO. 

C.as.cav-el 23 de Abril de 2015 

Código de A utent>:ic!ade: 
14581778014581 



23/04/2015 https://www .sifge.caixa.gov .br /EmpresaiCrf/Crf/FgeC F Sim primirPape!.asp?V ARPessoaM atriz= 14382523&V AR Pessoa= 14382523&VAR Uf=PR & ... 

Cf1.JXA ECO~..JÓM~Cfo. FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 0871774710001-77 
Razão Social: BERFELD COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME 
Nome Fantasia:BERFELD 
Endereço: R RICIERI PERIN SN SALA 01 I VILA DION E I CASCAVEL I PR I 

85805-510 

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: 14/04/2015 a 13/05/2015 

Certificação Número: 2015041405340328307914 

Informação obtida em 23/04/2015, às 10:58:17. 

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

https:/lwww.sifge.caixa.gov.br/EmpresatCrf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=14382523&VARPessoa=14382523&VARUf=PR&VARins.. 1/1 



ANEXO 11 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 033/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 004/2015 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 004/2015, 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. 

Cascavel 24 de Abril de 2015. 

BERFELD COMERC EÇAS E SEVIÇOS L TOA EPP 
ROSI AIR BERNARDES 

C.P.F. N. 0735.500.279-15 
R.G.N° 1.997.891 SSP-SC 

CARGO: SÓCIO/GERENTE 

'õs.717.747 1 ooo1- 1:P 
I.E. 904.95729-10 

BERFELD COMÉRCIO DE PEÇAS 
E SERVIÇOS L TOA. - EPP 

L 
Rua Cristovão Colombo, 1374 
Vila Dione • CEP 85805·510 

CASCAVEL • PARANÁ .J 

Rua Cristovão Colombo, 137 4 - Vila Dion e - Fone: (45) 3326·9795 - CEP: 85805-51 O - Cascavel - PR 
CNP J 08.717.747/0001-77 berfeld@hotmail.com In se. Estadual 904.95729-1 O 



ANEXO IH 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 033/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 004/2015 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 004/2015 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. 

'õ8.717.747/ 0001-77' 
I.E. 904.95729-10 

Cascavel 24 de Abril de 2015. 

BERFELD COMÉRCIO DE PEÇAS 
E SERVIÇOS L TOA. • EPP 

L 
Rue Cristovão Colombo, 1374 
VIII Dlone - CEP 85805·510 

CASCAVEL - PARANÁ 
BERFELO COME CIO O PEÇAS E SEVIÇOS L TOA EPP 

RO AIR BERNAROES 
C. . . .0 735.500.279-15 
R.G.N° .997.891 SSP-SC 

CARGO: SÓCIO/G ERENTE 

Rua Cristovão Colombo, 1374- Vila Dione- Fone: (45) 3326-9795- CEP: 85805-510- Cascavel- PR 
CNP J 08.717.747/0001-77 berfeld@hotmail.com In se. Estadual 904.95729-1 O 



ANEXO IV 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 033/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 004/2015 

DECLARAÇÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 004/2015 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. 

Cascavel 24 de Abril de 2015. 

BERFELD COME EÇAS E SEVIÇOS L TDA EPP 

'õs.7t7.747/ ooot-77' 
ROS IR BERNARDES 

C. 35.500.279-15 
R.G.N° 1.997.891 SSP-SC 

CARGO: SÓC IO/G ERE NTE I.E. 904.95729-10 

BERFELD COMÉRCIO DE PEÇAS 
E SERVIÇOS L TOA. · EPP 

L 
Rua Cristovão Colombo, 1374 
Vila Dlone- CEP 85805·510 

CASCAVEL • PARANÁ .J 

Rua Cristovão Colombo, 1374 · Vila Dione ·Fone: (45) 3326·9795 · CEP: 85805· 510 · Cascavel· PR 
CNP J 08.717.747/000 1·77 berfeld@hotmail.com In se. Estadual 904.95729·1 O 



ANEXO V 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 033/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 004/2015 

DECLARAÇÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE no 004/2015 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. 

ros.717.747t ooo1- 1r 
I.E. 904.95729-10 

BERFELD COMÉRCIO DE PEÇAS 
E SERVIÇOS L T~A. - EPP 
Rua Cristovão Colombo, 1374 

L Vila Dione - CEP 85805-510 
CASCAVEL • PARANÁ ,...,f 

Cascavel 24 de Abri l de 2015. 

E PEÇAS E SEVIÇOS L TOA EPP 
DAIR BERNARDES 

. N.0735.500.279-15 
R.G.N 1.997.891 SSP-SC 

CARGO: SÓCIO/GERENTE 

Rua Cristovão Colombo, 1374 ·Vila Dione ·Fone: (45) 3326-9795- CEP: 85805·510- Cascavel· PR 
CNPJ 08.717.747 /0001·77 berfeld@hotmail.com lnsc. Estadual 904.95729-10 



Prefeitura Municipal de Nova C1çintyO 
Rua Bahia s/n° -Centro- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-0ÓO, · ~ 1 

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 

DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N" 033/2015 
REF.: Edital de CARTA CONVITE n° 004/2015 PMNC. 

Objeto: Serviços de Reforma Completa, cbapeação e pintura em ambulância DUCATO. 

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

Nova Cantu, Paraná, --~1'-"7_....;d;!!e"----'A"'-"'b"-'ri"-l--- de 2.015. 

Carimbo e assinatura 
representante legat~ empresa 

\ \ 

\ \ \ 



c 
Prefeitura Municipal de Nova C~nt~ ~ ) 

Rua Bahia s/n°- Centro- Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 '-v" -
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 033/2015 
REF.: Edital de CARTA CONVITE no 004/2015- PMNC. 

Objeto: Serviços de Reforma Completa, chapeação e pintura em ambulância DUCATO. 

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

Nova Cantu, Paraná, __ 21~7_.....!:d~e _ _.::A~b~r.!!il'---- de 2.0 15. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 



v «. 
/.!) 

0.:. -L ~::} 

Prefeitura Municipal de Nova o~n~ . _.:) 
Rua Bahia s/n°- Centro- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-00b- C~n# 

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 033/2015 
REF.: Edital de CARTA CONVITE no 004/2015- PMNC. 

Objeto: Serviços de Reforma Completa, chapeação e pintura em ambulância DUCATO. 

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

Nova Cantu, Paraná, --~1..!_7_--!:::.de::....____,A~br~i.!...l ___ de 2.015. 

'õ8.717.747/ 0001· 77' 
I.E. 904.95729-10 

BERFELD COMÉRCIO DE PEÇAS 
E SERVIÇOS L TOA. • EPP 

L 
Rua Cristovão Colombo, 1374 
VIla Dione • CEP 85805-~10 

CASCAVEL • PARANA .J 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 

\ 

r 

DE PEÇAS E 
A·ME 



~-~· ~ ç, 
Prefeitura Municipal de Nova C~an~ 

Rua Bahia n° 85- Centro - Nova Cantu - PR.- CEP: 87330-000 ,1 : 
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 

A VISO DE LICITAÇAO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 033/2015 

EDITAL DE CARTA CONVITE No 004/2015 - PMNC 
(Lei n° 8.666/93, art. 21 , rri) 

A Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, toma Público que 
fará realizar, às 09:00 Horas do dia 24 de Abril do ano de 2.01 5, 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, Global, 
fixo e sem reajuste, para aquisição de: 

Síntese do Objeto: 

1) Serviços de Reforma, Chapeação e Pintura completa em Ambulância 
(Veículo DUCATO), (conforme descrição no Edital de Carta Convite n° 
004/2015-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: pmncantu@ig.com. br 
Telefone/Fax: (44) 35271363- (44) 3527-1281 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 15 de Abril de 2.015. 



~~ 

P r~!~!~i~ ~~s ~~.~ ~ ~1?.~~,9-~R~ ~~~3~~t'~ _ 
CNPJ N.O 77.845.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 -

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

PROCESSO LICITATORIO No 033/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 004/2015 
ABERTURA: 24/ABRIL/2015 HORÁRIO: 09:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, às 09:00 
Horas do dia 24 de Abril do ano de 2.0 15, 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, Global, 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 e 
substituição de peças em Reforma Completa, chapeação e pintura, da seguinte forma: 

LOTE 01: ÚNICO 
ITEM DISCRIMINAÇÃO 

Serviços de Reforma, Chapeação e Pintura Completa em Veículo Ambulância 
OU CATO. 

1 Obs. Os materiais necessários para a reforma serão fornecidos pelo Contratado. 

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 

3.1 - O envelope de HABILITAÇÂO, 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. 



.. ..<.... 
l.j ~ 

;iJ c ~~~-· ~- r 

Prefeitura Municipal de Nova &~a~ ~;· 
Rua Bahia n° 85 -Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 8733~11a ,,{'\.'-:-. 

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 

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 li); 

d) Declaração de entrega (Modelo ANEXO III); 

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: 

4- DA PROPOSTA 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
HORÁRIO: 

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; 
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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 1 -
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. 
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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. 

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: 



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 

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$-20.000,00 (Vinte Mil 
Reais). 

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

Dotação Secretaria 
0702.10301.0428-2028-33.90.391999 Secretaria Municipal de Saúde 

Fundo Municipal de Saúde 

10 - DAS PENALIDADES 

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

a) Advertência; 
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: 
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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 l 09 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 l 09 da Lei 8.666/93 e 8.883/94. 

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. 
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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.br. 

NOVA CANTU- PARANÁ, 15 de Abril de 2015. 

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

PREFEITO MUNICIPAL 
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(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 033/2015 
REF.: Edital de CARTA CONVITE n° 004/2015- 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 . 
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(MODELO ANEXO H) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N• 033/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 004/2015 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- CARTA CONVITE n• 004/2015, 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. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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(MODELO ANEXO IH) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N" 033/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N" 004/2015 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n" 004/2015 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. 

o Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

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) N' 033/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 004/2015 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n' 004/2015 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. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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(MODELO ANEXO V) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N' 033/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 004/2015 

DECLARAÇÃO 

~"' . ' 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n' 004/2015 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 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU Q6. 
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PROCESSO LICITA TÓRIO no 033/2015 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

OBJETO: Serviços de Reforma, Chapeacão e pintura completa em Ambulância 
CDUCATO). 
VALOR ESTIMADO - R$-20.000,00 (Vinte Mil Reais); 

PARA: 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - PREVISÃO I 
DOTA ÃO OR AMENTÁRIA: 

DATA: 13 I Abril I 2015 

PARA: 
DIVISÃO DE TESOURARIA - PROGRAMA ÃO FINANCEIRA: 

AUTORIZADO NAO AUTORIZADO 

DATA: 

PARA: 
ASSESSOR JURÍDICO 

Inexigível Dispensado Concorrência Convite 

Visto: DATA: ) I Ob I \.S 

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



CASCAVEL, 16 DE MARÇO DE 2015 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL 

NOVA CANTU -PARANÁ. 

SEGUE ABAIXO ORÇAMENTO DE MATERIAL DE PREPARAÇÃO, FUNILARIA E 

CHAPEAÇÃO COMPLETA DO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA. 

MATERIAL DE PREPARAÇÃO 

TINTA AUTOMOTIVA: 

LIXAS PARA ACABAMENTO: 

MASSA PLASTICA: 

MASSA POLI ESTER: 

PRIMER P.U: 

KOMKI FILLER: 

DISCO ROCKIT: 

DISCO DE LIXADEIRA: 

LIXAS D'AGUA: 

THINER: 

SELADO R PARA PLASTICO: 

PRATA RODA SHOP: 

VERNIZ: 

CATALIZADOR: 

THINER 454 PARA P.U: 

BORRACHAS DE PORTAS: 

MATERIAl 

MÃO DE OBRA 

CHAPEAÇÃO COMPLETA DUCATO: 

PINTURA EXTERNA COMPLETA: 

TIRAR PARABRISO TRASEIRO: 

479,00 

230,00 

135,00 

128,00 

320,00 

98,00 

105,00 

90,00 

98,00 

145,00 

80 .. 00 

90,00 

146,00 

110,00 

180,00 

470,00 

2.904,00 

5.850,00 

3.800,00 

350,00 



SOLDA DE LATARIA: 

MONTAGEM PARTE ELÉTRICA: 

HIGIENIZAÇÃO: 

MONTAGEM DE LATARIAS: 

POLIMENTO COMPLETO: 

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO: 

MÃO DE OBRA 

15.874,00 

.780,~~~. 
!l6Q,OO 

''<>-
450;\J.O. 

480,00 

400,00 

12.970,00 


