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

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

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório n° 034/2015 - Edital 
de Carta Convite n° 005/2015, que tem como objeto Serviços de Retífica de Motor e 
Bomba injetora em Ônibus Escolar, conforme especificação no Edital. 

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

- No valor Total/Global de R$-15.691,76 (Quinze Mil, Seiscentos e Noventa e Um 
Reais e Setenta e Seis Centavos): RETIFICADORA MOCAMPO L TDA ME, inscrita 
no CNPJ sob o n° 04.808.930/0001-27; 

Nova Cantu, Paraná, 30 de Abril de 2.015 . 
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MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
ADMINISTRAÇÃO 2009/2012 
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

Rua Bahia, 85 -Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-13 63 

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° 034/2015, Edital de Carta Convite n° 005/201 5, em 

conformidade com a Ata da reunião da Comissão Municipal de Licitação de 28 de Abril 

de 2.015. 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 30 de Abril de 2.01 5. 

Assessor Jurídico 



TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

REF: PROCESSO LICITATÓRIO No 034/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE no 005/2015 

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: 
RETIFICADORA MOCAMPO LTDA - Item 01 no valor global/total de R$-15.691,76 
ME (Quinze Mil, Seiscentos e Noventa e Um 
CNPJ 04.808.930/0001-27 Reais e Setenta e Seis Centavos); 

Nova Cantu, Paraná, 28 de Abril de 2.015. 

Comissão de Licitações: 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

ATA DE JULGAMENTO DE PREÇOS DO PROCESSO LI CITATÓRIO no 034/2015 
-EDITAL DE CARTA CONVITE n.0 005/2015-PMNC. 

Às 09h20min (nove Horas e Vinte Minutos) Horas do dia 28 (vinte e oito) de Abril 
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 11. 0 002/2015, para o julgamento da propostas 
apresentadas, do Edital de Carta Convite retro, para Serviços de Retifica de Motor e Bomba 
Injetora de Ônibus Escolar, conforme especificação em edital, onde participaram da fase de 
apresentação/disputa de preços as seguintes empresas: 

EMPRESA I CNP J 
RETIFICADORA MOCAMPO L TDA ME 
CNPJ 04.808.930/0001-27 
SPILKA E CIA L TDA 
CNPJ 76.233.428/0001-46 

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: 
RETIFICADORA MO CAMPO LTDA item no valor global/total de R$-
ME 15.691,76 (Quinze Mil, Seiscentos e 
CNPJ 04.808.930/0001-27 Noventa e Um Reais e Setenta e Seis 

Centavos); 

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$-15.691,76 (Quinze Mil, Seiscentos e Noventa e Um 
Reais e Setenta e Seis Centavos): RETIFICADORA MOCAMPO LTDA ME, inscrita 
no CNPJ sob o n° 04.808.930/0001-27; 

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

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



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

Nova Cantu, Paraná, 28 de Abril de 2.0 15. 

Comissão de Licitações: 

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@hotrnail.com ou pmncantu@ig.com.br 



RETIFICADORA MOCAMPO L TDA M 
048089300001-27 

Av. Tancredo de Almeida Neves, 216- Jd. Copacabana 
87302-000, Campo Mourão - PR 

Fone: 044-3525-1626- E-maíl: mocamporetifica@hotmail.com 

Campo Mourão, 10 de Abril de 2015. 
A/c: Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Veículo: MWM 229/6 

Orçamento: 

I Item: 
'- 1 

>-2 
/ 3 
~ 
~i-5 

-1- 6 
"'~-7 

1' 8 
Í 9 

-.L lo 
-vu 
-i- 12 
....... 13 
-l 14 
-- 15 

I 

n6 
-..17 
' 18 

19 
' 20 

Serviços: 
Descrição: 

Recuperar bloco 
Balancear vir. Com volante 
Polir virabrequim 
Plainar face bloco 
Mandrilhar buchas biela 
Alinhar bielas 
Testar cabecotes 
Esmerilhar e montar 
Trocar buchas comando 
Montagem completa 
Desmontagem 
Lavagem quimica 
Pintura motor 
Mandrilhar buchas comando 
Ajustar mancal biela 
Executar limpesa radiador 
Corrigir assento camisa 
Testar regular bicos 
Adaptar 6 buchas comando 
Revisar bomba injetora 

Soma dos serviços: 

Valor: 
862,40 
243,04 
143,08 
307,72 
126,42 

64, 68 
245,98 
158,76 
127,40 

1764,00 
207,76 
117, 60 
:-a , 40 

168,56 
117,60 
137 ,20 
352,80 
117,60 
196,00 
583,10 

61:!0, 10 

-~\' 

Qtd: 
"-1 

' 6 
... 1 
- 6 
'i 6 

6 
' 6 
" 2 

-,... 1 
1 

1-6 
.,.C 2 
'- 6 
q 

")J.. 
+1 

-1..1 
-.16 

6 
+ 12 

f-1 
-1 
"'1 
' 5 
"' 1 
- 1 
' 1 
'-6 
..... 4 
' 1 

-.. q 
' 12 
t- 12 
'f-6 

.......... 6 
- 1 

' 1 
' 1 
' 5 
' 2 
-... 1 

t- 12 

Peças: 
Peça: 

Jg arruela encosto 
Bicos injetores r ç, oé 
Bomba de óleo 
Bronzinas de biela 
Bronzinas de mancal 
Buchas de biela 
Buchas de comando 
Filtros combustível 
Filtro lubrificante 
Jg junta completo 
Kits 
Lixas ~ 

Mangueiras cavalete cab 
Balde óleo lub 
Retentor dianteiro 
Retetntor traseiro 
Tubo cola elimina junta 
Valvulas admissao 
Val vul as escape ~ c; 
Varetas de valvulas 
Tinta p /motor 
Thiner 
Eixo comando 
Lt gasolina 
Engrenagem virabrequim 
Engrenagem comando 
Bucha bloco 

o 

Cabecotes recondicionado - r• 
Prisioneiro bico 
Caneta bico 
Estopa 
Calco mola 
Trava valvula ,.. 
Elementos bomba injetora 
Valvulas bomba injetora 
Kit reparo bomba injetora 
Pistao bomba injetora 
Retentor bomba injetora 
Conexões de bico 
Buchas 
Bucha 
Tucho valvula 

Soma das peças: 
Total do orçamento: 

Valor: J 
86,24 

399,84 
282 , 24 
176,40 
205,80 
117 ,60 
176,40 
23,52 
37,24 

509,60 
1430,80 

9,80 
58 ,80 

199,92 
53,90 
66,64 
47,04 

129,36 
129, 36 
254,80 

47,04 
17, 64 

862,40 
17 , 64 

235 ,20 
205,80 
39,20 

1646,40 
23,52 

392 , 00 
3,92 

58,80 
47,04 

411,60 
188,16 

93,10 
63,70 
41,16 

392 ,00 
115 , 64 

68,60 
205,80 

/ 9571, 66 

15691,761 



Campo Mourão, 28 de Abril de 2015. 
Veiculo : MWM 229/6 
A/c: Prefeitura Municipal de Nova Cant u 

Orçamento : 
Serviços: Peç as : -1 Item: Descrição: Valor: Qtd : Peça : Valor: 

' 1 Recuperar bloco 940,00 '- l Jg arruela encosto 85,00 
, 2 Balancear vir. Com volante 260 , 00 '- 6 Bicos inj etores - ~ 430 , 00 . 3 Polir virabrequim 140,00 '-l Bomba de óleo 320,00 
- 4 Plainar fac e bloco 350,00 ' 6 Bronzinas de biela ~ GG...., 190,00 
... 5 Mandrilhar buchas biela 150,00 - 6 Br onzinas de mancal 3Cl í-l R': 220 , DO\ 
... 6 Alinhar bielas 80, 00 , 6 Buchas de biela I 1301 00 
' 7 Testar cabe cotes 27 0 ,00 .... 6 Bucha s de comando c.. c,;..:c 250, oüj 
~ 8 Esmerilha r e monta r 170, 00 ' 2 Filtros combust í ve l c, 2o, DD! 
' 9 Trocar buchas comando 135,00 - 1 Filtro lubrificante 45, ODJ 
' 10 Montagem completa 2DGD,DO 1 Jg junta completo 58D,OD 

11 Desmontagem 230,0D 6 Kits 1550 ,DD 
'- 12 Lavagem quimica 135,DD - 2 Lixas ,.. r 15 ,001 
' 13 Pintura motor 90,DD ' 6 Mangueiras cavalet e cab '...n3 65, OD1 

14 Mandrilha r buchas comando 18D,DO 1 Balde óleo lub 220,DD 
15 Ajustar mancal biela 13D,OO 1 Retent or diante i r o BD,DO 

'-1 6 Executar limpes a radiador lSD,DD 1 Retetntor t raseiro 7 9 I DOJ 
- 17 Corrigir assento camisa 400 , 00 1 Tubo cola e l imina j unta 55 , 0D 
- l a Testar regul a r b i cos lOD,OO ' 6 Valvulas admissao 150 , 00 
'-19 Adaptar 6 buchas comando 25D,DO ' 6 Valvulas escape ,'")(') 15D,OO 
... 20 Revisar bomba injetora 650,00 12 Va retas de valvulas !., os 27D , DO 

1 Tinta p / mot or 6D,OO 
1 Thiner 22, oOj 
1 Ei xo comando 915 ,DO 

- 5 Lt gasolina 18,00 .. 
1 Engrenagem virabrequim 250 , DOI 
1 Engrenagem comando 25D,DD 
1 Bucha bloco 55, DOI 
6 Cabe cotes r econdicio nado 31Ç _;[ 189D,ODI 
4 Prisione iro bico c; 32 , 00 
1 Caneta bi co I 450,001 

1 Estopa 6,00 
12 Calco mola .<:. I 75,00 

- 12 Trava valvula I 55,001 
6 El ementos bomba i njetora Q .,.. 480,00 
6 Valvulas bomba i n jetora 215, DOI 
1 Ki t reparo bomba in j eto ra 12D' OD. 
1 Pistao bomba inj etora 80, DOI 
1 Retentor bomba i n j etora 52,00 
5 Conexões de bico 430, DOj 

- 2 Buchas 
. 

13D,OOI 
- 1 Bucha 80, DOI 
- 12 Tucho val vula O C' 240,00 

Serviços : 6810,00 Peças: 10809 , 00 I 

To ta~ orçamento 1 7 619 ,00 l 

L 



Campo Mourão, 28 de Abr~l de 2015. 
Veículo: MWM 229/6 
A/c: Prefe~tura Mun~c~pal de Nova Cantu 

Orçamento : 
Serv~ços: Peças: 

Item: Descr~ção: Val or: Qtd : Peça : 
1 Recuperar bloco 940,00 1 Jg arruela encos to 
2 Balancear vir . Com volante 260,00 6 Bicos injet ores 
3 Polir virabrequim 140,00 1 Bomba de óleo 
4 Pl a inar face b l oco 350,00 6 Bronzinas de biela 
5 Mandrilhar buchas biela 150,00 6 Bronzinas de mancal 
6 Alinhar bielas 80,00 6 Buchas de biela 
7 Testar cabecotes 270,00 6 Buchas de comando 
8 Esmerilhar e montar 170,00 2 Filtros combustível 
9 Trocar buchas comando 135,00 1 Filtro lubrificante 

10 Montagem comple ta 2000,00 1 Jg junta completo 
11 Desmontagem 230,00 6 Kits 
12 Lavagem química 135,00 2 Lixas 
13 Pintura motor 90,00 6 Mangueiras cavalete cab 
14 Mandrilhar buchas comando 180,00 1 Balde óleo lub 
15 Aj ustar mancal biela 130,00 1 Retentor diante i ro 
16 Executar limpes a radiador EO,OO 1 Retetntor trase i ro 
17 Corrigir assento camisa 400,00 1 Tubo cola e l imina junta 
18 Testar regular bicos 100,00 6 Valvulas admi ssao 
19 Adaptar 6 buchas comando 250,00 6 Valvul as escape 
20 Revisar bomba injetora 650 , 00 12 Varetas de va lvu las 

1 Tinta p/motor 
1 Thiner 
1 Eixo comando 
5 Lt gasolina 
1 Engrenagem v irabrequim 
1 Engrenagem comando 
1 Bucha bloco 
6 Cabecotes recondicionado 
4 Prisioneiro b i co 
1 Caneta bico 
1 Estopa 

12 Calco mola 
12 Trava valvula 
6 Elementos bomba injetora 
6 Valvulas bomba inj etora 
1 Kit reparo bomba i n jeto ra 
1 Pistao bomba i n jetora 
1 Retentor bomba injetora 
5 Conexões de bico 
2 Buchas 
1 Bucha 

12 Tucho valvula 
Serviços : 6810,00 Peças: 

Total orçamento 

L 

~ 

Valor : 
85,00 

430, 00 
320,00 
190,00 
220,00 
130,00 
250,00 

20,00 
45,00 

580,00 
1550,00 

15,00 
65,00 
~20,00 

80,00 
79,00 
55,00 

150,00 
1so,oõ 

I ~70,00 

60,00 
22,00 

915,00 
18,00 

250,00 
250,00 
55,00 

1890,00 - -
32,00 

450,00 
6,00 

I 75, ooj 
I 55, oo, 
I 480,00 
I 215,00 

120,00 
80 , 00 
52 , 00 

I 430, 00) 
I 130, oô 
I 80,00 

240,0 0 
10809, 00 

17619,00 



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

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

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
HABILITAÇÃO 

PROCESSO LICITA TÓRIO N" 034/2015 
Edital de Carta Convite no 005/2015 

Às 09:00 hs (nove horas) do dia 28 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 Retífica de motor e bomba injetora em 
Ônibus Escolar, 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 
CAMPO PEÇAS COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA 
CNPJ 86.737.103/0001-54 
RETIFICADORA MOCAMPO LTDA- ME 
CNPJ 04.808.930/0001-27 
SPILKA E CIA L TDA 
CNPJ 76.233.428/0001-46 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que as empresas participantes do certame, 
apresentaram os envelopes de n° O I e 02. Iniciou-se então a abertura do envelope contendo a 
documentação de qualificação das participantes, e, 02 Empresas apresentaram a documentação 
exigida em Edital e foram qualificadas/habilitadas a participarem do referido certame e a Empresa 
Campo Peças Comércio de Auto Peças Ltda não apresentou a documentação exigida em edital, não 
solicitou prazo e nem justificativas para apresentação da documentação, sendo eliminada do 
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, 28 de Abril de 2.0 15. 

Comissão de Licitação Comissão de Licitação 

Comissão de Licitação 



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

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

Nome: SPILKA & CIA LTDA- ME 
CNPJ: 76.233.428/0001-46 

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

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito 
passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas 

alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http:l /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 15:32:04 do dia 11/11/2014 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 10/05/2015. 
Código de controle da certidão: FC69.9262.AD90.0F61 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



PARANÁ 
GOVERNO DO ESTADO 

Sooroteno d• FOien<IO 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 013120798-47 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 76.233.428/0001-46 
Nome: SPILKA & CIA L TDA 

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. 

Pagma 1 de 1 

Válida até 26/08/2015- Fornecimento Gratuito 

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

EmitidO v1a ln/ecnel Pública (28/0412015 10:52:24) 



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

Certidão Negativa de Débito 

Dados do Contribuinte: 
CNPJ.: 

Código: 
76.233.428/0001-46 
272337 

Contribuinte SPILKA E CIA LTDA 

Endereço PRES JOHN KENNEDY, 1949 
Bairro: 
Cidade: 

Estado: 
CEP: 

JARDIM LAR PARANA 
CAMPO MOURA O 

PR 
87306000 

Finalidade da Certidão: PARA FINS DIVERSOS 

N° 5870 12015 

Cet1ifico, para os devidos fins, que INEXISTEM DÉBITOS referentes a Tr-ibutos Municipais. 
inscritos ou não em Dívida Ativa, ern nome do contribuinte acima citado, até a presente data. 

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

A aceitação da presente cet1tdão está condicionada a veriftcação de sua validade na internet no 
endereço vvwN.campomourao pr gov br (Serviços-Onlrne) 

Observação: Esta cet1idão é valida somente para o contribuinte acima 

Validade: 30 dias a partir da data de emissão. Emitido em: 28/04/2015 às 10:47:42 



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 7623342810001-46 
Razão Social: SPILKA E C!A LTDA 
Nome Fantasia:AUTO MECANICA PAULISTA 
Endereço: AV CAPITAO IND!O BANDEIRA 380 I CENTRO I CAMPO MOURAO 

I PR I 87300-000 

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições ejou encargos devidos, 
decorrentes das obr"1gações com o FGTS. 

Validade: 18/04/2015 a 17/05/2015 

Certificação Número: 2015041802171521004559 

Informação obtida em 28/04/2015, às 10:38:27. 

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 



SPILKA E CIA L TDA- EPP RI: 
CNPJ/MF. No 76 233 428/0001-46 , ~c''>- G;O 

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRA TUA o0 ·'!"o~· 1:;, 

JORGE ANTÔNIO SP!LKA, brasileiro, casado com comunhão =c·ai~:l~. 
residente e domiciliado à Av. Presidente John Kennedy, no 1949, ~~~-~~~~ 
Lar Paraná, na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, portador ct Identidade 
R.G. n. 0 469.467 do Instituto de Identificação do Estado do Paraná, inscrito no CPF/MF sob 
no 090.889.209-82; e MARIA INES VITTI, brasileira, casada com comunhão parcial de 
bens, empresária, residente e. domiciliada à Av. Presidente John Kennedy, n. 0 1949, CEP 
87.306-000, Jardim Lar Paraná, na cidade de Campo Mourão, Esta.do do Paraná, portadora da 
Cédula de Identidade R.G. n. 0 1250.989 do lnsütuto de Identificação do Estado do Paraná, 
inscrito no CPFIMF sob no 481.905.609-30; sócios componentes da sociedade empresária 
limitada que gira sob o nome empresarial de SPILKA E CIA LTDA.- EPP., com sede nesta 
cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, à Av. Presidente John Kennedy, n° 1949, CEP 
87.306-000, Jardim Lar Paraná, com contrato social arquivado na WCEP AR, sob !1. 0 

41201645771, em20/06!1974, e posteriores alterações arquivadas na WCEPAR, a primeira 
alteração sob n. 0 '208340, em 02/08/1977, a segunda alteração sob o n.0 254178, em 
12/12/1980, e a terceira alteração sob o n° 20021976368, em 01/08/2002, resolvem modificar 
seu contrato primitivo de acordo com as cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA P,RIMEIRA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas 
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital sociaL 

CLÁUSULA SEGUNDA: O administrador declara, sob as penas da lei, que não esta 
impedido de exercer a administração da sociedade, por Jeí 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 fi lamentar, de prevaricação peita 
Óu subamo, concussão Oli peculato, OU contra a economia popular, contra O sistema financeiro 
nacional, contra as norma,s de defesa da concon·ência, contra as relações de consumo, fé 
púb!i'ca, ou a propriedade 
Fica eleito o foro da Comarca de Campo Mourão, Estado do Paraná, para o exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes. 

CLÁUSULA TERCEIRA Da consolidação do Contrato. 
A vista da modificação ora ajustada e em consonfu1cia com o que detennina o ar\0 .2. 031 da 
Lei !1°.10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento,' atualizar e consolidar o 
contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições 
contidas no contrato primitivo que, adequando às disposições da referida Lei n°.l 0.406/2002 
aplicáveis a este tipo societário, passa a Ter a seguinte redação: 

CAPÍTULO I-

CONSOLIDAÇÃO 

DA DENOMINAÇÃO, DO OBJETIVO, DA SEDE E DO 
PRAZO DE DVRAÇÃ.O DA SOCIEDADE 

Cláusula Primeira: A sociedade constituída e organizada sob a forma de sociedade limitada, 
gira sob o nome empresarial de SPILKA E ClA LTDA.- EPP, 

Responsável pela Elaboração do Contrato: AUGUSTO ONESKO. TÉCNICO CONTÁBIL CRC _PR 15007/03 
- Avenida Irmãos Pereira. n(.\.1240. Centro- Campo Mourão- Pr, Fone!Fax(0**44) 525-1951 

L~f· 



Cláusula Segunda: A sociedade tem por objetivo mercantil [(' 
veículos em geral, inclusive prestação de serviços em mecânica, fu"-"!!A;;:.,_,,..,~,y-L 

Cláusula Terceira: A sociedade tem sua sede na Av. Presidente John Kennedy, 11 ' 1949, 
CEP 87.306-000, Jardim Lar Paraná, em Campo Mourão, Paraná. 

Cláusula Quarta: O prazo de duração da sociedade é indeterminado. iniciando as suas 
atividades a partir de OI de Julho de 1974. 

CAPÍTULO II - DO CAPITAL 

Cláusula Quinta: O capital social no valor de R$.10.000.00 (dez mil reais) dividido em 
10.000 (dez mil) quotas de R$. I ,00 (um real) cada uma, fica ,,ssim distribuído entre os sócios: 

Sócios 
I 

Part.Quotas Part.R$. Part.% I I I 

Jorge Antônio Snilka 8.000 i R$ 8.000,00 80 ' 
Maria Jnes Vitti 2.000 I R$ 2.000,00 20 I I . 

Totais J 0.000 I R$ 10 000,00 100 I 
Parágrafo Único: A responsabilidade de cada sócio é restnta ao valor de suas quotas, mas 
todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

CAPÍTULOIII- DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E 
REMUNERAÇÃO 

Cláusula Sexta: A administração da sociedade caberá ao JORGE A.NTÔNIO SPILKA, na 
condição de administrador, com poderes e atribuições esped1cas de representar a sociedade 
em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, bom como perante terceiros. Uso da firma: 
Individualmente. 

Parágrafo Primeiro: A sociedade poderá ser representado por procurador, especialmente 
constituído mediante procuração firmada pelo ADMINISTRADOR, com poderes específicos 
de representar a sociedade em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, bem como perante 
terceiros, 

Cláusula Sétima: Autorizando o uso do nome empresarial. vedado, no entanto em atividades 
estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou 
de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos 
outros só c i os. 

Cláusula Oitava: Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o Administrador 
prestara contas justificadas de suas administrações, procedendo à elaboração do inventário, 
balanço patrimonial e contas de lucro e perdas, cabendo aos sócios, na proporção de suas 
quotas, os lucros ou perdas apurados. 

Responsável pela Elaboração do Contrato: AUGUSTO ONESKO. TÉCNICO CONTÁBIL CRC_PR 151107/03 6J-A,~;~:r"""- o' <>W C~•m C•m~ M=l<o - ;, ·-"'(0" Hl m- '"" 



CAPÍTULO VII- DO EXERCÍCIO SOCIAL 

Cláusula Décima Sétima O Exercício Social inicia-se em O l de Janeiro e encerra em 31 
de Dezembro de cada ano, data em que serão levantados o Balanço Patrimonial, Balanço 
Econômico e da Conta de Lucros e Perdas. 

Parágrafo Único: Os lucros ou prejuízos apurados serií.o distribuídos ou suportados pelos 
sócios na proporção de suas quotas no Capital Social. 

CAPÍTULO VIU- DO FALECIMENTO 

Cláusula Décima Oitava: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuar!: 
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 liqüidado 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 a seu sócio. 

CAPÍTULO IX- DISPOSIÇÕES GERAIS 

Cláusula Décima Nona: O administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido 
de exercer a administração da sociedade, por lei especial, cu em virtude de condenaçãc 
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime filamentar, de prevaricação peita 
ou suborno, concussão ou peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa da ocorrência, contra as relações de consumo, fé pública. 
ou a propriedade. 
Fica eleito o foro da Comarca de Campo Mourão, Estado do Paraná, para o exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes. 

E, por estarem certos e ajustados lavram, datam e assinam juntamente com duas testemunhas 
o presente instrumento particular de alteração de contrato social em quatro vias de qual teor e 
forma, qne o obrigam por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos. 

Responsável pela Elaboração do Contrato: AUGUSTO ONESKO, TECN1CO CONTÁBIL CRC_PR i5007/03 J))-A-l1""' '' '"" CMm - """'" Mm"• ·· ~- CoodC~(O .. #) m-m r 



SPILKA & CIA. LTDA- EPP 
CNPJ/Mf. N'.76.233428/000l-46 

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUA.L 

'JORGE ANTONIO SPILKA, brasileiro, maior, casado com comunhão parcial de bens, 
res1dente e domiciliado em Campo Mourão, Paraná na Avenida Presidente John Kennedy 
Jardim Lar Paraná, CEP: 87306-000. portadora da Cédula de Identidade R.G. n'.469.467-SSPIPR 
inscrito no CPF sob n'.090.889 209-82 e MARIA INES VITTI, brasileira, maior, casa com comunhão 
parc1al de bens, empresâria, residente e domíc'i!iaclc em Campo Mourão,Paraná na Avenida 
Presidente John Kennedy n'.1 949. Jardim Lar Parana, CEP 87306-000, portadora da Cédula de 
Identidade R.G. n'.1 .250.989-SSP/PR, inscrita no C.P .F.sob n'.481 .905.609-30, sócios 
componentes da sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial de SPILKA & CIA. 
LTDA- EPP, com sede nesta cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, à Avenida Presidente 
John Kennedy n'. 1949, Jardim Lar Paraná, CEP 87306-000, com Contrato Social arquivado na 
JUCEPAR sob n'.41201645771 em 20/06/1974, e posteriores alterações arquivadas na JUCEPAR, 
a pnmeira alteração sob o n'.208340, em 0210811977, a segunda alteração sob o n'.254178, em 
1211211980, a terceira alteração sob o n'.20021976368, em 01108/2002 e a quarta alteração sob 
n'.20081182295, em 2610312008; resolvem modrficar seu contrato primitivo de acordo com as 
cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA O objetivo social que era Comércio de peças para veículos em 
geral,inclusive prestação de serviços em mecânica,funilaria e pintura, passa a ser como atividade 
principal o Transporte rodoviário de cargas intermunicipal, interestadual e internacional CNAE 4930-
2/02 e como atividades secundárias o Comércio a varejo de peças e acessórios novos para 
veiculas automotores CNAE 45.30-7/03, Comércio a varejo de peças e acessórios usados para 
veículos automotores CNAE 45.30·7/04, Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos 
automotores CNAE 45.20-0/01 e Serviços de lar,ternagem ou funilaria e pintura de veículos 
automotores CNAE 45.20-0/02. 

CLÁUSULA SEGUNDA - Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato Social 
Primitivo, que não colidirem com o disposto no presente instrumento. 

E, por estarem certos e ajustados lavram, dalam e assinam juntamente , 
com duas testemunhas o presente instrumento particular de alteração de contrato social em cinco 
vias de igual teor e forma, que o obrigam por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus 
termos. 

Testemunhas 

Ak=-oJ;;, ~JIJ) 
Cristiano Jose Scarabel 
R.G .. n°.7.621.372-0-SSP/PR 

Responsável pela I: laboração do Contrato: AU 
-Avenida Irmãos Pereira, n°.1240, Centro 

Campo Mourão, 01 de novembro de 2012. 



(MODELO ANEXO n 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 034/2015 
REF. : Edital de CARTA CONVITE n° 005/2015 - PMNC. 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) 
_r_-_~ ---='~~~~C'!=-=·="-""'v:...;..__~--'e:.;...re=.;-1=-· .:...;-;--a=------- portador (a) da Cédula de identidade 
sob n°. - ? - 7'=- ~ (:, e CPF/ MF n°. ·.:::.._._-_ ,..,---= .... =-=.J~'"'=--,..,-------:' a 
participar do procedimento licitatório sob o modalidade 

.... - ~"' '"' - ~ - · ' - - instaurado por este Departamento de 
Compras. 

Na qualidade de representante legal da 
empresa ~(.:> + - - v ~ u"' -"' outorga
se ao acima credenciado (a), dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição 
de recurso. 



(MODELO ANEXO 11) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 034/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 005/2015 

DECLAR.é{CÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- CARTA CONVITE n° 005/2015, 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. 

_ 1 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal -.... 



(MODELO ANEXO IID 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 034/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 005/2015 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 005/2015 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. 

n """10 o ,.., 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do repres~tante legal 

•4ot,csl:li&rooo -: .. : : 

J, 



(MODELO ANEXO M 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 034/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 005/2015 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 005/2015 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 
--, 

ttlif!'t~Doo . .wl):J.r'O ifM,. ~

·~T~"-At*-"-' 
C917S440 
·~~-i. 



(MODELO ANEXO Vl 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 034/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 005/2015 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 005/2015 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 ~equisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

C::uimbo e Assinatura 

Do representante legal 



: 
'"',. 
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RETIFICADORA MOCAMPO 

CONTRATO SOCIAl 

flORDEIIIICE BARBAROTO DA ROCH'A, brasileira, casada, 
comerciante, residente e domiciliada em Campo Mourão - Pr., à Av. Perimetral 
Tancredo de Almeida Neves, 188, apto. 02, Jardim Copacabana, CEP: 87.302-000, 
portadora da Cédula de Identidade Civil N.o 4.530.858-8-Pr., e CPF N.o 640.677.429-91, 
e TEREZIIIIHA PRETEllE DA ROCHA, brasileira, casada, comerciante, residente e 
domiciliada em Campo Mourão - Pr., à Av. Perimetrai·Tancredo de Almeida Neves, 188, 
apto. 01, Jardim Copacabana, CEP: 87.302-000 portadora da Cédula de Identidade 
N.0 5.32.1.015-5., e CPF N.0 756.678.949-04 resolvem constituir uma sociedade por 
quotas de responsabilidade limitada regida pelas cláusulas seguintes: 

• Cláusula Primeira: A sociedade terá como nome empresarial RETifiCADORA 
MOCAMPO LTDA., tendo sede e foro em CAMPO MOURÃO - i>R., à Av. 
Perimetral Tancredo de Almeida Neves, 216, Jardim Copacabana, CEP: 
87.302-000, terá seu prazo de duração por tempo indeterminado, iniciando suas 
atividades a partir de 20 de dezembro de 2001, tendo como objetivo social, 
prestação de serviços de retifica de motores de veículos automotores 

• Cláusula Segunda: A responsabilidade dos sócios é limitada ao total do capitaL O 
capital social é de R$ 20.000,00 {vinte mil reais) , divididos em 20.000 quotas 
de R$ 1,00 (hum real) cada, a serem integralizadas e subscritas pelos sócios até 31 
de janeiro de 2002.. 

NOME 
FLORDENICE BARBAROTO DA ROCHA 
TEREZINHA PRETELLE DA ROCHA 
TOTAL 

QUOTAS 
10.000 
10.000 
20.000 

% 
50,00 
50,00 

100,00 

VALOR R$ 
10.000,00 
10.000,00 
20.000,00 

• Cláusula Terceira: Ficam investidas na função de GERENTES as sócias 
flORDENICE BARBAROTO DA ROCHA e TEREZINHA PRETEllE DA ROCHA, 
as. quais competem o uso do nome comercial INDIVIDUAlMENTE, bem como 
ficam dispensadas da prestaçãa de caução. PROIBIÇÕES: aval, fiança e caução de 
favor. PRO - lABORE, os sócios que prestarem serviços à sociedade, terão direito a 
uma retirada mensal fixadil em comum acordo. 

• Cláusula Quarta: Balanço geral anualmente em 31 de dezembro de cada ano, com 
resultados atribuídos proporcionalmente aos sócios com quotas integralizadas ou 
mantidas em reserva na sociedade. 

• Cláusula Quinta: Os sócios declaram que não estão incursos em nenhum dos 
crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividades mercantis. 

• Cláusula Sexta: Deliberação social, serão tomadas por maioria absoluta de votos, 
inclusive a de transformação de tipo jurídico, cabendo um voto a cada quota de 
capital. 

Cláusula Sétima: Cessão de quotas, por consentimento dos demais sócios e 
decurso de prazo de direito de preferência de 60 (sessenta) dias, n\_ediante 
notificação prévia e alteração de contrato. "· 

ORGAN1ZAÇÀO CONTÀBIL LIJX SfC L 1DA 
Rua Hooison ~ B«g&s~-~Centrc,-;-_~~ (44)52J.ZZ24 

l 



RETIFICADORA MOCAMI' 

CONTRATO SOCIAl.: 

• Cláusula Oitava: MICROEMPRESA: - Oeclaram os efeitos de 
enquadramento como MICROEMPRESA que · o valor da receita bruta anual da 
empresa não excederá, no ano da constituição, o limite fixado no inciso I do artigo 
20 da Lei Federal N.0 9.841 de 05/10/1999, e que a empresa não se enquadra em 
qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3.0 daquela lei. 

lavrado em quatro vias de igual teor e forma. 

Campo Mourão- Pr., 03 de Dezembro de 2001. 

fFLO~ 6ARBARITfO OA ROCHA 

-~··----~·~~~" CRC-PR 009317/0-G 

Testemunhas: 

ESCRITORIO REGIONAL OE CAMPO MOURAO 
CERT1FICO O REGISTRO EM: 12/12/2 0 O 1 (><fo<:l 
SOB O NÚMERO: ?!>~ •1· ·' 

41 2 0471266 s __ _S]l~~'i\n«\~0,,.as1 ·"'' 
TUFt RAME 

Protocolo: 01/311913-3 SECRETARIO GERAL 
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Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 013099575-95 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 04.808.93010001-27 
Nome: RETIFICADORA MOCAMPO L TOA 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
reg·rstrados 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 2010812015- Fornecimento Gratuito 

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

Emitido via internet Púb'·ç_, (22/04!2015 13.47:37) 



22/0412015 

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: RETIFICADORA MOCAMPO L TOA -ME 
CNPJ: 04.808.930/0001-27 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade 
do sujeito pass1vo 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 n2 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão jud'1cial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e 

2. não constam inscrições em Divida 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 filia·,s, refere-se exclusivamente 
à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições 
sociais previstas nas alineas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n2 8.212, de 24 de julho de 
1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n-º 1. 751, de 02/10/2014. 
Emitida às 13:44:45 do dia 22/04/2015 <hora e data de Brasília> 
Válida até 19/10/2015. 
Código de controle da certidão: F33D.D8AC.C089.2770 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http://www. receita. fazenda.gov. br I Apl i cacoes/ A T SPO!C erti da o/C ndC onj unta Inter /Em i teC e r ti da oi nter netas p?ni = 04808930000 127 & passagens= 1 &tipo= i 1 /1 



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

Certidão Negativa de Débito 

Dados do Contribuinte: 
C.N.P.J: 

Código: 

04.808.93010001-27 
346896 

Contribuinte RETIFICADORA MOCAMPO L TOA ME 

Endereço PRES TANCREDO DE A. NEVES, 216 
Bairro: 
Cidade 

Estado: 

CEP 

JARDIM COPACABANA 

CAMPO MOURA O 

PR 

87302000 

Finalidade da Certidão: PARA FINS DIVERSOS 

N° 5487 12015 

Certifico para os devidos fins. que INEXISTEM DÉBITOS referentes a T1·ibutos l'ilunicipais 
inscritos ou não em Dívida Ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data 

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

A ace1ta,;i'ío da presente certidão está condicionada a venficação de sua validade na intemet no 
endereço: wvv'N c ampomourao.pr.gov.br (Serviços-Onllne). 

Observaçâo Esta ce1iidão é valida somente para o contribuinte acima 

Validade: 30 dias a partir da data de emissão. Emitido em: 2210412015 às 13:40:18 



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 0480893010001-27 

Razão Social: RETIFICADORA MOCAMPO LTDA ME 
Endereço: AV PER TANC ALMEIDA NEVES 216 I JD COPACABANA I CAMPO 

MOURAO I PR I 87302-000 

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

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

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

Certificação Número: 2015042102591129021088 

Informação obtida em 22/04/2015, às 13:44:45. 

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://www.sifge.caixa.gov. br/Empresa/Crf/Crf/F geCFSimprimirPapel.asp?V ARPes... 22/04/20 I 5 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: RETIFICADORA MOCAMPO LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 04.808.930/0001-27 
Certidão n°: 94540905/2015 
Expedição: 22/04/2015, às 13:43:20 
Validade: 18/10/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que RETIFICADORA MOCAMPO LTDA- ME (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 04.808.930/0001-27, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei no 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa no 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 

recolhimentos previdenciários, a honorários, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou 
de execução de acordos firmados perante o Ministério 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

custas, a 

decorrentes 
Público do 



Ale: Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Veículo: MWM 229/6 

Campo Mourão, 28 de Abril de 2015. 

Orçamento: 
Serviços: Peças: 

Item: Descrição: Valor: Qtd: Peça: Valor: I 1 Recuperar bloco 960,00 1 Jg arruela encosto 85.00 
2 Balancear vir. Com volante 250,00 6 Bicos injetores 430.001 
3 Polir virabrequim 180,00 1 Bomba de óleo 320.00· 
4 Plainar face bloco 330,00 6 Bronzinas de biela 190.00 
5 Mandrilhar buchas biela 160,00 6 Bronzinas de mancai 220,00\ 
6 Alinhar bielas 90,00 6 Buchas de biela 130,001 

7 Testar cabecotes 300.00 6 Buchas de comando 250,001 8 Esmerilhar e montar 190.00 2 Filtros combustível 20,00 
9 Trocar buchas comando 150,00 1 Filtro lubrificante 45,00 
10 Montagem completa 2200,00 1 Jg junta completo 580.00 
11 Desmontagem 250,00 6 Kits 1550,00 
12 Lavagem química 160.00 2 Lixas 15 ooj 
13 Pintura motor 80,00 6 Mangueiras cavalete cab 65,00 
14 Mandrilhar buchas comando 210,00 Balde óleo lub 220,00 
15 Ajustar mancai biela 150,00 1 Retentor dianteiro 80,001 
16 Executar limpesa radiador 170,00 1 Retetntor traseiro 79,00 
17 Corrigir assento camisa 500,00 1 Tubo cola elimina junta 55,00 
18 Testar regular bicos 120.00 6 Valvulas admissao 150,001 
19 Adaptar 6 buchas comando 280,00 6 Valvulas escape 150.00 
20 Revisar bomba injetora 690,00 12 Varetas de valvulas 270.00 

Tinta p/motor 60.00 
1 Thiner 22.001 
1 Eixo comando 915.001 
5 LI gasolina 18,00 
1 Engrenagem virabrequim 250,00 
1 Engrenagem comando 250,00 
1 Bucha bloco 55,00 
6 Cabecotes recondicionado 1890,00 
4 Prisioneiro bico 32.00 
1 Caneta bico 450,00 
1 Estopa 6 00 
12 Calco mola 75,00 
12 Trava valvula 55.00 
6 Elementos bomba injetora 480.00 
6 Valvulas bomba injetora 215,001 

Kit reparo bomba injetora 120,00 
Pistao bomba injetora 80.00 
Retentor bomba injetora 52.00 

5 Conexões de bico 430.001 

2 Buchas 130,00 
1 Bucha 80,001 
12 T ucho valvula 240,00 

Serviços: 7420,00 10809,00 

18229,00 I 

'88m1~03/0001-54 ~ 
e..wo fllr;AS~ COMál:xl :>E 
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Ale: Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Veiculo: MWM 229/6 

Campo Mourão, 28 de Abril de 2015. 

Orçamento: 
Serviços: Peças: 

Item: Descrição: Valor: Qtd: Peça: Valor: 
85.001 1 Recuperar bloco 960,00 1 Jg arruela encosto 

2 Balancear vir. Com votante 250,00 6 Bicos injetores 430.001 
3 Polir virabrequim 180,00 1 Bomba de óleo 320,00 
4 Plainar face bloco 330,00 6 Bronzinas de biela 190,001 
5 Mandrilhar buchas biela 160,00 6 Bronzinas de mancai 220.00 
6 Alinhar bielas 90,00 6 Buchas de biela 130,00 
7 Testar cabecotes 300,00 6 Buchas de comando 250,00 
8 Esmerilhar e montar 190,00 2 Filtros combustivel 20,001 
9 Troca r buchas comando 150,00 Filtro lubrificante 45,00 
10 Montagem completa 2200,00 1 Jg junta completo 580,001 
11 Desmontagem 250.00 6 Kits 1550.00 
12 Lavagem quimica 160,00 2 Lixas 15,001 
13 Pintura motor 80,00 6 Mangueiras cavalete cab 65,00 
14 Mandrilhar buchas comando 210,00 Balde óleo lub 220.00 
15 Ajustar mancar biela 150,00 Retentor dianteiro 80,001 
16 Executar limpesa radiador 170,00 Retetntor traseiro 79 001 
17 Corrigir assento camisa 500,00 1 Tubo cota elimina junta 55,00 
18 Testar regular bicos 120,00 6 Valvulas admissao 150.00 
19 Adaptar 6 buchas comando 280,00 6 Vatvulas escape 150,ool 
20 Revisar bomba injetora 690,00 12 Varetas de valvutas 270,00 

1 Tinta p/motor 60,001 
1 Thiner 22.00 
1 Eixo comando 915,00 
5 LI gasolina 18.00 

Engrenagem virabrequim 250,001 
Engrenagem comando 250.00 

1 Bucha bloco 55,00 
6 Cabecotes recondicionado 1890,00 
4 Prisioneiro bico 32,00 
1 Caneta bico 450,00 
1 Estopa 6,00 
12 Calco mola 75,001 
12 Trava vatvula 55,00 
6 Elementos bomba injetora 480,001 
6 Valvulas bomba injetora 215.00 

Kit reparo bomba injetora 120,00 
Pistao bomba injetora 80,001 

1 Retentor bomba injetora 52,00 . 
5 Conexões de bico 430,00 
2 Buchas 130,001 
1 Bucha 80,00 
12 T ucho valvula 240,00 

Serviços: 142(),00 10809.00 

18229,00 

103/0 01-54 \ 
CAMPO PEÇAS 

COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 

•• 
·CP~''Il ""Q'IA ~ .. 



2810412015 

Certificado de Regularidade do FGTS- CRF 

Inscrição: 86737103/0001-54 

Razão Social: CAMPO PECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 

Nome Fantasia:CAMPO PECAS 
Endereço: R DOURADOS 00031 TREVO DA RODOVIARIA /JARDIM LAR 

PARANA/ CAMPO MOURAO/ PR/ 87305-110 

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: 28/04/2015 a 27/05/2015 

Certificação Número: 2015042800025993172139 

Informação obtida em 28/04/2015, às 14:01:29. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à ver"1ficação de autenticidade no s·1te da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

https:l/www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=7235050&VARPessoa=7235050&VARUf=PR&VARinscr. 1/1 



-
CÀMPO pgçAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - EPP 
CNPJ 86.737.103/0001-54 
SEXTA ALl'ERAÇÀO CONTRATUAL 

1. ANTÔN~O SCHIAVON SOBRINHO, brasileiro, casado, 
universal! de bens, natural de Jacutinga-MG, nascido 
Junho dei. 1936, empresário, residente e domiciliado 
Goioere, 3046, Centro, CEP: 87303-110 em Campo 
portador 1 da Cédula de· Identidade n. • 368.401-6, emitida 
Instituto de Identificação do Paraná em 11 de Maio de 1989 e, 
CPF n.• 138.624.809-68 e; 
2. VALMlR ANTÔNIO SCHIAVON, brasileiro, casado, comunhão 
parcial de bens, .natural de Engenheiro Beltrão-Pr, nascido em 
11 de Janeiro de 1969, empresa.rlo, residente e domiciliado a. 
Rua São Josafat, 2221, Centro, CEP: 87302-170 em Campo Mourão
Pr, porté(dor da Cédula de Identidade n.• 4.318.620-5, emitida 
pelo Inst±i tu to de Identificação do Paraná em 15 de Março de 
1985 e QPF n.• 601.948.479-34; únicos sócios da empresa que 
gira sob ; nome empresarial CAMPO PEÇAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 
LTDA ..: EPP, com sede na Rua Dourados, 31, Jardim Lar Paraná, 
Trevo da Rodoviária, CEP: 87305-110 em Campo Mourão-Pr, 
registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 
412030422~4 em 18 de Fevereiro de 1994, primeira alteração 
contratua!l sob o n. • 582975 em 22 de Julho de 1994, segunda 
al teraçãol contratual·· sob o n. o 3908 em 30 de Setembro de 1994 ,· 
terceira I alteração contratual· sob o n. • 990462870 em 11 de 
Márço .(i,, 1999, quarta alteração contratual sob o n.• 
200319242:04 . em 08 de Julho de 2003 e .·· quinta alteração' 
contratual SOb ·.O n. 0 

. 20053520688 em 15. de . Setembro de 2005, 
devidamente inscrita no CNPJ · 86.7:37.103/0001-54, resolvem, 
assim alterar o contrato social: 

1•. O sóciio ANTÔNIO SCHIAVON SOBRINHO, que possui na sociedade 
684. (seiscentos e oitenta e quatro) quotas de R$ 1, 00 (Hum 
real) cada uma, totalizando R$ 684,00 (Seiscentos e oitenta e 
quatro reais) retira-se da sociedade, cedendo e transferindo a 
totalidad~ de suas quotas pelo valor nominal para o sócia 
ingressante, MEIRE IROI DE OLIVEIRA SCHIAVON, brasileira, 
casada, com comunhão pàrcial de bens, natural de Campo Mourão
Pr, nascida em 05 de Julho de 1969, empresarla, residente e 
domiciliada a Rua São Josafat, 2221, Centro, CEP: 87302-170 em 
Campo Mourão-Pr ,: portadora da Cédula de Identidade n. o 

5.187. 724rl, .emi t'ida pelo Instituto de Identificação do Paraná 
em 22 de Dezembro de 1987 e CPF n. 0 716.844.259-72, dá total, 
raza e geral quitação das importâncias recebidas pela 
transferência das quotas de capital. 
2 •. O capital social no valor de R$ 1. 4 55, O O (Hum mil 
quatrocentos e cinquenta e cinco reais I totalmente 
integralizado, fica elevado para R$ 12.000, 00 (Doze mil reais) , 
dividido em 12:000 (doze mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Hum 
real) cada uma, cujo o aumento no valor de R$ lO. 545, 00 (Dez 
mil e quinhentos e quarenta e cinco reais) integralizado em 
moeda corrente do pai neste ato, dividido em 10.545 (Dez mil e 
quinhentas e quarent e cinco) quotas de. R$ ~O (0um real) 

cada uma. ti.-( fr~'V-< I .. \T 



CAMPO PEÇAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA -
CNPJ 86.737.103/0001-54 
SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

3". O: sócio VALMIR ANTÔNIO SCHIAVON que pos 
valor de R$ 771,00 (Setecentos e setenta e um 
capital para R$ 8.400,00 (Oito mil e quatro 
aumento no valor de R$ 7. 629, 00 (Sete mil sei e e 
nove reais) em moeda corrente do pais neste ato. A sócia MEIRE 
IROI ~E OLIVEIRA SCHIAVON que possui um capital no valor de R$ 
684,00! (Seiscentos e oitenta e quatro reais) eleva seu capital' 
para Ri$ 3.600,00 (Três mil e seiscentos reais) cujo aumento no 
valor de R$ 2. 916, 00 (Dois mil novecentos e dezesseis reais) em 
moeda corrente do pais neste ato. 
4 a. Ai soc1a ingressante ME IRE IROI DE OLIVEIRA SCHIAVON, 
declara conhecer a situação econômica da empresa e assume o 
ativo ',e passivo ora transferido. 
5". 1\i sócia ingressante MEIRE IROI DE OLIVEIRA SCHIAVON, 
declar'a que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em 
Lei Especial que o impeça de exercer atividade mercantil. 
6". O capital social no valor de R$ 12.000,00 (Doze mil reais), 
dividido em 12.000 (Doze mil) quotas no valor nominal de R$ 
1, 00 (Hum real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do 
pais, !assim subscritas: 
VALMI~ ANTÔNIO SCHIAVON •••••..••.•.••• 8.400 quotas R$ 8.400,00 
ME IRE IROI DE OLIVEIRA SCHIAVON ....... 3. 600 quotas R$ 3. 600,00 
TOTAL,. ••..•••.•..•••.•••.•••••...••.• 12. 000 quotas R$ 12.000, 00 
7". A!administração da sociedade caberá ao sócio VALMIR ANTÔNIO 
SCHIAVON, com os poderes e atribuiçôes de administrador, 
autorizado o uso do nome empresarial vedado, no entanto, em 
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigaçôes 
seja ~m fa:«or de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem 
como 'onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem 
autorização do outro sócio. 
s•. P<;lrm.anecem inalteradas as demais cláusulas e condições do 
contralto primitivo que não colidirem com as disposiçôes do 
presente instrumento. 
9". Fiqa ele i to o foro da Comarca de Campo Mourão-Pr para o 

. exercício e o cumprimento dos direi tos e obrigaçôes resultantes 
deste contrato. 

E por estarem assim justos e contratados assinam a presente 
alteraição contratual em 04 (quatro) vias de igual teor e forro . 

Campo Mourão-Pr, 01 de Setembr 

ANTÔNIO SCHIAVON SOBRINHO VALMIR ANTÔNIO SCHIAVON 

fto-dP~~ v 

tHr ~'"' •rn»VON 
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Prefeitura Municipal de Nova ~~ü:::.~ 
Rua Bahia n° 85 -Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 873 ~f(Câ ~~ 

CNPJ N.• 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-136 ntu • 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

A VISO DE LICIT AÇAO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 034/2015 

EDITAL DE CARTA CONVITE No 005/2015- PMNC 
(Lei n° 8.666/93, art. 21 , III) 

A Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, toma Público que 
fará realizar, às 09:00 Horas do dia 28 de Abril do ano de 2.01 5, na Sala de Reuniões 
da Prefeitura Municipal, sito à Rua Bahia, no 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 Retífica completa, com rev1sao de bomba e bico injetor e 
substituição de peças em Ônibus Escolar (Motor MWM-229/6, ( confonne 
descrição no Edital de Carta Convite n° 005/2015-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. 

d,f (}~ x-· / S vL , s cJ· 

-5.~ 



PROCESSO LICITATORIO No 034/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 005/2015 
ABERTURA: 28/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 28 de Abril do ano de 2.015, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Rua 
Bahia, n° 85 - Centro, em Nova Cantu, Paraná, Processo Licitatório, na Modalidade de CARTA 
CONVITE, tipo menor preço, 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 de 
Retifica completa de motor e Bomba Injetora de Ônibus Escolar, da seguinte forma: 

LOTE 01: ÚNICO 
ITEM DISCRIMINAÇÃO 

Serviços: Retífica completa de Motor e Revisão Completa de Bomba Injetora, com Mão 
de Obra, recuperação de Bloco, Balancear e Polir Virabrequim, Plainar Bloco, 
Mandrilhar Buchas e Buchas de comando, Testar Cabeçote, Adaptar buchas de 
comando, Revisar Bomba Injetora e regular Bicos. 
Peças: Kits completos, Bicos Injetores, Bomba de óleo, Jogo de junta completo, 
substituir cabeçote recondicionado, eixo de comando, elementos e válvulas da bomba 
injetora, conexões de bico, tucho da válvula, e outras peças que julgar necessário para 
garantia dos serviços. 
Obs. O Motor está a disposição para vistoria/orçamento no Almoxarifado da PM de 

1 Nova Cantu. 

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 HABILITAÇÃO, deverá conter a seguinte documentação: 



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

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 111); 

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 formu lário contínuo, 
e/ou papel ofício contendo o carimbo do CNPJ/MF da empresa, em linguagem clara, sem rasuras, 
emendas ou entrelinhas, com identificação do número, assinada pelo seu representante legal, onde 
devera constar obrigatoriamente: 

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

abertura da proposta Comercial 

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

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

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

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

ENVELOPE No. 02 
CONVITE N°.: 
ABERTURA: 
EMPRESA: 

Proposta de Preços 
P refeitura Municipal de Nova Cantu 

HORÁRIO: 

5- ABERTURA DOS ENVELOPES: 

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

5.2- A abertura do Envelope 01 - Habilitação, observará os segu intes 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 anal isados os 
documentos contidos no envelope n. 01, e decidir quanto a habilitação ou inabilitação das 
proponentes. 



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

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

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

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

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

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

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

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

6 - DO JULGAMENTO 

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

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

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

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

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

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

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

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 responsabil idade pela perfeita e 
completa execução dos serviços e/ou fornecimento do objeto em todas as suas fases. 

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

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

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

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

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

8 - DO PAGAMENTO 

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

9 - DOVALOR 

9.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-17.500,00 (Dezessete Mil 
e Quinhentos Reais). 

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

Dota ão Secretaria 
0508.12361.0188-2025-33 .90.391999 Secretaria Munici ai de Infra Estrutura 

10 - DAS PENALIDADES 

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

a) Advertência; 
b) Multa administrativa, graduável confo rme 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 penal idade. 



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

11 -IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCA TÓRIO: 

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

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

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

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

11.5 - A petição apresentada fora do prazo, e/ou sem um dos requisitos ac1ma 
especificados, não será conhecida. 

12 - RECURSOS: 

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

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

12.3 - Se houver interposição de recurso, os licitantes serão comunicados, para os efeitos do 
previsto no parágrafo sexto do Artigo 109 da Lei 8.666/93 e 8.883/94. 

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. 



Prefeitura Municipal de Nova 

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

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

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

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

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

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

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

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

14 - DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 

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

NOVA CANTU- PARANÁ, 15 de Abril de 2015. 

ASS. COMPRAS E LICITAÇÕES 
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Prefeitura Municipal de Nova -.arj!jr·-
Rua Bahia n• 85- Centro- Nova Cantu- PR.- CEP: 8733 íJ--/ ···:;;.·· 

CNPJ N.' 77.845.39410001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-13 Cantu -? 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br · 

(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N• 034/2015 
REF.: Edital de CARTA CONVITE n• 005/2015- PMNC. 

CREDENCIAMENTO 

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

instaurado por este Departamento de 
Compras. 

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

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



PARA: 

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

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

(MODELO ANEXO II) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N' 034/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 005/2015 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento li citatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 005/2015, 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 



PARA: 

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

CNPJ N.0 77.845.394/0001M03- Fone (044) 3527M1281- Fone Fax (044} 352.7-1363 ::!:~?_:~;~/ 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

(MODELO ANEXO UI) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N' 034/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 005/2015 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 005/2015 instaurado pelo 

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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Prefeitura Municipal de Nova &'~~ht2~~:~-~---~; 
Rua Bahia n° 85 ·Centro- Nova Cantu- PR.- CEP· 87330-~v .. / ç!};l 

PARA: 

CNPJ N.' 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (Od4) 3527-13;3~~ 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

{MODELO ANEXO IV) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N' 034/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 005/2015 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- CARTA CONVITE no 005/2015 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 



PARA: 

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

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

{MODELO ANEXO V) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N" 034/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 005/2015 

DECLARACÃO 

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

procedimento li citatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 005/2015 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 



~ u R.l~ 111 (/ 
~ ~ 

'<. '0 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTIJ a:Fl.N.o cc ~ 

ESTADO DO PARANÁ 1 ~ ~------r-

CNPJ 77.845.39410001-03 ~~-~-----~~-· 
PROCESSO LICITATÓRIO n° 034/2015 ~Cantu·<? -

COMPRAS E/OU SERVICOS 

OBJETO: Servi!tOS de Retífica comQleta com revisão de bomba e bico injetores em 
Ônibus Escolar Motor MWM 22916. 
VALOR ESTIMADO - R$-17.500,00 (Dezessete Mil e Quinhentos Reais); 

PARA: 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - PREVISÃO I 
DOTA ÃO OR AMENTÁRIA: 

DATA: 14 I Abril I 2015 

PARA: 
DIVISÃO DE TESOURARIA - PROGRAMA ÃO FINANCEIRA: 

NAO AUTORIZADO 

Visto: J DATA: fY I 

PARA: 
ASSESSOR JURÍDICO 

Inexigível Dispensado Concorrência Convite 

l: ~ c.c. 

Visto: DATA: tt. I :::..., I :., 1 .C] 

\ 

Rua Prof. João Farias da Costa, sino- Fone (44) 3527-1281 I 1363- CEP 87.330-000 
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Campo Mourão, 10 de Abril. de 2015. 
I~ Fl. ~to~ ---·- ~) 

·· - ---~-~-l ...... Veicul.o: MWM 229/6 
~ .___ L R--A/c: Prefeitura Municipal. de Nova Cantu 0

v<1 Cant _ç 

Orçamento: 
Serviços: Peças: 

Item: Descrição : Val.or: Qtd: Peça: Val.or: 
1 Recuperar bloco 940,00 1 Jg arruela encosto 85,00 
2 Balancear vir. Com volante 260,00 6 Bicos injetores 430 , 00 
3 Polir vi rabrequim 140,00 1 Bomba de óleo 320,00 
4 Plainar face bloco 350,00 6 Bronzinas de bie l a 190, 00 
5 Mandrilhar buchas biela 150,00 6 Bronzinas de mancal 220,00 
6 Alinhar bielas 80,00 6 Buchas de biela 130 ,00 
7 Testar cabecotes 270,00 6 Buchas de comando 250 , 00 
8 Esmerilhar e montar 170,00 2 Filtros combustivel 20,00 
9 Trocar buchas comando 135,00 1 Filtro lubrificante 45 , 00 

10 Montagem completa 2000,00 1 Jg junta completo 580 , 00 
11 Desmontagem 230,00 6 Kits 1550, 00 
12 Lavagem quimica 1:'5,00 2 Lixas 15,00 
13 Pintura motor 90,00 6 Mangueiras cavalete cab 65 , 00 
14 Mandrilhar buchas comando 180,00 1 Balde óleo lub 220 , 00 
15 Ajustar mancal biela 130,00 1 Retentor dianteiro 80 , 00 
16 Executar limpesa radiador 150,00 1 Retetntor traseiro 79,00 
17 Corrigir assento camisa 400,00 1 Tubo cola elimina junta 55, 00 
18 Testar regular bicos 100,00 6 Valvulas admissao 150,00 
19 Adaptar 6 buchas comando 250,00 6 Valvulas escape 150,00 
20 Revisar bomba injetora 650,00 12 Var etas de valvulas 270,00 

1 Tinta p/motor 60 ,00 
1 Thiner 22 , 00 
1 Eixo comando 915 ,00 
5 Lt gasolina 18,00 
1 Engrenagem virabrequim 250 , 00 
1 Engrenagem comando 250 , 00 
1 Bucha bloco 55, 00 
6 Cabe cotes recondicionado 1890,00 
4 Prisioneiro bico 32,00 
1 Caneta bico 450,00 
1 Estopa 6,00 

12 Calco mola 75,00 
12 Trava valvula 55,00 
6 Elementos bomba injetora 480, 00 
6 Valvulas bomba injetora 215 ,00 
1 Kit reparo bomba injetora 120 ,00 
1 Pistao bomba injetora 80, 00 
1 Retentor bomba injetora 52 , 00 
5 Conexões de bico 430 , 00 
2 Buchas 130,00 
1 Bucha 80 , 00 .. 

12 Tucho valvula 240, 00 
Serviços: 6810,00 Peças: 10809, 00 

Total orçamento 17619, 00 

r-
. 76233428/0001-46· 

L 



Serviços: 
Item: Descriçl!D: 

1 Recuperar bloco 
2 Balancear vir Com volante 
3 Polir v1rabreq.Jin 
4 Plainar face bloco 
5 Manctilhar buchas biela 
6 Alinhar b1elas 
7 Testar cabecotes 
8 Esmerilhar e montar 
9 Trocar buchas comancb 
10 Montagem ronplela 
11 Desmontagem 
12 Lavagem QJinica 
13 Pintura mctor 
14 Manctilhar buchas comando 
15 .Ajustar mancai biela 
16 Executar lmpesa radador 
17 Corrigir assento can1sa 
18 Testar regular bicos 
19 ~lar 6 buchas comando 
20 Revisar banl::e lnJetcxa 

ServiÇOS 

Nc: PrefaltJa ~de Ncwa eanu 
Velcdo: MWM 2296 

~Mculo, 10daltrida2016. 

Orçamento: 

Vala: Qd: 
~.00 1 
250.00 6 
180.0C 1 
330,0C 6 
160.00 6 
90,00 6 

:m.oo 6 
190,00 2 
15000 1 

2LOO,OC 1 
250,00 6 
160.00 2 
80,00 6 

210,00 
150.00 
170.0C 
500.00 1 
120,00 6 
280,00 6 
690.00 12 

1 

1 
5 

1 
6 
4 

12 
12 
6 
6 

1 
5 
2 
1 
12 

1420,fXJ 

Peças: 
Peça: 

Jg arruela encosto 
Bicos InJetores 
Bcmbadedeo 

Bronzinas de biela 
BrCflZinas de mancai 
Buchas de b1ela 
Buchas de eoo1ando 
FiHros oombusttvet 
Fittro lt.bnficante 
Jg JLI'lla canplelo 
Kits 
Lixas 
Marg.Je~ras cavatele cab 

Balde oleo lub 
Relentor dlante1ro 
Retetrior trasetro 
Tubo cola elinina JLI'lla 
Valvutas a<intssac 
Vatvutas escape 
Varetas de valvulas 
Tinta phnctor 
Th1ner 
EIXo C001andc 
LI gasolina 
Engrenagem virabrequim 
Engrenagem C001andc 
Buchabbco 
Cci>ecotes recordioonacb 
Prislonero bico 
Caneta bico 
Estq>a 
Calco mola 
Trava valvula 
Elementos t:JcJma Injetora 
Valv\Jas borrtla lfl)etora 
Krt reparo bomba injetora 
Plstao banba in)elora 
Retentor bcrnba tJ1elora 
Cooexões de bco 
Buchas 
Bucha 
T ucho vatvlAa 

Peças. 

T oiiJI orptiiTI«<b 

/1_fi.:.i2~ 
~~ÇAS COMÉRCIO 

Of At1T0 PEÇAS 

I 

Vala: I 
85001 

430,00 
320,00\ 
10000 

220.00, 
1~00 

250,00 

20001 
45,00 

580,00 

1550,001 
15.00 
65,00: 

220.00 
80,00 
79.00 
55.00 

150,00 
15000 
270,00 
60,00 
22.00• 

915001 
18,00 

250,00) 
250.00 
55001 

1800,001 
32,00 

450,00' 

6,001 
75,00 
55,00 

480,00 
215,00J 
120,00 

ooool 
52.00 

430,00 
1~.001 

8000. 

240.001 
108)9{)) 

18229,00 



MOCAMPO AUTO PEÇAS L TOA 
80864176001-20 

Av. Tancredo de Almeida Neves, 188 - Jd. Copacabana 
87302-000, Campo Mourão - PR 

Fone: 044-3525-1626- E-mail: mocampoauto@hotmail.com 

Campo Mour ão , 10 de Abril de 2015. 
A/ c : Prefei tura Municipal de Nova Cantu 
Veículo: MWM 229/ 6 

I Qtd: I 
1 Jg arruela encosto 
6 Bicos injetores 
1 Bomba de óleo 
6 Bronzinas de biela 
6 Bronzinas de mancal 
6 Buchas de biela 
6 Buchas de comando 
2 Filtros combustível 
1 Filtro lubrificante 
1 J g junta completo 
6 Kits 
2 Lixas 
6 Mangueiras cavalete cab 
1 Balde óleo lub 
1 Retentor dianteiro 
1 Retetnto r traseiro 
1 Tubo cola elimina junta 
6 Valvulas admissao 
6 Valvulas escape 

12 Varetas de valvulas 
1 Tinta p/motor 
1 Thiner 
1 Eixo comando 
5 Lt gasolina 
1 Engrenagem virabr equim 
1 Engrenagem comando 
1 Bucha bloco 
6 Cabecotes recondicionado 
4 Prisioneiro bic o 
1 Caneta bico 
1 Estopa 

12 Calco mola 
12 Trava valvula 
6 Elementos bomba injetora 
6 Valvulas bomba in jetora 
1 Ki t reparo bomba i njetora 
1 Pistao bomba inj etora 
1 Re tentor bomba injetora 
5 Conexõe s de bico 
2 Buchas 
1 Bucha 

12 Tucho valvul a 

Orçamento: 

Peça: 

r 80-864176/0001-201 

L 

Mocampo Auto Peça6 ~ 
Acessónos Ltda. ~ 

Av Pres T~nc ·:oo A ~lev<:ls !R8 
Jd Cop·~ h n.: · C:::P 6; JC.t-~40 

Cam:;o :,~""rão · F-1"1 _j 

Soma das p eças: 

Total do orçamento: 

Valor : 
88,00 

408,00 
288,00 
180,00 
210,00 
120,00 
180,00 

24,00 
38,00 

520,00 
1460,00 

10,00 
60,00 

204,00 
55,00 
68,00 
48,00 

132,00 
132,00 
260,00 

48,00 
18,00 

880,00 
18,00 

240,00 
210,00 

40,00 
1 680,00 

24,00 
400,00 

4,00 
60,00 
48,00 

420,00 
192,00 

95,00 
65,00 
42,00 

400,00 
118, 00 

70,00 
210,00 

9767,00 

9767 , ooj 
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RETIFICADORA MOCAMPO L TOA ME -- - ---~- - ----"" 
048089300001-27 ~,. _/ --R-,-· 

Av. Tancredo de Almeida Neves, 216 - Jd. Copacabana i1 Cantu • ~ 
87302-000, Campo Mourão- PR 

Fone: 044-3525-1626 - E-mail: mocamporetifica@hotmail.com 

Campo Mourão, 10 de Abril de 2015. 
A/c: Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Veículo : MWM 229/6 

Orçamento: 

I Item: Descrição serviços: 
1 Recuperar bloco 
2 Balancear vir. Com volante 
3 Polir virabrequim 
4 Plainar face bloco 
5 Mandrilhar buchas biela 
6 Alinhar bielas 
7 Testar cabecotes 
8 Esmerilhar e montar 
9 Trocar buchas comando 

10 Montagem completa 
11 Desmontagem 
12 Lavagem quimica 
13 Pintura motor 
14 Mandrilhar buchas comando 
15 Ajustar mancal biela 
16 Executar limpesa radiador 
17 Corrigir assento camisa 
18 Testar regular bicos 
19 Adaptar 6 buchas comando 
20 Revisar bomba injetora 

Jttllf!t•D09, . f-11)~jjPQ 11M- 1 

. ~E'Y"AA1."1PfCR.EOO A. Atlti-" 

~a= .. 

Soma d os servi ços: 

Total orçamento: 

Valor: 
880 ,00 
248,00 
146,00 
314,00 
129,00 

66,00 
251,00 
162,00 
130,00 

1800 , 00 
212,00 
120,00 

80,00 
172, 00 
120,00 
140 ,00 
360 , 00 
120 , 00 
200,00 
595,00 

6245,00 

6245,00 


