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Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Rua Bahia no 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° 043/2014 - Edital 
de Carta Convite n° 006/2014, que tem como objeto a Aquisição de Pneus novos para 
ônibus escolares, conforme especificação no Edital. 

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

- No valor total de R$-75.264,00 (Setenta e Cinco Mil, Duzentos e Sessenta e Quatro 
Reais): P G BARBOZA- COM E RECAPAGEM DE PNEUS, inscrita no CNPJ sob 
O n° 05.236.316/0001-09; 

Nova Cantu, Paraná, 01 de Agosto de 2.014. 
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MUNICÍPIO DE NOVA 
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) 3527-1363 

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° 043/2014, Edital de Carta Convite n° 006/2014, em 

conformidade com a Ata da reunião da Comissão Municipal de Licitação de 25 de Julho 

de 2.014. 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 31 de Julho de 2.014. 

t Assessor Jurídico 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná ( 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

SCI - Sistema de Controle Interno 

Relatório Administrativo n°. 043/2014. 
Processo Licitatório n°. 006/2014. 
Modalidade Edital de Edital de Carta Convite n°. 006/2014. 

O presente relatório trata do processo licitatório n°. 006/2014 Aquisição de Pneus para 
Ônibus Escolares. 

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

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

É o parecer, s.m.j. 

Nova Cantu, i1 de.= de 2014. 

Eleani Maria de Andrade 
Controladora Geral 

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 



P f . M . . I d ~~ ~--;: 
re ~~~~~~ n• 85~ ~~~~n~- PR~ C~P~~~2o~t~ ~ . 

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 LICITATÓRIO No 043/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE no 006/2014 

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: 
P G BARBOZA - COM E Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08 no valor total de 
RECAPAGEM DE PNEUS R$-75.264,00 (Setenta e Cinco Mi l, Duzentos e 
CNPJ 05.236.316/0001-09 Sessenta e Quatro Reais); 

Nova Cantu, Paraná, 25 de Julho de 2.014. 
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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 no 043/2014 
-EDITAL DE CARTA CONVITE n.0 006/2014-PMNC. 

Às 14h20min (quatorze Horas e Vinte Minutos) Horas do dia 25 (vinte e cinco) de 
Julho do ano de dois mil e Quatorze, 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.0 001/2014, para o julgamento da 
propostas apresentadas, do Edital de Carta Convite retro, para Aquisição de Pneus novos 
para ônibus Escolares, conforme especificação em edital, onde participaram da presente 
licitação as seguintes: 

EMPRESA/CNPJ 
A A SANTOS PNEUS 
CNPJ 80.540.404/0001-07 
OVIDIO S MOREIRA PNEUS 
CNPJ 73.304.537/0001-19 
P G BARBOZA- COM. E RECAP AGEM DE PNEUS 
CNPJ 05 .236.316/0001-09 

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

EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
p G BARBOZA - COM E Ítens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08 no 
RECAPAGEM DE PNEUS valor total de R$-75.264,00 (Setenta e 
CNPJ 05.236.316/0001-09 Cinco Mil, Duzentos e Sessenta e Quatro 

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: 

- itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08 no valor total de R$-75.264,00 (Setenta e Cinco 
Mil, Duzentos e Sessenta e Quatro Reais): P G BARBOZA - COM. E RECAPAGEM 
DE PNEUS, inscrita no CNPJ sob o n° 05.236.316/0001-09; 

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

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

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



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

11Paço Municipal Martin Krupek" 

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

Nova Cantu, Paraná, 25 de Julho de 2.014. 

Regiane Porcinio dos Santos - Me 
J 

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

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



~~·='·~i~B~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Q~~-~- { 
CNPJ 0523631~000,1-09 - INSCR. EST 90 ~~~73-60 ~ NO~UNIAO 

PNEUS E RECAPAGENS AV. CAPITAO INDIO BANDEIRA, · ~5 (!)'-

ÍTEM 
1 
2 
.., 
.) 

4 
5 
6 
7 
8 

FONE: (44) 3525-6336 :: · 
CEP 87301-000 - CAMPO MOURÃO - PARANÁ 

1 - DO OBJETO 

1.1 -O presente Edtwl ck ( Hrl<t ( '011\' Ít~? t~m por ob;ctÍ\ o a AqL,isí<,.ào de Pneus 
nO\ os para Oníbus Escolares. conforme :tbaixu: 

LOTE 1 
QTDADE DESCRIÇÃO VLR UNIT. VLR TOTAL 

14 Pneus 1.000x.20 liso '"> / 995,00 13.930,00 

18 Pneus 1.000x20 borrachudo / 1.140,00 20.520,00 

12 Pneus 1.1 00Rx22 liso 
, 

/ 1.468,00 17.616,00 ~ 

lO Pneus 1.1 OORX::~2 borrachudo '\Po 1 1.570,00 15 700,00 

32 Câmaras (k /\r I 000x20 , 1'\., / 89,00 2.848,00 
')I Câmaras ~..k \I' 1. l vUx2? o J 115,00 2.530,00 -- ............ 

32 Proteton~s 1.00ú\2v 36,00 1.::.52,00 
")') Protetores 1.1 uüx:2.2 44,00 968,00 --

75.264,00 

Campo Mourao Pr. .22 de julho 2014 

P.G. BARBOZA COMERCIO E RE ~AGEM DE PNEUS-ME 

"N '!' ''"' o~-..iel•...,. 3035 A· r:n.~~O na~_, DOI r..; I o, 
,-,.V. '-'='P - Pf' t 

~rt=p 87301-()00- Can".po Mourao • .:.3. 
''!.··~ 



AS PNEUS 
A A SANTOS PNEUS 
Av. Capitão Índio Bandeira, 3105. 
CNPJ: 80.540.404/0001-07 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 801.04344-50 
CAMPO MOURÃO - PR CEP 87300-005 
FONE/FAX(44)3525-6465 
aspneus@hotmail.com 

DO OBJETO: 
Aq uisição de Pneus novos para Onibus Escolares. conforme edital: 

qtde ANEXO I 
14 pneus 1000x20 liso marca nacional 
18 pneus 1000x20 borrachudos marca nacional 
12 pneus IIO OR22 lisos marca nacional 
10 pneus IIOOR22 borrachudos marca nacional 
32 camaras de ar 1000r20 
22 camaras de ar 1100r22 
32 protetores 1000r20 
22 protetores 1100r22 

CAMPO MORÃO PR. 24 DE JULHO DE 2014. 

vir unit vir unit 
1.018.00 14.266.00 
1.162.00 20.816.00 
1.518.00 18.228.00 

1.588.00 15.880.00 
82.00 2.844.00 
124.00 2.728.00 
38.00 1.216.00 
46.00 1.012.00 

77.300.00 



Qde · 

14 

18 

12 

10 

32 

22 

32 

22 

Ovídio S. Moreira - Pneus 

Pneus Novos, Usados e Recapados- Rodas e Acessórios. 

Fone/fax: (44) 3523- 5454 e 3523 5260 

Per. Prf's. Tancredo A. Neves, 1217 - centro- CEP 87 302 - 000 

CAMPO MOURÃO - PR 

C.N.P.J.: 73.304.537/0001-19 INSC.EST:80105740-30 

VÍDIO PNEUS 
AUTOCENTF..R 

DO OBJ ETO: 

O presente edital para aquisição de Pneus novos para Onibus Escolares, 

conforme edtial : 

ANEXO l 

desc(e, õ J .jos serv iços 

pneus I 000x20 l1so marca nacional 

pneus 1 000x20 borrachudos marca nacional 

pneus 1 l OOR22 lisos marca nacional 

pneus 1 1 OOR22 borrachudos marca nacional 

co moras de ar 1 000r20 

c amaras a e ar 1 1 00r22 

protetores 1000r20 

protetores 11 00r22 

CAMPO MORÃO PR . 2~ JUtH 

CPF n° 437 079.479-04 

- () 
Ú' 

vlr.unit. v!r. Total 

1.044,00 14.616,00 

1. 157,00 20.826,00 

1.516,00 18.192,00 

1.628,00 16.280,00 

95,00 3.040,00 

119,00 2.618,00 

39,00 1.248;00 

48,00 1.056,00 

77.876,00 

r73304537/0001-19, 
Ovídio Santos Moreira 1l 
Fones (44) 3523-5454 I 3523ó260 Ovidio S. Moreira -Pneus 

ROD. PERIMETRAL TANCREDO A. NEVES, 1217 
CENTRO • CEP 87302-oGO 

CAMPO IIOUftlo. P1t L 

P.er. Tancredo de Almeida Neves. 1276 '-
CEP 87302.000 • CAMPO MOURÃO -PR 



Prefeitura Municipal de Nova 
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 LICITATÓRIO No 043/2014 
Edital de Carta Convite no 006/2014 

Às 14:00 hs (quatorze horas) do dia 25 de Julho de 2014, na Sala de Reuniões da Prefeitura 
Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações designados pela 
Portaria n° 001/2014, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e julgamento das 
propostas, da licitação acima referida o qual objetiva a Aquisição de Pneus novos para Ônibus 
escolares, 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: 

A A SANTOS PNEUS 
CNPJ 80.540.404/0001-07 
OVIDIO S MOREIRA PNEUS 
CNPJ 73.304.537/0001-19 

EMPRESA/CNPJ 

P G BARBOZA- COM. E RECAPAGEM DE PNEUS 
CNPJ 05.236.316/0001-09 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que as empresas participantes do certame, 
apresentaram os envelopes de n° 01 e 02. Iniciou-se então a abertura do envelope contendo a 
documentação de qualificação das participantes, e, contatou-se que 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. 

0k?flk6.Jeo 
ELIS INA DA SILVA 

Comissão de Licitação 

a'ntu, Paraná, 25 de Julho de 2.014. 

l " 
R~ PO~CINIO DÔS SANTOS 

Comissão de Licitação 
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INS'fRUÇÚES DE PREENCHIMENTO CA JECLAAAÇÃO CE i'IRt.tA. \'Ei'<D\iT:.. :Nu : :J:::;JAl.. 

1 -

2- Não preencher o campo destinado a uso da Junta Comercial. 

3 - CÓDIGO DO ATO E DESCRIÇÃO DO ATO- Preencher com o código e com a descrição do ato que está sendo praticado conforme 
tabela abaixo. ' 

4 - CÓDIGO DO EVENTO E DESCRIÇÃO DO EVENTO - Preencher com o código e com a descrição do evento que está contido no 
ATO, conforme tabela abaixo. 

\ ........ . 

CÓDIGODO ·-
ATO/EVENTO 

001 

002 
. . , ·,: ,• .. 

020 

. Ó21 

022 

··023 

024 

. . . -.:., .. ·. 
025_.~. ·-: ~ -~ ·--!:-:· .• 

<::":-1;;: ... :· . 

.. 

026 

' 027 

028 

029 

030 

031 

032 

033 

034 

.. 

. '· .. ·.~. :,'.'. ~ .. : . -: ci35 , . .. .. 
036 

··: .. : .. 

.. 
·:.- .. .. ·- .. Ll 

· ..... .. .. · 

' 037 .. 

038 
'· . "·:.:< .o:c: .. ' 

: r ~ 

.·: " 

... ..:.:_• 

. ·' : 039· · 

003 

.. ' : ..• ,. : ... ,150,,_·',~:7:~.: .. 
151 

CAiiiii1111111 
99/084346-7 

·sÂFiiAL ~ ~-:~.:· . 
. :: :~-~- . :: ,; .. ·-

152 
' .. ~ - ~. . 

110 
11o·r:: . ::;_.:. 

,•" 1 

111 

EXEMPLO· ' 
CÓDIGO CO ATO DESCRIÇÃO DO ATO 

•E NOME EMPRESARIAL 

~6.-oii. No'ME EMPREsARIÀL . .. . . -~· 

-~... .' ... . . :.~. - · . ·- --
_ .. - .. ·~~yA.v uc AL 1 t.RAÇAO DE DADOS 

' .. .. 

.. •• J;· ··::·MuDANçA· DA ATJviDAoÊ· êCoNOMIGA·PRINCIPAL·(~o~~"nte .mudança de 
·F .. '·,.. :: ordem das atividades, ·sem aliei-ação do objeto>' . :· .. · 

. . ' '" •· ' ,· ~- ._. . . .. .' .·.; .; ' . :· .... : . .. . ·, ~ . . . . : . . . 
EXCLUSÃO DE ENDEREÇO ELETRÓNICO 

CÓDIGO DO EVENTO DESCRICÃO DO EVENTO I 

002 ALTERAÇÃO 020 AL TE~ÇÃO DE NOME EMPRESARIAL I 
5 - CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONCMICA- Preencher com o código correspondente a cada atividade descrita no OBJETO, conforme 

tabela de Classificação Nacional de Atividades EconOmlcas - CNAE. 

6 - DESCRIÇÃO DO OBJETO (ATIVIDADES) - Descrever a atividade principal a ser exercida e as atividades secundárias, se houver, 
segundo sua ordem de importância. 

I 
I 
I 
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INSTRUCÓES 

... . ·· ... 
' ' . • . '!f>,: .<>; ' -~ 

LE!~ '":flM ATFNÇÃO ES~AS.~_NSJRUCOES .. ANTE~ DÊ INlCIAR Ó .PREE!'ICHIMENTO 

Preencher o formulário em Q!Jé\tro. vic;~s ):!;)íveis~-àmáqUina o~ ámã~ éo.m te't;~( d~ l&.m..~fsem rasura, send~~::>~-
primeira or ;(];,,~( podendo '·as deJnais sêrem cópiàS: a- c9rbon0. ,.,. · · · ·. ·'··· :- · ·!'J • ;; •• ""· .:· a-._ _ _,-

- Ao preencher um c~inpo, deixe~~~!) espaço em br!'lnêo entre pata:~ras,ou;,-o!Jtros eJe,men}<;>s d~ i~forl)lação. 
- Preencher ( orr ai= 3nas r·ma l~ti'-3 $lU éllgarismo cada' quadrícula demarca,da no formulário. __ , ' ' ., 

.· 

~. . /"' .. . - ~ 

Preencher o campo 02 -Atos, confor-me o número correspondente aQ ató-que és~á,se~e>;:praJica9o1 
Preencher o(s} campo(s) de 13'a 1'7, de acordo com a "Tabela de Atividades Eçonômíca~:·~~fo.i~}l.!'~ída pela Portaria 
conjunta SRF/DNRC n!' 962, de 29/1 2 / 87. · · -. · .. · ,. : " · · 

--- ~ 
·-.._, 

\ 

Jl.~ p ." : ~·I 

:'_: :·-~ .:~. \'• 

-:· ··~ > ;~ ·-;~ ·;::: . 

! OValdtm~rDameUt Tab: OM-DatrieilidtisS~nto~ 
' \S Lídin Gonçnltl!!s Uan1ellt O H11.go Ale.rondre Damellt 
I O Bruno Lear.ardo DanieUi O José ZehU!r 
i
1 

.'\u~~;._ Juramentados ____ • 
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R. B. G. BARBOZA E LARA LTDA __:: Mlft .; -::-- . 
CONTRATO SOCIAL ,{~f.;.w· "' . ·. 

r~7· . !·: , _., 

; t ;;yL:: 
ROSELI BONATO GONÇALVES BARBOZA, br~s~eí~l _~ casaqa, 
comerciante, residente e domiciliada em Cam~o Mourão -~~i~?.':--~~à. ... _~r&--siJ, 
1940, Centro, CEP 87302-230, portadora da Cedula de Ident~__l:§..I!RG n. o 

3.413 .831 - 1, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná e CPF/MF 
n. 0 577 .011.569-68, CARLOS LUIZ ESTEVES LARA, brasileiro, casado, 
comerciante, residente e domiciliado em Campo Mourão - PR., à Rua Santa 
Catarina, 589, Jardim Gutierrez, CEP 87300-410, portador da Cédula de 
Identidade CI/RG. n. 0 2 .261.610, expedida pelo Instituto de Identificação 
do Paraná e do CPF/MF n.0 387.186.009-30, resolvem por este instrumento 
particular de Contrato Social, cons tituir uma sociedade por cotas de 
responsabilidade limitada, que se regerá pelas leis em vigor e pelas 
cláusulas e condições abaixo: 

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial de: 
R. B. G. BARBOZA E LARA LTDA - ME, com sede e foro na Av. Capitão 
Índio Bandeira, 3035, Centro, na cidade de Campo Mourão - PR., CEP 
8730 1-000; 

CLAUSULA SEGUNDA: A sociedade tem por objeto mercantil: CNAE n. o 

a) 50.30-0/04 - Comércio Varejista de Pneumáticos e Câmaras de Ar; 
b) 25.12-7/00- Recondicionamento de Pneumáticos.; 

CLÁUSULA TERCEIRA: A duração da sociedade é por tempo 
indeterminado, iniciando suas atividades em 1 O de Julho de 2.002~ 

CLÁUSULA QUARTA: O capital social no valor de R$ 30.000,00-(Trinta 
mil reais.), divididos em 30.000.000 (Trinta mil), quotas no valor de R$ 
1 ,00-(hum real), cada, integralizados neste ato pelos sócios. em dinheiro 
espéc.ie moeda nacional, nas seguintes proporções: 

SÓCIOS QUOTAS % CAPITAL 
Roseli Bonato Gonçalves Barboza 15.000 50 15.000,00 
Carlos Luiz Esteves Lara 15 .000 50 15 .000,00 
T O T A I.~ ......... ~ ....... ............ ...... ...... 30.000 100 30.000,00 

CLÁUSULA QUINTA: As quotas da sociedade são indivisíveis e não 
poderão ser transferidas ou. alienadas a qualquer título a terceiros, sem o 
consentimento dos demais, cabendo a este o direito de preferência na sua 
aquisição na proporção das quotas que possuírem; 

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade dos sócios é limitada, 
importância do Capital social, nos termos do artigo 2" da lei 3.708 de 10 
janeiro de 1919; I 

.... .... 

__ _, 
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R. B. G. BARBOZA E LARA LTDA - ME ~;;·~-,.%;~ -- --
l c.F/"' --~:\ 

CONTRATO SOCIAL /t:ff/ ~·~$- ~ 
{ 

i ',:_- ,...... ;;;;,;,_;_:._.-
~ ·tS'i1/~1. , } 

~ ; -~t ~~~!; ; 
CLÁUSULA SÉTIMA: A sociedade será administrada pela sÓ\út;.._Ji'~L).( / 
BONATO GONÇALVES BARBOZA, a qual compete na c'?t~~~~~/ 
gerente, o uso individual da razão social e a representação ativa e i}i1'Sirva , 
judicial e extrajudicial da sociedade, ficando expressamente dispensada a 
prestação de caução; 

CLÁUSULA OITAVA: DECLARA para os efeitos de enquadramento como 
MICRO EMPRESA que o valor da receita bruta anual da empresa não 
excederá, no ano da constituição, o limite fixado no inciso I do artigo 2° da 
lei Federal n. o 9 841 de 05/1 O! 1999, e que a empresa não se enquadra em 
qualquer das hipóteses de exclusão relacionados no art . 3° daquela Lei; 

CLÁUSULA NONA: No caso de falecimento ou a interdição, de qualquer 
um dos sócios, a sociedade continuará com seus herdeiros ou sucessores. 
Não sendo possível ou inexistindo interesse, apurar-se- ão os haveres em 
balanço geral, que se levantará, conforme entendimento da jurisprudência 
vigente; 

CLÁUSULA DÉCIMA: Pelos serviços prestados à sociedade perceberão os 
sócios a título de remuneração pro-labore, quantia mensal fixada em 
comum, até os limites de dedução fiscal previstos na legislação do imposto 
de renda, a qual será levada à conta de despesas gerais; 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O ano social terminará em 31 de 
dezembro de cada ano, devendo ser procedido o Balanço Geral da 
Sociedade, obedecidas as prescrições legais e técnicas pernitentes a 
matéri a. Os resultados serão divididos entre os sócios proporcionalmente as 
suas quotas de capital, e, a critério dos sócios, serem distribuídos ou 
ficarem na sociedade em reserva; 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os soctos declaram não estarem 
incursos em nenhum dos crimes previstos em le i que lhes impeça de 
exercer a atividade mercantil; 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Em caso de demandas judiciais, fica 
desde já, eleito o foro da Comarca de Campo Mourão,. Paraná. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: E, por estarem justo e contr ados, 
lavram, datam e assinam juntamente com duas testemunhas, o p esente 
instrumento, devidamente rubricado pelos sócios em quatro vias e igual 
teor e forma, obrigando·se fielmente por si e por seus herdeiros, a 
Jo em todos os seus termos. 

' 
./ 



R. 

Lavrado em quatro vias de igual teor e fo 

Campo Mourão-PR., ·24 de Julho de 2 .0 

TESTEMUNHAS: 

~~~--
Rubens Roberto Rodrigues 
CI/RG n . o 7.640.236- 1 SSP/PR. 

~ç~v~--
Antônio Pau.lo Gonçalves de Amorim 
Cl/RG n.o 2 . 076J~61 SSP/PR. 

Responsável Pela Elaboração deste Instrumento: 

---· -
\_ .-~---------~--

- · · ·--·JUFJIA"C"OMER"C~C"D"tfPÃ"RA'ff.c--------· ·----- - ···-
1 SCRITORIO REGIONAL DE CAMPO MOURAO 
I ~ ~ERTJFIGOOREGISTROEM: 1.2/08/2002 

' SOB O NUMERO: 
200221H726 

Protocolo: 02/211472-6 
E~presao4l 2 0485692 6 
P. 3 G 8llBOZA E LA-~ LTDA !'l E 

,...,,.. _- ·- "" 



R B G BARBOZA E LARA LTDA- ME. 
~ ..... .J'. - -.:. .. 

CNPJ/MF N.o 05.236.31~0001-09 4,.·(;~2 ---;:::, l' 
PRIMEIRA ALTERAÇAO CONTRATIJAL ~'@p ~~;-::,..;!;;:_~r.\; 

~f . ·.,.,;,t_.-.'t,_ l"''l ,:r\ 
ROSELI BONATO GONÇALVES BARBOZA, brasileira,. casada, do comércio, ~te ~(;:~ ~' ~ 
domiciliada em Campo Mourão - PR, à Rua Brnsíl, 1940, centro, CEP 87302-230, p o~ ~rf1~l f j 
Cédula de Identidade CIIRG D.0 3_413.831-l, expedida pelo Instituto de Identificação do ~ • e~~.jo _.:, / 
CPF n.0 577.011.569-68, e CARLOS LUIZ ESTEVES LARA, brasileiro, casado, comere ""~ , ,.,;;;._: '/ 
residente e domiciliado em Campo Mourão- PR, Rua Santa Catarina n. o 589, Jardim Gutierr M.., -
CEP 87300-410, portador da Cédula de Identidade CI!RG n.0 2.261.610, expedida pelo Instituto de 
Identificação do Paraná e do CPF n.0 387.186.009-30, 'SÓcios componentes da sociedade que, gira j 
sob o nome empresarial de R B G BARBOZA E LARA L TDA - ME, com sede e foro à Av. 1 
Capitão Índio Bandeira n. 0 3035, centro, CEP 87301-000, em Campo Momão, Paraná, com seu : 
Contrato Social devidamente arquivado na JUCEPAR sob o n.0 4120485692,6 em sessão I 
de 12/08/2002; decisão singular em regime sumário, resolvem, através deste instnnnento 
Particular de Alteração Contratual, modificar seu Contrato Social, de acordo com as 
Cláusulas e Condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA: O endereço da sociedade passa a ser: Rod. BR 158 - Avelino 
Piacentini, 3035, Jardlm Curitiba, CEP 87309-650, em Campo Mourão, Paraná; 

CLÁUSlJLA SEGUNDA: Continuam em vigor as demais cláusulas do Contrato Social, e 
posteriores alterações, inalteradas por este instrumento 

Lavrado e$11 quatro vias de igual teor e forma. 

' 

Campo Mouriio - PR., 13 de No\lno de 2.00J' 

ROSEti"BONAfO GONÇALVES BARBOZA 

TESTEMUNHAS 

·R.M.buw) R.ob~ ~dM~ 
Rubens Roberto Rodrigues (.) 
CIIR.Gn.0 7.640.236-1 SSP/PR 

A:~~~-
Alltônio Paulo Gonçalvei' de Amorim 
CI-RG n.0 2.076.861 SSP/PR 

;\ / ~~,J 

:--- - -- JON11\C-OMERC!Àl:l>O~nNA.,.--------.....,j:-, ' t ESCRITORIO REGIONAL DE CAMPO MOURAO 
·.· CERTIFIC<OOREGISTROEM: 21/ll/2002 

SOB O NUMERO; 
: 20023191511 <'7/, 
!Protocolo: 02/319151-1 ~'f"{t,~ 
,Empresa ,4l 2 048569~ 5 - -- TUFIRAME -----
1 R S G UlUlOU E LAlU tTO:. ME 

SECRETARIO GERAL 

--(1Y- ---------é----fi __ 



···-

@Imidfíl•l~1MhWM\ 
DO PARANÁ 

R B. G. BARBOZA E LARA LTDA - ME 
CNPJ N.o 05.236.316/0001-09 

.... o~'o R120 
:\.~ . :to 

~~ ~? ~ 
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

~~f 
o 

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

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

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

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

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

0 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação: 

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

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

CLAUSULA TERCEIRA: O capital social é de R$ 30.000,00 (frinta mil reais), divididos em 30.000 (Trinta 
mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um reai).'cada mpa, subscritas e totalmente integralizadas em moeda 

corr~~~t?.:i:!~~~~J_>e~~s<?_cj~s2_.<? ~-§.~ ai sim distribuídos: 

SOCIOS QUOTAS % CAPITAL 
I Roseli Bonato Gon alves Barboza 15.000 50 15.000,00 
Carlos Luiz Esteves Lara 15.000 50 15.000,00 

Total 30.000 100 30.000 00 

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

I 
J\ 
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CNPJ N.0 05.236.316/0001-09 
SEGUND~ ALTERAÇÃO CONTRAT 

e<t1Ud~•l61iii:tl3t!tt; 
DO PA~AN.Á. 

CLAUSULA QUINTA: As quotas são indivisívei~~~~~·-~i!t 

, . N. ~5 
. -~ 2 

o consentimento do outro sócio, a quem fica asseg dade de condições e preço direito de 
preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração 
contratual pertinente; 

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

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

CLAUSULA OITAVA: Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará 
contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e 
do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas 
apurados; 

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

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

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIR4.: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título 
de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes; 

CLAUSULA 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, 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; 

CLA USUL4. DÉCIMA TERCEIRA: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido 
de exercer a administração da sociedade,. por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou 
por ci:iiiie fàfiiiientar, ae pi:evaricaç.ão, ·peita ou subomo,_cóiicussão, peculato, ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacionál, · ,contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública, ou a propriedade; 

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

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA:· Fica eleito o foro de Campo Mourão - P , lpar7exercício e o 
cumprimento dos direitos -e obrigações t:esultan.tes-deste -contrato. 

4---'~ \ 
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E, por assim terem justo e contratado, la: 
presença duas testemunhas. 

presente instrumento, em quatro vias, na 

Campo Mourão, 15 de Janeiro de 2004. 

R~A- D 
R~~lves Barboza 

"\I 

TESTEMUNHAS: 

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

San~a 
RG n.0 5.513.867-211P/PR 

-~--- ·~-
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.... ~ .-
OOPARANÁ 

R. B. G. BARBOZA E LARA L TDA- ME 
CNPJ N.o 05.236.316/0001-09 

~~lOift~ 

í'~ TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

ROSELI BONATO GONÇALVES BARB~ eira, casada sob o regime de 
comunhão universal de bens, nascida em 03 de Maio de 1965, natural de Araruna -PR., 
empresária, residente e domiciliada em Càmpo Mourão - PR, na Avenida Capitão Índio 
Bandeira, 3035, Centro, CEP 87301-000, portadora <la Cédula de Identidac;le CI!RG n.0 

3.413.831-1, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado· do Paraná, e do 
CPF/MF n.0 577.011569-68; CARLOS LUIZ ESTEVES LARA, brasileiro, casado sob o 
regime de comunhão parcial de bens, nascido em 14 de Junho de 1961, natural de Araruna 
- PR., empresário, residente e domiciliado em Campo Mourão - PR., Rua Santa Catarina, 
589, Jardim Gutierrez; CEP 8739()-410, portador da Cédula de Identidade CIJRG n.0 

2.261.610 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do .·Estado do Paraná, e, do 
CPF/MF n.0 387.186.009-30; sócios componentes da sociedade empresarial que gira sob 
o nome empresarial de R. 8. G. BARBOZA E LARA LTDA - ME., com sede e foro na 
cidade de Campo Mourão - PR., na Rodovia BR 158 - Avelino Piacentini, 3035, Jardím 
Curitiba, CEP 87309-650; registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 
n. 0 4120485692,6 em sessão de 12 de Agosto de 2002;. Prinie:ira Alteração Contratual 
arquivada sob o n. 0 20023191511 em sessão de 21 de·· Novembro de 2002; Segunda 
Alteração Contratual arquivada sob o n.0 20040630412 ~m ~de 04 de Fevereiro de 
2004; RESOLVEM, assim alterar o Contrato Social e suas alterações: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Ingressa na sociedade neste ato o Sr MARCOS GONÇALVES 
BARBOSA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 20 de 
Março de 1969, natural de Araruna- PR., empresário, portador do CPF!MF n.0 581.377.269-34, 
e da Cédula de Identidade RG n.0 4.185.138-4 expedida em 05 de Outubro de 1984 pela Secretaria 
de Segurança Pública do Estado do Paraná, residente e domiciliado na Rua Frei Gaspar, 565, 
Centro, CEP 87400-000, Cruzeiro do Oeste- PR.; 

CLÁUSULA SEGUNDA: Retira-se da sociedade neste ato o sócio Carlos Luiz Esteves Lata que 
possui 15.000 (Quinze mil) quotas correspondentes a R$15.000,00 (Quinze mil reais}, a qual cede 
e transfere a totalidade das quotas de sua participação no Capital Social da empresa na seguinte 
proporção: 

a) Para o sócio ingressante Marcos Gonçalves Barbosa, cede e transfere a quantia de 300 
(Trezentos) quotas no valor de R$ 1,00 (Um real) cada, no total de R$ 300,00 (Trezentos reais), 
a _qual da plena, getal e rasa quitação da seção de quotas Olll realizadas; ~ 

b) OÕ~ara a sócia remanescente Ros:~ Bqnato Gonçalves Barboza, cede e transfere a quantia de 
14.700 (Quatorze mil e setecentos) quotas no valor de R$ 1,00 (Um real) cada, no total de R$ 
14.700,00 (Quatorze mil e setecentos reais), a qual dá plena, geral e rasa quitação da seção de 
quotas ora realizadas; 

CLÁUSULA TERCEIRA: O sócio Carlos Luiz Esteves Lara dá plena, geral e rasa quitação a 
transferência da totalidade de suas quotas de capital ora realizadas, encerrando assim a su 
participações no Capital Social e resultados da empresa neste ato; 

· .• i 
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R. B. G. BARBOZA E LARA LTDA- ME 
CNPJ N.o 05.236.31610001-49 
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRA TU 

S6cios 
Roseli Bonato Gonçalves Barboza 
Marcos Gonçalves Barbosa 

Total 

DOPAftANÁ 

Quotas 
29.700 

300 

30.000 

Capital % 
29.700,00 99 

300,00 01 

30.000,00 100 

CLA.USUL.4. QUINTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas 
todos respondem solidariamente pela integralização do capital social; 

CLA.USUL.4. SEXTA: O capital social no valor de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais), dividido em 
30.000 (Trinta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Um real) cada, totalmente integralizado; fica neste 
ato elevado para R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais), dividido em 60.000 (Sessenta mil) quotas no 
valor de R$ 1,00 (Um real) cada; sendo que o aumento no valor de R$ 30.000,00 (Trinta mil 
reais), é integralizado neste ato pelos sócios em dinheiro moeda corrente no pais, na seguinte 
proporção: 

a) Roseli Bonato Gonçalves Barboza a quantia de R$ 29.700,00 (Vmte e nove mil e setecentos 
reais.), em dinheiro moeda corrente do país; 

b) Marcos Gonçalves Barbosa a quantia de R$ 300,00 (Trezentos reais.), em dinheiro moeda 
corrente do país; 

CLA.USUU SÉTIMA: Em decorrência do aumento do capital social ora realizado, o Capital 
Social da empresa do valor de R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais) divididos em 60.000 (Sessenta 
mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, fica assim distribuída entre os sócios a saber: 

·~ Sócios Quotas Capital % 

Roseli Bonato Gonçalves Barboza 59.400 59.400,00 99 
Marcos Gonçalves Barbosa 600 600,00 01 

TOT_~ 60.000 60.000,00 100 

CLA.USUI..A OlTA':'A: ;\ respo~i~e ~e ~da sócio. é res~ta ao valor de suas quotas, mas \ ~ 
todos respondem solidariamente pelá mtegralizaçao do capital soaal; ~ 

CLÁUSULA. NONA: Fica investido na função de administrador a Sra.. Roseli Bonato Gooçalves 
Barboza; 

CLIÍUSULA. DÉCIMA: A administradora Sra. Roseli Bonato Gonçalves Barboza declara, sob 
_ as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei espe ial 

ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, . 

.-é ------ -- ~-
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R. B. G. BARBOZA E LARA LTDA- ME 
CNPJ N.0 05.236.316/0001-09 
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

DOIItAAANÁ 

CLÁUSULA. DÉCIMA PRIMEIRA: O sócio ingressante Marcos Gonçalves Barbo~ declara, 
conhecer a situação econômica financeira da sociedade, ficando desta forma sub rogada nos 
direitos, vantagens e obrigações decorrentes do presente instrumento; 

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

CLAUSULA. DECIMA TERCEIRA: A sociedade para a girar sob o nome empresarial de: R. B. 
G. BARBOZA & BARBOSA LTDA- ME; 

CLAUSULA DECIMA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais Oausulas do Contrato 
Social; 

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

Campo Mourão - PR, 20 de Julho de 2<?00 

Rasei~ Barboza 

-fESTiMUNHAS: 

-12-·h.t-uQ '12. ~ú:.~ 
Rubens Roberto Rodrigúés 
RG n.0 7.640.236-111PJPR 

--P-
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R. B. G. BARBOZA.& BARBOSA LTD.t. '-ME : _
CNPJ N.0 05.236.316/0001-09 
QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

ROSEU BONATO GONÇALVES B~OZA, brasileira, casada sob o regime de 
cmmmhão universal de bens, nascida em 03 de Maio de 1965, natural de Araruna -PR., 
empresária, residente e domiciliada em Campo Mourão - PR., na Avenida Capitão Índio 
Bandeira, 3035, Centro, CEP 87301-000, portadora da Cédula de Identidade CI/RG n.0 

3.413.831-1, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, e do 
CPFIMF n.0 577.011.569-68; MARCOS GONÇALVES BARBOSA, brasileiro, casado 
sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 20 de Março de 1969, natural de 
Araruna - PR:., empresário, portador do CPFIMF n.0 581.377.269-34, e da Cédula de 
Identidade RG n.0 4.185.138-4 expedida em 05 de Outubro de 1984 pela Secretaria de 
Segurança Pública do Estado do Paraná, residente e domiciliado na Rua Frei Gaspar, 
565, Centro, CEP 87400-000, Cruzeiro do Oeste- PR.; sócios componentes da sociedade 
empresarial que gira sob o nome empresarial de R. B. G. BARBOZA & BARBOSA 
L TDA - ME., com sede e foro na cidade de Campo Mourão - PR., na Rodovia BR 158 -
Avelino Piacentini. 3035, Jardim Curitiba, CEP 87309-650; registrada na Junta Comercial 
do Estado do Paraná sob o NIRE n.0 4120485692,6 em sessão de 12 de Agosto de 2002; 
Primeira Alteração Contratual arquivada sob o n.0 20023191511 em sessão de 21. de 
Novembro de 2002; Segunda Alteração Contratual arquivada sob o n.0 20040630412 em 
sessão de 04 de Fevereiro de 2004; Terceira Alteração Contratual arquivada sob o n." 
20062772171 em sessão de 03 de Agosto de 2006; RESOLVEM, assim alterar o Contrato 
Social e suas alterações: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O endereço da sociedade -passa a ser: Avenida Capitão índio Bandeira, 
3035, Jardim Curib'ba, CEP 87300-005, na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná; 

CLAUSULA SEGUNDA: O capital social no valor de R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais), dividido 
em 60.000 (Sessenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Um real) cada, totalmente integralizado; fica 
neste ato elevado para R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais), dividido em 1200.000 (Cento e 
vinte mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Um real) cada; sendo que o aumento no valor de R$ 
60.000,00 (Sessenta mil reais), é integralizado neste ato pelos sócios em dinheiro moeda corrente 
no pais, na seguinte proporção: 

a) Roseli Bonato Gonçalves Barboza a quantia de R$ 59.400,00 (Cinqüenta e nove mil e 
quatrocentos reais.). em dinheiro moeda corrente do país; 

,b) Marcos Gonçalves Barbosa a q_uantia de R$ 600,00 (Seiscentos reais.), em dinheiro moeda 
corrente do país; · 

CLAUSULA. TERCEIRA: Em decorrência do aumento do capital social ora realizado, o Capital 
Social da empresa do valor de R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais) divididos em 120.000 
(Cento e vinte mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, fica assim distribuída entre os 
sócios a saber: · 

Sócios Quotas Capital % 

Roseli Bonato Gonçalves Barboza 11 8.800 118.800,00 99 
Marcos Gonçalves Barbosa 1.200 1.200,00 OI 

TOTAL 120.000 120.000,00 100 

--?P---- # -- ~ 



R. B. G. BARBOZA & BARBOSA LTDA-- ME',
CNPJ N.o 05.236.316/0001-09 
QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

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

CLÁUSULA. QUINTA: Fica investido na fu.nção de administrador a Srá,. Roseli Bonato 
Gonçalves Barboza; 

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

CLÁUSULA SETIMA.: O sócio ingressante Marcos Gonçalves Barbosa, declara, conhecer a 
situação econômica financeira da sociedade, ficando desta forma sub rogada nos direitos, 
vantagens e obrigações decorrentes do presente instrumento; 

CLAUSULA. OITAVA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios 
<leliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando tor o caso; 

CLA. USULA. NONA: Pennanecem inalteradas as demais Clausulas do Contrato Social; 

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

Campo Mourão- PR, 13 de Novembro de 2008 

irest~munhas: 

Rube~rigues 
RG n.0 7.640.236-1 IIP/PR 

-Ctú_~~~L~ 
Antô~o G;~~es de Amonm 
RG n.0 2 .075.861-311P.IPR 

~ .. 



R. 8. G. BARBOZA & BARBOSA LTDA- ME 
CNPJIMF N.o 05.236.31610001-09 
QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

-.. ... .. -

ROSELI BONATO GONÇALVES BARBOZA, brasileira, casada sob o regime de 
comunhão universal de bens, nascida em 03 de Maio de 1965, natural de Araruna- PR., 
empresária, residente e domiciliada em,_ Campo Mourão - PR .• na Avenida Capitão Índio 
Bandeira, 3035, Centro, CEP 87301-000, portadora da Cédula de Identicfude CIIRG n.0 

3.413.831-1, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, e do 
CPFIMF n.0 sn.Oll.569-68; 

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

R. B. G. BARBOZA & BARBOSA LTDA- ME., com sede e foro na cidade de Campo 
Mourão - PR., na Avenida Capitão Índio Bandeira, 3035, Jardim Curitiba, CEP 87300-005; 
registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE n.0 4120485692,6 em 
sessão de 12 de Agosto de 2002; Primeira Alteração Contratual arquivada sob o n.0 

20023191511 em sessão de 21 de Novembro de 2002; Segunda Alteração Contratual 
arquivada sob o n.0 20040630412 em sessão de 04 de Fevereiro de 2004; Terceira 
Alteração Contratual arquivada sob o n.0 20062772171 em sessão de 03 de Agosto de 2006; 
Quarta Alteração Contratual arquivada sob o n. o 20085209520 em sessão de 20 de 
Novembro de 2008; RESOLVEM, assim alterar o Contrato Social e suas alterações: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Ingressa na sociedade neste ato o sócio Pedro Gonçalves Barboza, 
brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, nascido em 30 de Novembro de 
1959, natural de Rolândia- PR. empresário, residente e domiciliado em Campo Mourão- PR., na 
rua Mato Grosso, 1400, Centro, CEP 87300-400, portador da CIIRG n.0 1.662.405-5 SESPIPR e do 
CPFIMF n.0 327.713.209-91; 

CLÁUSULA SEGUNDA: Retira-se da sociedade neste ato o sócio RoseU Bonato Gonçalves 
;Barboza que possui I 18.800 (Cento e dezoito mil e oitocentas) quotas de capital, correspondentes 
~ R$ -118.800,00 (Cento e dezoito mi~ e oitocentos reais), das quais cede e transfere a totalidade de 
suas-quotas de capital da empresa ao sócio ingressante PEDRO GONÇALVES BARBOZA ao 
qual da plena, geral e rasa quitação da seção de quotas ora realizadas; 

CLAUSULA TERCEIRA.: A sócia Roseli Bonato Gonçalves Barboza dá plena, geral e rasa 
quitação da cessão da totalidade de suas quotas de capital ora realizada; 

CLAUSULA QUARTA: O sócio ingressante PEDRO GONÇALVES BARBOZA, declara 
conhecer a situação econômica financeira da socieda.c:k; ficando desta forma su rogados nos 
direitos, vantagens e obrigações decorrentes do presente instrumento; 

··~ (# _· -~~ ----- ------ ---
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R. B. G. BARBOZA & BARBOSA L TDA- ME 
CNPJIMF N.• 05.236.31610001-09 
QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

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

Sócios Quotas Capital % 

Marcos Gonçalves Barbosa 1.200 1.200,00 I 

Pedro Gonçalves Barboza 118.800 118.800,00 99 

TOTAL 110.000 110.000,00 100 

CLÁUSULA. SEXTA: A administraçl!o da sociedade caberá PEDRO GONÇALVES BARBOZA 
com os poderes e atribuições de administração autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no 
entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de 
qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, 
sem autorização do outro sócio; 

CLÁUSULA SÉTIMA: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedidos 
de ·exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, 
ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 
cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 
ou contra a economia popu1ar, contra o sistema financeiro naciona1, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; 

ClAUSULA OITAVA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios 
deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso; 

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

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

CLAUSULA. DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade passa a ter o seguinte nome empresarial: R. B. 
G. Barboza - Comércio e Recapagem de Pneus Ltda- ME; 

P. ___ tE------·-----~-



R..Q. G. BARBOZA & BARBOSA LTDA- ME 
CNPJIMF N. o 05.236.316/0001-09 
QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais clausulas do Contrato 
Social; 

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

Campo Mourão - PR, 26 de Janeiro de 2012 

Testemunhas: 

~~o R. ~d..:~-u7 
Rubens Roberto Rodrigüês 
RG n.0 7.640.236-l IIPIPR 
. , 

Responsável pela elaboração deste 
Instrwnento: 

ffizENIK 

'-- -~~~ 
~nio Paulo Gonçalves de Amorim · 

RG n.0 2.075.861-3 IIP/PR 

-.· . .,.. ___ - -· . --· 

-:r .. 

j - ••• 
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R. B.G. BARBOZA - COMÉRCIO E RECAP AGEM DE PNEÚS 1 T}.)À- ME 
CNPJ/MF N.o 05.236.316/0001-09 
SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

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

327.713.209-91; 

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

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

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

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

CLAUSULA TERCEIRA: O sócio remanescente PEDRO GONÇALVES BARBOZA, declara conhecer a situação 
econõmica financeira da sociedade, ficando desta forma ·sub rogados nos direitos, vantagens e obrigações 
decorrentes do presente instrumento; 

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

I Sócios Quotas Capital % I ··--
Pedro Gonçalves Barboza 120.000 120.000,00 100 
-· i 12o.ooo 1 12o.ooo.oo ~ 1oo 1 

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

CLÁUSULA SEXTA: A administração da sociedade caberá PEDRO GONÇAL~AfiB~~A com os poderes~ 
atribuições de administração autorizado o uso do nome empresarial, vedar~em at1v1dades ~·i } _ 

~~-:~:;>/ I t.?\ 
~/ 

J 
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R. B.G. BARBOZA- COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNE~~ LTDA. ~E 
CNPJ/MF N.0 05.236.316/0001-09 
SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem 
como onerar ou alienar bens imóveis dí! sociedade, sem autorização do outro sócio; 

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

CLAUSULA OITAVA: A sociedade passa a ter o seguinte nome empresarial: P. G. Barboza - Comércio e 
Recapagem de Pneus Ltda • ME; -
CLAUSULA NONA: Permanecem inalteradas as demais clausulas do Contrato Social; 

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

Campo Mourão- PR, 16 de Fevereiro de 2012 

Testemunhas: 

-~-~ JZ~f-2()~ 
'-' Rubens Roberto Rodrigues 6 

RG n.0 7.640.23 -111P/PR 

- l1---- r? -----
1 
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-~~- C.~TÓRIO ~A.IpE~~R • í• OFICJO DE NOTAS 
:Q<\ Ru~, 'S::io . a 1 !'j ~.'t.Oli!J,.,. Fone/Fax {44) 3tj23·121~~a~ Mourão. PR 
~· _..,UTENTiCA9AÔ 

A PRESENTE FOTOCÓPIA COMFERE COM O ORiGlNAt 
QUE ME FOI APRESENTADO. DOU FÉ. 

CampoMOUI'ÊO 
(PR) 

~- ··-·· ' --------



NO~ UNIÃO R.B.G. BARBDZA E BJIR 
PNEUS E RECAPAGENS 

PARA: 
PREFEITl·RA Ml.J:'<IICIPAL DE :'lOV t\ CANTl' 
COMISSÃO DE LlClTAÇ.ÀO 
PROCESS0 LICITA TÓRIO ~u 0-h-20 .-. 
EDITAL DE CARTA CONVITE N) 006/201~ 

t.kc:laramo::> para 1 . .1S t,·\ idos tins de dm:iw. nn qualidade dt.: proponente 

do procedimento licitatório. sob a modalidade - CARTA CONVITE no 006/2014. 

instaurado pelo Município de l\ova C'antu. que não iomos declarados inidôneos para 

licitar ou contratar com o Poder Públ!cu. em qualqu.:r de sua:-:. est'çr;1:--.. 

Por ser e\.pressüo c!:l 'erdmk. iirmamos (1 0n:sente 

- - • (.:- - t ... ~ •• : ~- ... -=-·' P.G, ::.e.R: · -· '_r· ... ·· ' · · .. 
' __ ... 



NO~UNIAO R.B.G. BARBDZA E BA 
CNPJ 05236316/0001-09 - INSCR. 

PNEUS E RECAPAGENS 

@:'§)~ 
(/bna bna olafJ~tt etJ.I~ aqu1l 

PARA: 
PREFEITlJR\ MCNICIPAL DE 1'\v\- A C.\~Tl i 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRJO No 043/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 006/2014 

/ 
Declaramos p:1ra os devidos fins de direito. na qualidade de 

proponente elo procedimçntv licit,Jtório. s0b a moclaliclncle CARTA COT\ VlTE 11° 

00612014 inst<1lln1do pelo \1t!l1!l'lpio J ... · N~_l \ ~~ (\mtt~. quv no-; ~.·ompromet~mos a 

entregar os produtos ganhos por esta empresa. nos termos e nas cond1ções elo edital 

supra referenciado. 

Por ser expressão da Vl.!rdad~. Jlrmamos a pn.sente. 

Campo \llourao Pr. 22 de julho :20 J 4 

'APAGEM DE PNEUS-ME 

P.G )..., 
. . , ~ · .. . .: ... ' 



NO~U R.B.G. BARBQZJI E BJI 
CNPJ 05236316/0001-09 - INSCR. 

fE)::f!j) -,-: ~ "4 

(/hna boa oiagnn eo~neça aquil 

ANEXO I\' 

PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV.-\ C\iYfU 
COMISSÃO DE LICITAÇ..\0 
PROCESSO LI( ITATÓRIO .V' 0~3/201-f 
EDITAL DE CARTA CO~\ ITE \1° 006/201-1 

DECLARAÇÃO / 

Declaramos jX!r:t os de\ idos fir!~ d;; direito. na qualidade de 

proponente do procedimento licitdlório. sob a mod,llidad~.' -- CAR fA COJ\VITE n° 

006/2014 instaurado pelo Munictpio de No\ a Cantu. que a empresa proponente. não 

~mpn.:ga nknures I~ anos em lrabctl!l\.l noturno. J'I.Tig,hL ,lU insalubre e em qualquer 

trabalho. men,nes de 16 (dezesseis) anos. ::.a h ü ntt condiÇiio ele ::~prendi;. a partir de 

14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 985-t/99. que acrescentou o inciso V 

ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da\ erclade. fírmamos a presente. 



NO~UNIAO R.B.G. BARBDZJI E BJIR 
PNEUS E RECAPAGENS 

&)@~ 
(l(,na boa olniJ.Rin eLUHLf.LL aqui! 

:\NEXO V 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRJO N" 043/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 006/2014 

DECLARA('.ÃO / 

proponente do procedimento licitatónu. sob a modalidade - CAR'f A (_ ONVITE n° 

006/2014 instaurado pelo Município de Nova Cantu. que a empresa proponente. 

conhece todos os termos da ticnaçi\o. bem como tomou conhecimento ele todas as 

especJticações concernentes ao obJeto da licitação. dedar~mdo ainda que preencha todos 

os requisitos na habilitação. 

Por ser expressi'io ctn verdade. tirmamos a presente 

APAGEM Df:. PNEUS-ME 

lãs. 236. 316/ooo 1--o91 

Av. C.~pitão Índlo Bandeira, 303!i 
t<E! 8730 1-{)00 • campo Mourão -_PR J 

,.., 
' 



Estado do Paraná 
Prefeitura Municipal de Campo Mourão 
Secreta na da Fazenda E:- Administração 

Certidão Negativa de Débito 

Dados do Contribuinte: 
C N P J . 

Código 

05.236.316/0001 -09 

354015 

Contribuinte: P. G. BARBOZA ·COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS L TOA· ME 

Endereço AVN CAPIT AO INDIO BANDEIRA. 3035 

Ba1rro 

Cidade 

Estado 

CEP 

JARDIM CURITIBA 

CAMPO MOURAO 

PR 

87300005 

Finalidade da Certidão: PARA FINS DIVERSOS 

/ 

~136/2014 

Certifico para os devidos fins que INEXISTEM DÉBITOS referentes a Tnbutos l·.:lunic1pais 
inscritos ou não em Div1da Ativa em nome elo o: omril:,uinte a c 1m a 1: 1tack' até a presente data 

~e serva-se o d1re1to da ;: azenda r 1lun1c 1pal c olxa1· clív1das postenormente apuradas mes1T10 as 
referentes a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO. 

A a c e1tal; ão dêi presente c e1i1clão e:stá 1: onchc 1ünada a '-'enf1o: a•; ao ele sua , al1dacle na internet no 
endere•; o .. ·i't;: · c amp :.1T10urao pr ç10 ,· lx • 3~1··:1•; c~s-·~=:' nlm~ 

Validade: 30 dias a partir da data de emissão. Emitido em: 23/07/2014 às 10:26:41 



Certidao NegatiYa de Debito 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS E AS DE TERCEIROS 

N°091662014-88888316 
Nome. P. G. BARBOZA- COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS 
LTDA- ME 
CNPJ· 05 236.316/0001-09 ( 

Ressalvado o d1re1to de a Fazenda ~ac1onal cobrar e rscrever 
quaisquer dividas de responsabilidade ao suje1to pass1vo ac1rra 
identificado que v1erem a ser apuradas é certificado que não 
constam pendências em seu nome relativas a contribuições 
administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a 
inscnções em D1v1da At1va da União (DAU1 

Esta cert1dão em1tida em nome da 1natnz e valida para todas as 
suas fil1a1s. refere-se exclusivamente as contr bl.lções preJ1denc1ànas 
e âs contnbu1ções dev1das. por le1. a terce1ros •nclus1ve as ,nscnlas 
em DAU, não abrangendo os dema1s tnbutos adm1n1strados pela 
RFB e as demais mscrições em DAU , administradas pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão 
Conjunta PGFN/RFB. 

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art 4 7 da Lei 
n° 8 212 de 24 de julho ae 1991 exceto para 

-averbação de obra de construção civil no Reg1stro de lmove1s. 
- redução de cap1tal soc1al. transferência de controle de cotas ae 
sociedade l1m1tada e c1são parc1al ou transformação de ent1dade ou 
ae sociedade sociedade empresána simples. 
- baixa de f1rma individual ou de empresário, conforme definido pelo 
art.931 da Lei n° 10 406 de 10 de Jane1ro de 2002 -Código Civil. 
ext1nção de ent1aade ou soc1edade empresar a OL Simples 

A aceitação desta certidão está condicionada é. r,nal1dade para a l..!ual 
fo1 em1tida e a verificação de sua autent1c1daae na Internet. no 
endereço< http'//www .receita. fazenda.gov. br> 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 01 , 
de 20 de janeiro de 2010. 

Emit1da em 28/03/2014 
Válida até 24/09/2014 

../ 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento 

aJ 1} ~ 
file: ///C:/Users/NOVAUN-1/AppData!Local!Temp/95XEHC66.htm 

~ 
.~ .... 

~ 

17/06/2014 



Certificado de Regularidade do FGTS- CRF 

Inscrição: 052363 l 6IOOul-09 

Razão Social: P G BARBOZA cm~ E RCIO E RECAPAGEM DE PNEUS ME 

Nome Fantasia: NOVA UNIAO COMERCIO DE PNEUS E RECAPAGENS 

Endereço: AV CAPITAO INDIO BANDEIRA 303_5 I JD CURITIBA I CAMPO 
MOURAO I PR I 87300-005 / 

A Caixa Econômica Federa l, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, 'lesta 
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 referertes a contribuições e/ou encargos 
de vidos, decorrentes das oor,gações com o FGTS. 

Validade: 02/06/2014 a 01 07 '2014 / 
Certificação Número: 2014060205521490056886 

Informação obtida em 17/06/2014, às 10: 11· 38. 

A utilização deste Certificado para os fins prev istos em Lei está 

1 cond icionada à venficação de autenticidade ro site da Ca xa 
' www.caixa.gov.br 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Procuradoria-Geral da Fazenl.la Nacional 
Secretaria da Receita Federa. do Brasil 

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

Nome· P. G BARBOZA- COMERCIO E RECAPAGEM DE;.-PNEUS- ME 
CNPJ: 05.236 316!0001-09 f 

Ressalvaao o d1re1to de a Fazenda !ac1ora: coorar e 'lscrever qua1squer aiv1oas ae 
responsabilidade ao suJeito pass1vo ac1.1"1a 1uent1f1cado que v1erem a ser apuradas é cert1f1cado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretana da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão emit1da em nome da matnz e válida para todas as suas filiais, refere-se 
exclusivamente à s1tuação do sujeito pass1vo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as 
contribuições prev1aenc1árias e as contnbu1ções dev1das por !e,, a terce1ros mclus1ve as 1nscntas em 
Divida Ativa do lnst1tuto Nacional do Seguro Social (INSS) objeto de cert1dão especifica 

A aceitação desta certidão está condicionada à venf1cação de sua autentiCidade na Internet nos 
endereços <http://www receita fazenda gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov br> 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n2 3. de 02/05/2007. 
Emit1da.as 08 13 40 do d1a 28/03/2014 <nora c data de Brasllli::> 
Válida até 24/09.2 -.~ '!4 / 
Cod1go de comrole :.a cen1aão E4BB.'3AD8.2~~.f26C 

Cerndão em1tida gratuitamente 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

17/06/2014 



Certidão Negativa de Débitos Tributários ç de Dí\ ida Ali\ a Estadual 

PARANÁ 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida At1va Estadual 

N° 11954139-90 

/ 
Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 05.236.316/0001 -09 

Nome: P. G BARBOZA- COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS 

Ressalvado o dire1to da Fazenda Puo11ca Esladua1 1nscrever e coorar deb1tos a1nda não reg1strados 
ou que venham a ser apurados certlf1camvs que venf1candc ... s reg1stros da Secretana de Estado 
da Fazenda constatamos não ex1st1r pendenc1as em nome do requerente nesta data 

Obs: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a déb1tos de 
natureza tributána e não tributána , bem como ao descumprimento de obrigações tributánas 
acessórias. 

Finalidade: Licitação 

A autenticidade desta Certidão deverá ser co~mada via Internet 
www.fazenda.pr.gov.br 

Esta Certidão tem validade até 15/10/2014 -Fornecimento Gratuito 

~ 
PAfiANA 

Estado do Parana 
Secretana de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão N° 1 1 954139·90 

Emitida Eletron1camente via Internet 
17/06/2014 ·10:08:05 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 

https://www.arinternet.pr.gov.brloutros/_ d _negativa2.asp?eUser=&eCPF=&eCNP J=O... 17/06/2014 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: P. G. BARBOZA - COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS - ME (MATR IZ E 
FILIAIS) 
CNPJ: 05.236.31 6/0001 - 09 
Certidão no· 49353074/2014 ~ 

Expedição: 17/06/2014, às 10:14:08 
Val1dade ~3 /1 2/2014 - 180 (cento e 01ten~a) dias, co~tados da data 
de sua exped1çào . 

Ce=tiflca-s~ que P. G BARBOZA - COMERCIO 2 RECAPAGEM DE PNEUS - ME 
(MATRIZ E FILIAIS ), inscrito (a) no CNIJJ sob o no 05.236.316/0001-09, 
NÃO CONSTA do Ba nco Nacional de Devedo~es Trabalhistas. 
Certidão e mi tid a com base no art . 642 - A da Consolidação das Leis do 
Trabal ho, acre s centado pe l a Lei no 12.440 , de 7 de julho de 2011 , e 
na Re solução Administrativa no 1~70/20:1 do ~ribunal Superior do 
Traba lho, de 24 de agosto de 20~1. 

Os d a dos constantes desta Certidão são de responsabi~idade dos 
Tn .. bunais do Trabalho e estão at.ualizados até 2 (dois) dias 
anter i ores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica , a Cert.idãs atesta a empresa em relação 
a todos o s seus estabeleçi~entcs, agências ou fil:ais. 
A ace1taçàc desta cer _l::tà-:- çondic:o1..a ,:;e à ver:..f::..cação de sua 
a u t e n t i c: :_ d ;1 de no p o r t a l d T _ l b •- r:-;; _ S ,_. p e r i -:, 1- do T :-a o a l h o na 
Internet (h t t p · I/ www. t s c . jus . b1· i 
Certidão emitida grat.uitamente. 

I NFORMAÇÃO I MPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalh:stas constam os dados 
n ecess á rio s à i d e n t ificação das pessoas nat.urais e jurídicas 
inadimpl e ntes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
e s tabelec i da s e m sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos j ud i cia i s trab a lhistas, ir.clusive no concernente aos 
recolhime ntos previdenc:'..ários I a honorários, a custas I a 
emolumentos ou a recolhimentos determ1nados em lei; ou decorre ntes 
de execução de aco1dos f_Imados pera~~e c Mlniscériv ?úbl1co de 
Trabalho oJ Comissão ~~ Co~c1l1açà~ ~1év13. 
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INS' fRUÇÓES DE PREENCHIMENTO O~ ;)ECLA~ÇÃO DE FIRMA '.lE~CANTI:.. !;; ;JJVi~UAL 

1 - 'Preencher o formulário em quatro vias legíveis, à máquina ou à mão, com letra d~ forma, sem rasura, sendo a primeira oi1Qt'rsal, 
podendo as demais serem cópias a carbono. ~ 

2 - Nao preencher o campo destinado a uso da Junta Comercial. 

3- CÓDIGO DO ATO E DESCRIÇÃO DO ATO- Preencher com o código e com a descrição do ato que está sendo praticado, conforme 
tabela abaixo. 

4 - CÓDIGO DO EVENTO E DESCRIÇÃO DO EVENTO - Preencher com o código e com a descrição do evento que está contido no 
ATO, conforme tabela abaixo. 

CÓDIGO. Õo ' -
ATO/EVENTO 

001 

o 002 .-

020 

Ó21 

022 

: 023 

024 

025.- -
o • 

026 

027 

028 

029 

030 

031 -

032 

033 

034 

EXEMPLO 

••••• • I' ... .. ri .- ._ • ! •• : • • .. - ,w- 1 1 0 • ; _ _ _ ; •• • 

DESCRIÇAO DO ATO~ ..... ,:: .. 
-- o - DESCRIÇÃO-DO EVENTO 

: ! • 

CONSTITUIÇÃO 

Al TmAÇÃ~LTERAÇÃO DE:O~E ~MPRE~ARI;L . . . •• . .. . ' .: ))f~\ . ;cy 
0

. - . 

0

: ·:, •• ALTERAÇÃO DOE D.t:DOS (EXCETO N~ME_ E~PRESARIAL)_ · i~- :~7~~ 
ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL ~ _fPQk W 

: ... .... AEmrr uRA,o:. oE FILIAL NA \JF DÁ sEDE _ · . • __ , _______ · ff ~ '4>r~ I 
AL TERAÇAO DE FILIAL NA UF DA SEDE j ~o1M0z_(1J?· 

E~TINç:Ãc;· = oE FILIAL NÀ uF DA sEDE ""~~ ~ -- '"~:.~--
ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF ~ n:: <r 0 . 

- An'ERAÇÂO DE FILIAL EM OUTRÁ. Üi=·· -· , .... --: : 0

-- :;, '~,:;_~~~1~":--
.- '. · -- -w - ~(,l; 'o · 

EXTINÇÃO DE FILIAL EM OUTRA UF g:g~ Q ~'11 

ABERTURA. DE FILIAL COM ~ED~ E~-OUTRA UF, ~-~~-i.~ · . _ 
ALTERAÇÃO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UFI ~:-~~~~-i. ;::: 

- - o • _, 0
_ _ o- o:;r'lJ~~~~~- o c 

EXTINÇÃO - DE FILIAL COM SEDE EM OUTRÁ UF ~0.:~ ::-~ ·;;-.-~- -' -
.. - . . . , üj oM e:~ t::: -

ABERTURA DE FILIAL EM OUTRO PAIS 9~~ o. e~ ::>. 
. .. . .. . " . - , ...... - - -. . . . . .. . . -~·-Jli ::;- ~c- ~-

AL TERAÇAO ,DE FI LIA L EM OUTR() p A!S :,_-, ._,_ . : . :0 ,,3_-~· w_-:"ó.-,'!_ 
• . o - -~~~ -

EXTINÇÃO DE FILIAL EM OUTRO PAIS ~ ~ O~ ~ 

, . . TRÀNsF~R~~ciAD~ -~~~~~f~A:~:Es-~f-:0'.~ :;': ·1 ~--.]~ -~-~ , , ;~_ ':,'". 
. TRANSFERÊNCIA DE FILIAL PARA OUTR_A UF !_. ~ ·~l ~ ::;;: f 

.. , :: _: . ·- JNSCRJi;:Ao C>~ jRANSFs_~~t;JCIADE, F' iLi~L I:?( .. ::~t ·~.~--5-- -~~ 
DE SEDE PARA OUTRA UF . -· - -- --------- '-' 

lÂNsFERi;NdA · oE'·sÊoE _ _bE"ou'TR.A. uF : 

•,· ' I CA~iiiiii~~~U\11~1\\\ 
99/084346-7 

SARIAL _.· ._. 
···--

00 .. . .. -~ - -· .. : .. =;:-·:.:::··. 
1E NOME EMPRESARIAL 

~o DE NOM~ EMPRESARIAL 
. ....... ::.: .. .. _ .. '• 

_ , _ ,..~,vnv u~ ALI ERAÇÁO DE DADOS 

. MUDANÇA DA ATIVIDAo'Ê' ~CONCYMICA:PRINCIPAL ,(somente mudança de-. 
:ordem das _atividades, _sem altel<!ç_ão do o~jet?)- . : . . · · .. ' -- ' 

EXCLUSÃO DE ENDEREÇO ELETRÚNICO 

CÓDIGO DO /\TO DESCRIÇ.i\0 DO !\TO ÇÓDIGO DO EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO 

002 ALTERAÇÃO 020 ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL 

5- CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÚMICA- Preencher com o código correspondente a cada atividade descrita no OBJETO, conforme 
tabela de Classificação Nacional de Atividades EconOmicas - CNAE. 

6- DESCRIÇÃO DO OBJETO (ATIVIDADES) - Descrever a atividade principal a ser exercida e as atividades secundárias, se houver, 
segundo sua ordem de importancia. 



;o Nacoonal de Registro do Comércio 

IIIIml\tê(e:W@::têiiMI 
DO PARANÁ 

~5~~~;~ESDEPREENCH~ENTO DECLARAÇÃO DE FIRMA MERCANTIL INDIVIDUAL 

'· 

N' DO PROTOCÔLO (Uso da Junta Comerciãl) INUMI:RÕÕE IDENTIFICAÇÁÕDO REGISTRÕOEÊMPRESA 
NIRE DA SEDE 

___ _ __ i__lU.10 395JO~--a _ _ 
NOI~:: DO TITULAR (completo sem abreviaturas) 

OVfD- 0 S ~N TOS MORE~RA 
NATÜRA_L DE_ (cida~e e siglo do ost•do) 

S A DO PD~ A -P,'1 
i=1LHõõE 

tpJON 45 i~ UNES l'"ORE • R~ 
NASCIDO E!'' (nnt' ~!ntoj -~~FISSÃO CPF (núm!Jro) 

COMErtC ... ANTE 437079479-04 
IDENTIDADE - - - ,EMANCIPADO POR ( lorma ue emancipaçAO: somente no caso do menor) 
núrnero órgao em,ssor - UF 

3607262-B pSP PR 
RESIDENTE NA (LOGRADOURO- ruo. nv. etc.) - --- - --

RUo.\ PA,\lAf" g•, 1036, CENTRO, CEP 87300-460 
I BAIRRO 1 ÕISTRrro 

I CENTiiD I
CEP -

37300-~60 

MDUR~O 

INúMERO 

1

1036 
CÓDIGO DO MUNICIPIO
(Uso de Junta Comercial) 

I 

UF 

PR 
declara, sob as penas da lei, não estar Impedido de exercer atividade mercantil, que não possui outra firma mercantil Individual e 
requer: 

DESCRIÇÃO DO EVENTO CÓDIGO DO ATO !DESCRIÇÃO DO ATO -

002 ALT~nAÇ~O 
l có0G2:r EVENTO 

' 
ALTExAÇlO DE DADOS. 

NÔME EMPRESARIAL 

OU!D &O S. rQRE· RA-PNEU S 
LOGRAOOURO (rua. a v. -.•c.) - - -- - -- - - -N-U~. M-E-,.R0--

PER . P1[5. T'NCREDO A. NEVES 
I BAIRRO I DISTRITO 

CENTRO 
MUNiciPIO 

CAr.~PO l'-1ül.Ji1~0 
VALOR ÕO CAPITAL - RS 

FLL3.ooo,oo-

CODIGO DE ATIVIDADE 
ECON0MICA 

OESCRIÇfíO DO.ÕBJETO (ATIVIDADES) 
Atividade p_Tcipal 

C.)r·k :1C ... Q VI~.-7\EJ ... :JTA i)( "1NEU 5 :.JOVOS E USADOS 

C0M{~C;U VAIEJ~3TA DE RODAS NOVAS E US ADAS 

1217 

\Ati~d~~~:~~·~- -DE atJ.LANCEA·· c-no E AL•i~HM1 ENTo n, ve::cuLo __ s ___ _ 

\ cor-~~~c ... o VAH [J ... sTA JE ACESS6R .. os P/ vEICuLOS 

I 
I~D,-,.A"':TA-,D'""E--IN..,..,ICÍO DAS ATIVIbA7-:D:-:E:-:cS-N~ú""r,=tE"""RÕ DE INSCRIÇÃO NÕ CGC ou CNPJ 

n!~ -09-1993 ks~~!?u~~~~} ~0001-: 9 

DEFERIDO. 
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. 

1 ~r\ 
, :; ~...,jJ 1..· ·· 

~.--..~ .... . .. ···- ~ -1-----
Jane lvete Cardoi:o Perelu 

RG. 1.857.527 • P(,.r.: 
(\r" o c_- c. 'i 

.....!-:2_1 __ .) _ / _ _ ' -

I 
I 
I 
I 
I 

JUNTACOMERCIAL ÕO-PA6ttts I 1999 
CERTIFICO O REGISTRO EM: 

SOB O NÚMERO: 
99 o 843467 

I Protocolo: 
99/084346-7 

$ ~ Cód. 10.670 GRAFICA MUTO LTDA. C.G.C. 45.988.56110004-QO 

, -

,. 



INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL 

. :·f. (;. . : . : ~-. . . . . 

' . . . :, . . . . . : . -~ :=.t. • 

LEI~ ~11M ATFNÇÃO E~TA~ ·J~ST~UÇOES. ·.~·NTÉS DE INICI~R O ~R~EN~~IMENTO \-_~·-~--~ . . . ' . : 

Preencher o formulário em quatro vias legíveis. à ~áquina ou à mão com letra· de form~; sem·rasura. sen~ 
primeira Ol;y;.wt. podendo as def!10ÍS serem cópias a carbono. . .: . ':. <.:--:.:.· :> :· . .' .. 
Ao preencher um ca .. mpo, deixe um espaço em· branco entre palavras· ou outros elementos dq· Ú1formação. 
Preencher c. orr apnas •·q1a l!=!d.~ ~u algarismo cada quadrícula demarcada no ·formu lád<,>.:: . .. · ·• ;· .; 
Preencher o campo 02 - Atos. conforme .o número correspondente ao ato que ~s~á, .'sendctpratÍtado,.·;>:- .:,· · . 
Preencher o(s) campo(s) de 13 a 17. de acordo com a "Tabelà de Atividades Econômicas"~'!lnstii'LHdà 'pela'Po rtari a 
conjunta SRF/DNRC n~ 962, de 29/ 12/ 87. · · · · · ;; · <• .. : ' • 

·, 
\ 

· ~; ·'a ,t;._, i -~. ·. ,·.\ :,_ ::.~ . 

::.~. _;" ~- ·~·) ... () 

.J I I I" ., ~: . 

~~- ?·! í·: c 

··-
-·· ........ ........ 

r 'L 1
1 

/:, r.: (') 9 ~; .. :> ,.1' .•• - • 

;~ ~-
"~; . ~ , . 

..... -... 
•,,._ . .; 



.-:.· 

'· 

"' 6 
~ 
d 

·O 
1.) 

JÊCLARAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL 
IN.STRU ÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO 

t, . - ~ . . 

NOME UO TITULAII 

. . _, '\ P O P E t.il .'\ .!.. P ll 
natural de . 

CI0All€•E SIGLA DO ESTADO 

· i.:H~'\SILElliO - F~ i\~Il C.'\S/\DL 
NACIONALIDADE VAo~-- :. .STADO CIVIL 

J (FJ '\ :3 ~·JLJ,JE:3 f!.fJI~EIRíl e f·',.IUf~,'\ ·oo:) s ··~ . J TO~i f, ~, '~ E!Rn 
filho de -------------------;;:-::-::;;::---------------~=--~-=-----~ 

fiLIAÇÃO , 

ü7 - 02 -·GO 
nascido em --~::-:-:-.,..-,c::-:-:-:-::-:::-:-:-:::=:----

r>Al A UO NASCIMENTO 
profissão 

\ 

•·.·· ... DR 3.607262-0 
identidade -----:;:,=;;.,-----

NUMERO 

I • '1 • 
ORGXo exPF.OtOOR ISIGJ) _u_F_ . " 

Rua PanéJn1bi, lU4, Centro, Carr' PD i."· tu~· . :{, 
residente _ _ _______ ...:...._""RU"'A.~AV"'E,.,;N:;-;:ID"'II.-;ET"'C""I"'NV'""M""E""R"'O""'E""c""o;:-:M;:;PL-;:-EM;:-;F;:-:N,;T:;:;-0/;;;R"'A"'In""RO"'/"'C"'EP:-;,;:-:M"'uN"'IC:::TJp"'IO""/-;:-U;;-F--------------

, .[ . :·1 _ •-i ·- .:;·G u 

• CONTII~UAÇÃO 

não estando incurso em nenhum .dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil, e não possuindo outra f i rma 

individual registrada, declara Pi!r<! fins <je insc.:dção no Reqistro d? Co':'ércio: · • 

ATOS 

~
. 1 · CONSTITUIÇol.O • 

3 · INSCR. DE TRANSF. DE SEDE DE OUTRA UF 
• 5 · ALlEAACÃO DE DADOS DA SEDE 

7 • TAANSFERENCIA DE SEDE PARA OUTRA UF 
9 · CANCELAMENTO DE SEDE 
O • PROTEÇÀO AO NOME COMERCIAL 

2 · ABERTURA DE FILIAL 
4'. ABERTURA OE FIUAL EM OUTRA UF 
6 ·ALTERAÇÃO DE DAOOS DE FIUAL .. • : · • • 
8 · CANCELAMENTO DE FILIAt "· · "'· '· 

, · 

c- I' 0 ~ ~ ~ ~ I' ~ - P i'l E U :S l '·· 
~: : : : ' ~ ~ ~ --: ~ : : : : : : : : : : : : : . 

'•· . 
> . '· . . , \: 
,,:<;. (, .• 
' 

tPREENCHER SOMENTE SE ATO'DE FILIAL! 
' MRC OA nUAL . 

a I I I I 

CJIPITAI. OU DESTAQUE Of CAPITAL roR EXTENSO 

iCONTINUACÀOI 
INICIO DAS ATIVIDADES 

DIA MCS ANO 

1m 11 1]1 OI 91 9, 31 
lUSO I)A JUNl A) 

fil'll .li l • EN(JUAOR.AMF.Nl(J ME . 
l!!l__j 3 · DESENOUAORAMENTO MF. 

CGC- Uu•co 

11 
orilem 'tontlole 

OB.JnO 1"-TIVIDADE ECOI\It)MICt\1 

CIJ"·1: n.:: IIJ I! \H E 1I.i TI ') [ l tJEUS i'JoJV IS 
C l í'C:I'1~. l:J i.l ' l .l [ ·I ~)T'·I 1lC ~PJD.1:.i L t \lL ~,=-tÍr<.Lm) 0 1 ~< I VE:f:.. . 

DATA 

" U:~c L 'd,\ IH!·I • ~t: G T..i TH u ~~_ .;: ,ccrnL c\_wn 
F ~:t:~ E f-1 :[ iJ R 72 ') 6/ 'JLI LlC! :~' 7 -ll -19J4" 

lUSO OA JUNTAI ' . .._ 
DATA DO OEFERIMEfiTO · 

DIA MES . ANO 
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) · VÍDIO P~u!!! 
Ovídio S. Moreira- Pneus 

Pneus Novos, Usados e Recapados - Rodas e Acessórios. 
Fone/fax: (44) 3523 - 5454 e 3523 5260 

Per. Pres. Tancredo A. Neves, 1217 - centro- CEP 87 302- 000 
. CAMPO MOURÃO - PR 

C.N.P.J. : 73.304.537/0001-19 INSC.EST:80105740-30 

ANEXO IV 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 043/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 006/2014 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na 

qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 

modalidade- CARTA CONVITE n° 006/2014 instaurado pelo Município de 

Nova Cantu, que a empresa proponente, não emprega menores 18 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer 

trabalho, menores de 16 (dezesseis} anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14(quatorze} anos, em observância a Lei Federal 

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

CAMPO MORÃO PR, 22 DE JULHO DE 2014. 

Ovidi-o S. Moreira ~Pneus 

•D. PERI~1ETRAL TAI.JéRE:DO A. NEVES, f 217 
CENTRO- CEP 87302·000 

t"JAMPO MOUR,A() . PR· 

OVID 

Ovídio Santos Moreira 
Fones (-'4) 3523-54S4 1 3&2~260 
PJer. Tancre<lo de Almeida Neves, 1276 
CEP 87302-000 ·CAMPO MOURAo • PR 



VÍDIO PNEUS 
AUTO CENTER 

Ovídio S. Moreira - Pneus 
Pneus Novos, Usados e Recapados - Rodas e Acessórios. 

Fone/fax: (44) 3523 - 5454 e 3523 5260 
Per. Pres. Tancredo A. Neves, 1217 - centro - CEP 87 302-000 

CAMPO MOURÃO - PR 
C.N.P.J .: 73.304.537/0001 - 19 INSC.EST:80105740-30 

ANEXO V 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 043/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 006/2014 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na 

qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 

modalidade -CARTA CONVITE n° 006/2014 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 verda?e, firmamos a presente. 

l3304537/0001-19
1 

Ovidio S. Moreira -Pneus 

10. PERIMETRAL TANCREDO A. NEVES, 1217 
CENTRO • CEP 87302-000 

CAMPO MOURÃO • PR ..J 

Ovídio Santos Moreira . "" 
..... o:.AI:..f. I 3523-6260 \ I Fones (44) 35~ 

P.er. TaneredO de Almeida M~~ ~ 
CEP 87302.000 • CAMpO MOU .; 



PARA: 

~ · ··VÍDIO P~u!!! 
Ovídio S. Moreira - Pneus 

Pneus Novos, Usados e Recapados - Rodas e Acessórios. 
Fone/fax: (44) 3523 - 5454 e 3523 5260 

Per. Pres. Tancredo A. Neves, 1217 - centro - CEP 87 302 - 000 
CAMPO MOURÃO - PR 

C.N.P.J.: 73.304.537/0001 - 19 INSC.EST:80105740-30 

ANEXO 11 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 043/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 006/2014 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA 

CONVITE no 006/2014, instaurado pelo Município de Nova Cantu, q ue 

não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder 

Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

CAMPO MORÃO PR, 22 DE JULHO DE 2014. 

r:7 330453 71000 1 -1 91 

Ovidio S. Moreira -Pneus 

~00 PERIMETRAL TANCREDOA. NEVES, 1217 
CENTRO · CEP 87302·000 

I ..... GAMPO MOURÃO • PR .J 

Ovídio Santos Moreira_~~ 
44 3523-5454 I 3523ó2ro-.{.~ 

Fones ( ) Almeida Mevt'. 1276 
P.er TancredO de RAo ~ 
c~P ~7;;;Q:t4)0fJ • c-.u~O MOU • 



PARA: 

']) JVÍDIO P~u~!! 
Ovídio S. Moreira - Pneus 

Pneus Novos, Usados e Recapados - Rodas e Acessórios. 
Fone/fax: (44) 3523 - 5454 e 3523 5260 

Per. Pres. Tancredo A. Neves, 1217 - centro - CEP 87 302- 000 
CAMPO MOURÃO - PR 

C.N.P.J.: 73.304.537/0001 - 19 INSC.EST:80105740-30 

ANEXO 111) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO No 043/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 006/2014 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na 

qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 

modalidade- CARTA CONVITE n° 006/20 14 instaurado pelo Município de 

Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os produtos ganhos 

por esta empresa, nos termos e nas condições do edital supra 

referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

CAMPO MORÃO PR, 22 DE JULHO DE 2014. 

r.,.,.., 
I 3 4537/QQQl-l OVIDIO SANJOS M 

Carteira de,..delltidade n° .607.262-8 
CPF n° 437.079.479-04 'i · · S Mo •r !..J u 

Ovídio Santos Moreira 
Fones (44) 3523-5454 1 3523oõ260 
Per. Tanetedo de Almeida NtMI, 1276 
<l~P oil7;o~OO • CAMPO MOUftAO • PR 



Estado do Paraná 
Prefe itura Municipal de Campo Mourão 
Secretaria da Fazenda e AdminiStração 

Certidão Negativa de Débito 

Dados do Contribuinte: 
C N P J : 73.304.537/0001-19 
Código· 283126 

Contnbuinte: OVIDIO S. MOREIRA PNEUS 

Endereço· PER PRES TANCREDO DE A NEVES. 1217 
Bairro· 

C1dade 

Estado 
CEP 

CENTRO 
CAMPO MOURAO 

PR 

87302000 

Finalidade da Certidão: PARA FINS DIVERSOS 

/ 

t-2129 /2014 

Certifico para os devidos fins que INEXISTEM DÉBITOS referentes a Tributos L1unicipais 
inscritos ou não ern Dívida Ativa em nome do contribuinte ac1ma citaclo até a presente data 

~e serva-se o d1reito da ;: azenda r .tuntc 1pal c 1)!: r ar cli·.ft ·:las postenorrnente apuradas mesmo as 
referentes a períodos cornpreendtdos nesta CERTIDÃO. 

A aceitaç âo da presente c ert1dão está condicionada a venfic ação de sua validade na internet no 
endereço 'h'Nv\ c ampomourao pr go·. br ; Ser·.,,; os-Onllne: 

Validade: 30 dias a partir da data de emissão. Emitido em: 23/07/2014 às 09:49 :22 
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Estado do Paraná ~1 -~ 
Secretaria de Estado da F azend ~ 1 

Coordenação da Receita do Estado /~ 

Certidão Negativa 
de Déb itos Tnbutános e de Dívtda Ativa Estadual 

N° 12094364-76 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 73.304.53710001-19 

Nome: OVIDIO S MOREIRA - PNEUS / 
Ressalvado o dtreito da Fazenda Públtca Estadual inscrever e cobrar débttos ainda não regtstrados 
ou que venham a ser apurados certificamos que vertficando os regtstros da Secretana de Estado 
da Fazenda. constatamos não existtr penaênctas em nofl"e do req:..Jerente nesta data 

Obs: Esta Certtdão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débttos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumpnmento de obrigações tributánas 
acessórias. 

Finalidade: Lici tação 

A autenttcidade desta Certidão deverá ser coni1rmada vta Internet 
www.fazenda.pr.gov .br/ 

Esta Certidão tem validade até 20111/2014- Fornecimento Gratuito 

~v 
PA!lANA 

Estado do Parana 
Secretana de Estado da Fazenda 

Coordenação da Rece1ta do Estado 

Certidão N° 12094364-76 

Em1tida Eletronicamente v1a Internet 
23/07/2014. 09:53:19 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 



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

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

Nome: OVIDIO S MOREIRA - PNEUS - EPP / 
CNPJ: 73.304.537/0001 -19 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quatsquer dividas de 
responsabilidade do SUJeito pass1vo ac1ma 1aentiftcado que v1erem a ser apuradas é certificado que 
não constam penaências em seu nome, relat1vas a tnbutos admtn,strados pela Secretana da Receita 
Federal do Brasil {RFB) e a inscnções em Dív1da At1va da Untão JUnto à Procuradona-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN) 

Esta certiaão. em1tida em nome da matriz e vál1da para todas as suas filla1s, refere-se 
exclusivamente à situação do suje1to pass1vo no âmbito da RFB e da PGFN não abrangendo as 
contribuições previdenciárias e as contnbLIIções devidas por le1 a terce1ros . inclusive as 'nscritas em 
Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Soc1al (INSS) objeto de certidão espec1fica 

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

Certidão emitida com base na Portaria ConJurta GFN/RFB n2 3 
Emitida às 16:51:34 do dia 16/07/2014 <hora e ata de Brasília> 
Válida até 12/01/2015 
Código de controle aa certidão: OBF7.2DB2.3EA4.8CE9 

Certidão em1tida gratUitamente 

Atenção· qualqJer rasura ou emenda invaltdará este documento 

de 02/05/2007. 

tile:// /C :/Users/NOV A UN-I/ Ap:ata/Loc~p/P J F! htm 2310712014 



Certidao Negall\ <1 de Deb1to 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÀRIAS E ÀS DE TERCEIROS 

N° 169462014-88888537 
Nome· OVIDIO S MOREIRA- PNEUS- EPP 
CNPJ 73 304 5371000 1-19 

Ressalvado o dire1to de a Fazenda Nac1onal cobrar e 1nscrever 
quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito pass1vo ac1ma 
identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não 
con stam pendências em seu nome relativas a contribuições 
administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a 
inscrições em Divida Ativa da União (DAU) 

Esta certidão . emitida em nome da matriz e válida para todas as 
suas filia1s. refere-se exclusivamente às contribUições previdenciárias 
e às contribuições devidas, por lei , a terceiros inclusive às mscritas 
em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela 
RFB e as demais inscrições em DAU administradas pela 
Procuradoria-Geral aa Fazenda Nacional (PGFN) obJeto de Certidão 
Conjunta PGFN/RFB 

Esta certidão e valida para as finalidades pre, ·stas no art. 4 7 da L e· 
n° 8, 212 de 24 de julho de 1991 exceto para 

-averbação de obra de conslrução CIVil no Reg1stro de Imóveis, 
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de 
sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de ent1dade ou 
de sociedade sociedade empresária simples, 
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo 
art.931 da Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Codigo C1v1l , 
extinção de ent1dade ou sociedade empresária OLI simples. 

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual 
foi emitida e à venficação de sua aurentic1dade na Internet. no 
endereço< http //www receita.fazenda.gov br> 

Certidão emitida com base na Por;ar~a ConJL.nta PGFN/RFB n° 01 
de 20 de Janeiro de 2010 / 

Emitida em 27/05/2014. 
Válida atê 23/11/2014 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento 

file:///C:/Users!NOY i\UN-1/AppData, Lu(nl l ~mp.D nn. YO\'X.htm 

Página I lle l 

23/07/2014 
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Certific<Hio de Reguhlrid:!<lc do FGTS - CRF 

Inscrição: 73304 537/0001-19 / 

Razão Social: OVIDIO S MOREIRA- PNEUS ./ 

Nome Fantasia:RALLY PNEUS 
Endereço: PER PRES TANCREDO A NEVES 1217 I CENTRO I CAMPO 

MOURAO I PR I 87302-000 

A Caixa Econômica Federal 'lO uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de L de ma1o de 1990 cert1f1ca que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra -se em situação regUlar 
perante o Fundo de Garant1a ao Tempo de Serv1ço - FGTS. 

O presente Certificado nào servira de prova contra cobrança de 
qu31Sq..Jer aéb1tos refe;-entes a contrib~~t ções e;ou t::nca:-gos 1 
dev1dos, decorrentes das obngações com o FGTS. 

Validade: 07/07/ 2014 a 05/08/2014 / 

Certificação Número: 201 40707041 32563204701 

Informação obtida em 23/07/2014, as 09:57 23. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autentiCidade no s1te da Caixa· 
www.ca ixa.go\t.br 

https://www.sifge.caixa.gov. br/Empresa/Crf Crt/F ~eCFSlmpri mirPapel.asp?VA RPçs 23/07/2014 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: OVIDIO S MOREIRA - PNEUS - E?P (MATR:Z E FILIAIS ) 
CNPJ: 73.304 537 /0001 -1 9 
Certidão n° · 53E04442/20l-'i 
Expedição· 23/07/2Cl4, às C9:58 : 09 / 
Validade: 18/01/2015 - 180 (cento e o:renta) 
de sua expedjção. 

dias, con~ados da data 

Cer~ifica - se que OVIDIO S MOREIRA - PNEUS - EPP (MATRIZ E FILIAIS) 

inscrito(a) no CNPJ s ob o n~ 73.304.537/0001 - 19 , NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho , acrescen~ado pela ~ei no 12.440, de 7 de julho de 20~~- e 
na Resol ução Administrat iva na 1470 2011 do Tr1bunal s~perior de 
Trabalho, de 24 de agosr:.o de 20::.1. 
Os dados constantes des~a :e1~idão sáo de responsabil1dade dos 
Tri buna1s do TrabalLo-= esLào a.'_Ja:lzado s até 2 (do1s) dias 
anteriores à data da sua exped1cão 
No caso de pessoa jur:dica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabeleci ~ent~s, a3ênc1as ou filiais. 
A aceitação desta cel·t:id1<J ·:o~1àicio:.a-se à ver.:.ficc.çào de sua 
autenticidade no po1 •:"" · :-lo !'ricu:1a~ ~uper1or do Trs.calho na 
Interne t 1 h t t p . I I w w w . t s c . j u s . b !." J 

Certldão emitida gratultamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalh1s~as constam os dados 
necessár1os à identificação das pessoas natura1s e :~rídicas 

inadimplentes perante a Justiça do Tzaoalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentençcl =ondenatór.:.a t!.ansitada em julgado ou em 
acordos jt:diciais trabal!,:.stas. l!'lClt:elve no concernente aos 
recolhimentos previdenc.Lários, a hono:::·árics, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados pera~te c Min is tério Público do 
T!.abalr.c o .. Connssâc .::_ -.:.'n:.'il:.,_~çà.: ?!.S'.'ia 



PARA: 

AS PNEUS 
AASANTOSPNEUS 

A v. Capitão Índio Bandeira, 3105 - 87300-005 
FONE/FAX(44) 3525-6465 

Campo Mourão - Pr 
CNPJ: 80.540.404/0001-07 

INSC. 801.04344-50 
aspneus@hotmail. com. br 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PRDCESSO LICITA TÓRIO Nº 043/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE No OOS/2014 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório. sob a modalidade - CARTA CONVITE nº OD6!2DI4 instaurado pelo Município de Nova 

Cantu. que a empresa proponente. conhece todos os termos da licitação. bem como tomou conhecimento de 

todas as especificações concernentes ao objeto da licitação. declarando ainda que preencha todos os requisitos 

na habilitação. 

Por ser expressão da verdade. firmamos a presente. 

CAMPO MOURAO PR. 24 DE JULHO DE 2014 

Í80.540.404/0001·07' 



PARA: 

AS PNEUS 
AASANTOSPNEUS 

Av. Capitão Índio Bandeira, 3105-87300-005 
FONE/FAX(44) 3525-6465 

Campo Mourão - Pr 
CNPJ: 80.540.404/0001-07 

INSC. 801.04344-50 
aspneus@hotmail.com. br 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO Nº 04312014 
EDITAL DE CARTA CONVITE No OOS/2014 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA ·· 

OE!claramos para os dBvidos fins dE! dirBito. na qualidadE! dE! proponE!ntE! do 

procE!dimE!nto licitatório. sob a modalidadE! - CARTA CONVITE nº 00612014 instaurado pE!Io Município dE! Nova 

Cantu. quE! nos compromE!tE!mos a BntrBgar os produtos ganhos por E!sta E!mprE!sa. nos tE!rmos 8 nas condiçõE!s 

do Bdital supra rBfE!rE!nciado. 

Por SE!r E!XprE!ssão da vE!rdadE!. firmam os a prE!SE!ntE!. 



PARA: 

AS PNEUS 
AA SANTOS PNEUS 

Av. Capitão Índio Bandeira, 3105- 87300-005 
FONE/FAX(44) 3525-6465 

Campo Mourão - Pr 
CNPJ: 80.540.404/0001-07 

INSC. 801.04344-50 
aspneus@hotmail.com.br 

PREFEITURA MUNI~IPAL DE NOVA ~ANTU 
~OMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRID Nº 043/201/t 
EDITAL DE CARTA CONVITE No 006/2014 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE / 
Declaramos para os devidos fins de direito. na qualidade de proponente do procedimento 

licitatório. sob a modalidade - CARTA CONVITE nº 00612014. instaurado pelo Município de Nova Cantu. que não 

fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público. em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade. firmamos a presente. 

CAMPO MOURAO PR. 24 DE JULHO OE 2014 

r-·· 
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PARA: 

AS PNEUS 
AASANTOSPNEUS 

Av. Capitão Índio Bandeira, 3105 - 87300-005 
FONE/FAX(44) 3525-6465 

Campo Mourão - Pr 
CNPJ: 80.540.404/0001-07 

INSC. 801.04344-50 
aspneus@hotmail.com.br 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04312014 
EDITAL DE CARTA CONVITE No OOS/2014 

DECLARACÃO / 
Declaramos para os devidos fins de direito. na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório. sob a modalidade - CARTA CONVITE nº 00612014 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 observãncia a Lei Federal 9854/99. que acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade. firmamos a presente. 

CAMPO MOURAO PR. 24 DE JULHO DE 2014 

18o.s40.t:t04i0001-0il 
:·~ •.. l!. ~f-\NTOS PK'J~ 

AV C.A~· r -, Ir ':'lO 8A.i QE'-: . ; 1r15 
Cf.P 37~{00-fC,S Jr. .''.r "'lBA 

L CAMPO MOURAO .. PAR!\.~A _j 
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~ ~ I (l 

ro~ Ministério do Desenvolvimento. Indústria e Comérco Exterior Wo Secretaria do Desenvolvimento.=: Pro.1uç.:o 
• Departamenio Nacional de Registro do Comércio 

REQUERIMENTO DE EMPRESÁ~L. '-~ ~~ 
-- ·-~ ~- . INS:RlJÇÓES DEPREENCHIMENTO~~eh~ .. ;{ti!!'" ~J.., • f"-

4110316086-1 
NIRE DA FILIAl (preencher somente se ~to r?ferente a f(ral) o('-.. p ~R ~ ~ A . ... ~ • .... • 

....... j ·-~~ ~~ 
~~ Cant·.l· 

-·~:_;.7 ·'J!- --~~.~ ... ;·-Lo·::-----.- ... ~.; : ~~ 
~- • NÚhiERO DE IDENTIFICAÇÃO 00 REGISTRO OE EMPRESA- NIRE OA SEDE 

.- NOJ.4EOOEMPRESÁRIO{ corl'l)lel01tmabrevirah.ns) ../::.."' ~ -

.[P,, ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS ~R~EG:-...... 
' NACIOIW.IDAOE ESTADO CIVIL ~-Sir~f.J~ K> i~ BRASILEIRA . Casado(a) -~ ,- 1~;.. r 

~~~----------,.~~~~~==~------------------~--------------------------------1-~~~~:~~~~~~~~~~~ 
s&o REGIMeoeaENScnc-as.adO) l 1 1 \Ir "' 

~,<- M~ FO Comunhão parcial _1 ~ ~íLJ J [ j 
:;.; FILHODE(paJ) lm~•> \.. ~ ·'><"· LoV 
f~ ANTONIO PACIFICO DOS SANTOS fiARIA CATP1.RINA DOS SANTOS ~~~ 
~~J.~~CI~oo~E~M«<d.da~Q~~~~~~;~;,";,.õ,----~r~D~emHruD~A~DeEn~u;~;,.;----------------

1
~ó~~~~;.;~~;u;..;,---------------w

1
uF,-------Jrcc;PFF~~.,~· m;.,;.,,-~~~--:!~~~~ 

t\:.~ 01-05-1959 1.923.638 SSP PR 327.012.259-49 

~ EMANCIPAOO POR. {forma de rmane~:açJo- somente no cas.o de ~rt 
-~~:"' 

~>~-~~~~~--~~~~~~~~------------------------------------------------------------17.~~------------~ = DOMICILIADO NA, (LOGRADOURO-m.av.elc.) NUMERO 

~AV. JOSE CUSTÓDIO DE OLIVEIRA 1404 
,;.:_ COMPLEMENT..9 _ 

-!: APTO. 8 02 I
BAIRRO I DISTRITO 

CENTRO 
CE? 

87300-020 
CODIGO 00 NI..IIIICÍPIO 
(U'-.o da.JU!U.Cl.llntrc.lal) 

j; · :'· MUNICÍPIO 

··,·. CAHPO MOURÃO J
UF 

PR 

~,:i declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária. que não possui outro registro de 
~- empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Paraná: 
;_; .-. CÓDIGO DO ATO DESCRIÇÃO DO ATO CÓDIGO 00 EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO 
tt• :i.,: 002 
~ CÓDIGO 00 EVENTO DESCRIÇÃO 00 EVENTO 

021 ALTERAÇÃO DE DADOS ALTERAÇÃO DE DADOS 
CÓDIGO DO EVENTO DESCRIÇÃO 00 EVENTO 

~' 
J.tJ'.~N~O~M7E~EN~P=R7E~~~IAL~--~----------------------------------L-------------L-----~--------------------------------~ 

'!:>:, A A SANTOS - PNEUS 
~~.:r.~~~~~~~-------------------------------------------------------------------------,~~~----------~ '~· LOGAADOlJRO (rua, av , etc.) P\RJMERO 

~~ AV. CAPITÃO INDIO BANDEIRA 3105 . .., 
~~}c=o=w=P~LEM~~ENT~O------------------T.I'~~R~RO~IO=Is=T=Rrr=o~----------------------------------~CE~P~~--------~cô~rn~GO~OO~· M~~~c"-IP~~~--~ 
»--"~ ~o d.a'.Jurta Comercial) ·:§::: JARDTivt CURITIBA 87300-00~ ~ 

""·'" I\IUNICÍPIO UF PAiS CORREIO ELETRONICO (E·MAILI 

~~ CAMPO MOURÃO I PR IBRASIL aspneus@uol.com.br 

~~. VALOR. 00 CAPITAL.· R.$ ~VALOR DO CAPITAL (por t lte.nso) 

~ 210 . 000,00 DUZENTOS E DEZ MIL REAIS.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. X. X . X.X.X.X .. w. CODIGODEATMOAOE • OESCAIÇÁOOOOBJETO 

~..-. ecONOM~AEI'scaJ) : COMÉRCIO DE PNEUS, CAMA.RAS DE AR, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS. 

·' AM!odepmcipol SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE CA1'1AR.AS DE AR-, MONTAGEM DE PNEUS E 
~~::~ 5030-0/04 BALANCE.Al"!ENTO DE RODAS 

5020-2/04 

~ 
~ 
:o~~ v 

~} 
$:.,~ DATA OE NC\0 OAS ATf\nOADES I'MJ MERO DE INSCRICÂO NO CNPJ 

i: 01-04 - 1988 80 . 540.4~/000i-07 
~~ ASS~ o.t. FIR11 ~LO EM~~RIO (O<J pe!o.Lf':es erioJWehst;rl~gerento) · 

<:''~ ~ ;~ - 'i_\. - ~ 0 -A.À..A (}J j_L__~'\) 

TRANSFERtNCIA DE SEOE OU DE FlltAl DE OUTRA UF 
NIP.E anttrior 

"\ 
' I< i 

...:. DATAJ:I'ASSINAnJAA IASSINAruRA DO eMPRESÁRIO f I i ~ 
~ 10-01-2004 Gi~)v~P'-'"""\.... -
~ ~ \ ~~~ 

~~PARA..USO.EXCLllSIVO.~D.AiltJNTA ·'COMERCIAL .. J .\ ,:' \ , c;.:~ ~-
;,~:. DEFERIDO. AUTENl:_ICAÇÃO 
e~ PUBLIQUE-SE E AROUIVE..SE. - -..... 
-~ ....... :1. ~~~ ~ 

~=- ·--»-.~ :f;. .~anrt! hetc Cardoso Pereira 
f:;' 10 I ô'l- 1ÍS(j~7-r>f! 
~~L------=====~====~====~----~-----

UF 

l 

.· 



DECLARAÇÃO OE FIRMA INDIVIDUAl 
INSTRUÇÕES DE PR EENCHIMENTO NO VERSO 

nat ura l de _S_E_R_T_A_N_E-=J'"'"I\=-::-"7.;:.,-,P,...,R""". =~---
CIDADE E SIGLA DO ESTADO NACIONALIDADE 

CA'::~Or 
P'AIS fST.<\DO CIVIL 

filhode ANTOIH O ~AC IFICO DOS J, NTOS e i'·,,~~ l ~NA C .T RINA DIJS f1 
FIUACÃO 

TG1 -nascido em __ O=-=lc,::•:,:O::.:l~·~579:-:· -:-::c-:=---- profissão COMCRC I A !HE 
DATA 00 NASCIMENTO 

CPFEI ) ; 2 I 7 I o I 1 I 2 I 2 I 5 I 9j 4 I 91 
NUMERO 

Identidade _l__:.a_9_2_J-.:.•,.,.6,_,J,_,8.,...--___ _ 
NUMERO 

s. s. P. PR . 
ORGAO EXPEDIDOR !SIGLA! __ U_F _ 

residente AV.:JOS{ CU!H6DI '. DE OLIVt iR A N" 1404 · APT0.802 -c: nO· CAMPO 
RUA. AVENID~ ETC NUM ERO E COM P.EM ENTO BAIRRO•CEP/MUNIÇ,-.Q.<u• 

MOUR~O- PARAN~ • CEP.B?J00-020. 
CONTINUACÃO 

não estando incurso em nenhum dos crimes prev1stos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil, e não possUindo outra firma 
ind111idual registrada. declara para fins de inscrição no Reqistro do Comérc1o· · 

ATOS 

DI!] 1 · CONSTITUIÇÃO 
3 · INSCR Dõ TRANSF. DE SEDE DE OUTRA UF 
5 ·ALTERAÇÃO O~ OAllOS !JA Stut 

7 . TRANSFf.R~NCIA DE SE.Dé PARA OUTilA ur 
9 . CANCELAMENTO DE SEDE 

:i! • ABERTURA DE: FILIAL 
4 · ABERTURA DE FlllAL EM OUrRA UF 
6 • AU <~A~ÀU Oc UADOS CE FILIAL O· PRU i tCÃU AO NUMt ~UMtH(.IAL 
8 · C-'NCfL"-MENTO DE FILIAL 

NOME COMERCIAL 

~~·~A:~:A~: ~:S~: A~:N~:T:~O: ~S: ~:p~:N~:E~:U:~S:~:~:~:~:~: ~: :~:~: ~: ~~ 

NUMERO DE INSCRICÂO NO REGISTRO 00 COMERCIO · NIAC 
NIRC DA SEDE 

ID4 ,ljl!0 ,3,116101816Ill 

NOME DO SAlRROr DISTRITO 

&IC 1E 1N1T1R 10 1 
CEP NOME 00 M UMClPIO 

mga ? 1J ,o ,o ,o ,o 
1
51 1 c ' H o r ;URA'o 

CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITA L 

tFF.EENCHEA SOMENTE: SE. ~TO DE FILIAL) 
NlRC OA I= IUI\~ 

11 

SIGLA UF 

~ 
DI •• ·.___L._-L.._.J..___J_J....._...J.._-L.._.J..___J_LI 2--LI...::o-liLO::....L.I ..:.0....1.1 Lo:..JILO::....LI ...:...o I ~ 1 N T ( M I L ") r ~ I .... . )C • )t • y • • ~ • X • 

CAPIT.O.L OU Dt3TAOIJE. DE ~APITAL POR EXTENSO 

iCONTINUAÇÀOI 
INICIO DAS ATIVIDADES 

DIA MES ANO 

Imo 11 10 14 1e ,a I 
lUSO DA JUNT'-1 

ILJ I • ENQUADRAMENTO ME 
3 OESENOUADAAMENTO ME 

CGC t;. Js''" ordem controle 

lf}3 p p ~ {J fl p 14 lO 10 10 1l jO 171 
OBJETO !AfiVIOADt ECONO,.,~tCA! 

COMERCI O DE PNEUS,CA MA R~ S 0[ AR,PE ÇA5 E qcEs.jRIOS 
PARA VEICULOS. 
StRVIÇOS OE REPA R A Ç~O DE C ~MAR• S DE AR 

DATA' 

18.08.1997 

NTIC.!..C AO (USO 0 -\ JUNT~ CQM~RC IAL I 

1l)$Q DA. JUNTAI 
UATA DO OUEAIMENTO 

DIA MES .\NO 

M,,,..,..."fr~·'u~m, .~.o,.!,u6.J,. Jtoo,u~.n-wsu.l<"**•••·..::~•n-~·'tl.. t!~~~"' ·Fu. llli l:.~~ :,~ 

--· - - - --·-·- ··Autimticã· ão Di - ital - · · - • ~~ 
De acon:IO com os artiQos 1•, 3° e 7' 1nc. V e•. 4T e $2 da Lei~éderat 8.93511994 e Art. 61nc. .XJI ! •; 

da L oi EsLadiJal 8.72112008 autcnlko a presente \magém dlgllalluda, rcprochJ~O ne1 :! • i 
do documento apresentado e conforido neste ato. O ntferldo ó verdade. Dou lt -:,. 

(: : ~O AZEVÉD.9,!1M?.J.~,Ê ,. o;~~t.io"•E~5ti~o.~~iso:~:.,~s;~Ci ó't.J,~~s !:~-

Cód. Autentica ão: 46382004150842530000-1 · Data: 20/04/2015 08:42:5 

~ / ,C/5; Selo Digital de Fi~';ilg~~o1~ 1]g~~~'/rf~~9ABH91033·0LOU; ::1 
Q ~~. Confira os dados do ato em: https:l/selodlgital.tjpb.jus.br '·' 

,___, Bel. Vãlber de Miranda Cavalcanti ; ~~ 
.... ntular : , ' 

L-------------~~--~--------~------------------------~ 
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FIRMA INDIVIDUAL l i 

01 

Exmo. Sr. P~es1dente da JUNTA COMERCIAL doJA~- __ 

ANTOlO:O APARmiDQ_ DOS SAJ1TGS. _ 
'·'"J).te c.: · T ~· \. " l 

natural de Sertane~.,_PR.. bre.silÀJl.:i"â . 
, C ICf'<OE 'i. -·~U. t'J f :af",;)Q 

filho d'3 Antonio Pacif'i.co dos 
nascido em 01.05.59 

QA't' DO '•'-'i.::IWU. TQ 

•<t • 
<> z 
w 
!-

"' ::;: 
o o 
~ 
UJ 
..J 

declarando não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em L \', que o impeça de e"ercer a11v1dade mc;.rcantil, e.lambêm 

mandar proceder oja 

çXo DE- J!IRlllA INDIVIDUAL ~ 

.. 
02 . NúMERO DE INSCiliÇAO NO REGISTRO DO C.:lM~RCoO - 1<-RC 

OA 8'&:0[ I DA f i(. IA.I.. (~C'.(:;CIA IIUCU ::t.S'\L •. ú f FOS) 

.IEI~~~~--~~-L~--~~-L-..J--~1 ;1111 

04 NOME OOMERCI"L 

03 01\1 A ()~ Or:.!=-E"<•I-1t:"'l .... >:. 
:t"ollR,.. V ::O (i~~o •'-''' I A ('t.IN!I'o(' •!..) 

IDI o· 
I 

ANO 

_lltl._· ,4~A~~-_J_~_A__.J1'----'-, -S-'-1 A--'-_ ._N~!!--'--0-"-, _~_,_' ___,_'_~_,_' _.__~;rr---.J,.,_U_,_, s_~___,_-..... _·.__-· _:-~::_=:--~~~~_:-~-=-~~::~~~~~ 
.,_ . · , I 1 I I _ I I I I I I 1. I 1 r 

rlruco DO -Es-~ 1 S S 
TABELECIMENTO A ~li&) . 

~SE. (X I$'1'111J 

:3 

lEI 

07 ATIVIDADES ECONOMICAS P~INCIPAIS 

CODRCIO DB ~PJm-w- .. _,,_ 
CCJmlCIO DE CliARAS DE AR --~ -
'OOmCIO DE PEÇAS E A~SORI.OSJLfiiWLOS.---- .. ~>" 
OUTRAS ATI VIDADES ECONOMICAS 

S~IÇOS DE REPARAÇlO DE CJ:Iwus DE AR. . _: .· 

tnto.nio A 
08 DATA 

·03.03.88 
I " SSINA TUR .. DO TITUI..AR 

·:;:"" "/! ; c (t.\00 . APROIIAOO PElAS PORTARIAS 



Departamento Nacional de Registro do Cométcio 

JUNT.Ai COMERCIA 
DO PARANÁ 

~~~~~;ges oe PREENCHIMENTO O E CLARA Ç Ã Q O E F IRMA MERCANTIL lJ'!I~.JI1"1fU'U -. -.. ....... 

N' 00 PROTOCOLO (Uso da Junta Comerclal) NUMERO DE IOENTIFICAÇAO 00 REGISTRO DE EMPRESA 
NIRE DA SEDE 

' NOME 00 TITULAR (completo, sem abreviaturas) 

NATURAL DE (cidade e sigla do estado) 

FILHO DE 
• • (pai) 
• R~TONI O p, CifiCG 

ll l!0.3!6 ... b61 

RESIDENTE NA (LOGRADOURO • rua, av, etc.) 

AV .JOS{ CUSTbDJ , UE Oll ~L IR 
COMPLEMENTO i BAIRRO I DISTRITO 

c '• y,,l 

(mãe) 

I .ARJ ~~ 

I CEP 

U7300- 020 

[

NUMERO 

.1~ r." 
i cÓDIGO DO MUNICIPIO 
(Uso da Junta Comerclal) 

UF 

· declara, sob as penas da lei, não estar Impedido de exercer atividade mercanti l, que não possui outra firm a mercant il individual e 
requer: 

CODIGO 00 EVENTO I DESCRIÇÃO DO EVENTO 

,NUMERO 

I N!>I D 3 ;.(., ! H I JL ... 
·------t CODIGO D_-;0::-M:-:U"'N:::;I:;:,CI"'P""I0:-1 BAIRRO I DISTRITO CEP 

1"! ,~ (Uso da Junta Comero al) 

~~-:-::-:::-:;:;:·"E.'?--=-'----~==~=o=l-J "'_n v I r'l_ CUR ~T-~B_A __ ·---r.c-;:----h-0=7=J OJ - 0 u 5 
! , MUNICIPIO UF CORREIÔ ELÊTR-0NICO (E·MAIL) 

~· CAMPO MOUR~O pq 
VALOR DO CAPITAL • R$ VALOR 00 CAPITAL (por extenso) 

2 10 .000 úUZE ~TúS C OEl MIL REA!S . x . ~ • • x.x . x.x.x.x . x.x . 
conünuação (capital por extenso) 

Dt AR PEr 15 E ~ CE SS ~RI OS P RA 

VEÍCULOS 
Atividades secundárias 

DE PNEUS SE, VIÇO DE REPARAÇ~O DE CAMARAS Of AR , 
~~~~~~~-------------------------------------------------------------------

E B1-1 LANCE Ar•ENTO DE RODAS ,. 

~ t,857.52l•Pt. 
_ .?V_1 0) 1_2_!:_ Protocolo: 01 / 1 2 3 72 3-6 

;::_ 1 o:l~ .... , • "' , 0 ' • ' f 4 ~ 
UPlST INDÚSTRIA GRÁFICA LTOl. ·ARAPONGAS· PR • C.G.C. 71.39~92 · AUTORIZA~ 

T U FI RAME 

SECRETÁRIO GERAL 



·-

- DECLARAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL 
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO ~ ---

005 S/W 
NO ... E 00 nTULAI' 

natura I de __;5::;:.,' ;"'[ '-'-R_ • ...:..T_...:..1.::;:[ ,.:Jé:-,:::-:' =-=-:-::=-7-'J-::í(i-::::::-:-:-:=-- - --
cloADE E SIGLA DO ESTADO 

~ I ~lL~ ~ 
NACIONALIO·"'A~IJE;-. --'---::-p~::-;1;::-5 ..::..__ 

nascido em O 1 , O 5 • 59 profissão COMlfi C IAt' TE 
DATA 00 NASCI ... ENTO 

CPF. 312,-71 OI li 2 1 2 1 51 91 41 9! 
NUMERO 

.3 . I. • • identidade __ 1_._9_2_J_· .,..,•,.,6,J 3=L ____ _ 
NUMERO ORG.OO EXPEDIDOR !SIGLA) --U-, --

CONTINUAÇAO 

não estando incurso em nenhum dos crimes prev1stos em lei que o 1mpeça de exercer at1vidade mercantil. e não possuindo outra firma 
individual regiS1rada, declara para fins de inscrição no Res<istro do Comércto: 

ATOS 

~ 
1 CONSTITUIÇAO 
3 . INSCR. DE TRANSF DE SEDE DE OUTRA UF 
5 · ALTERACAo OE DADOS OA SEDE 

7 · TRANSFERENCIA DE SEDE PARA 01.11 RA UF 
9 CANCEv\MENTO DE SEDE 

2 • -"BERTURA DE FILIAt 
4 A BERTURA OE FILIAL. EM OUlRA UF 
& • ALTERAÇAO DE DADOS Dt FILIA, 
S · C~NCELA"'f~Hj DE FIU._L 

O - PROTEÇAO AO NOME C0 \4ERCI.>.L 

NUMERO DE INSCRICÁO NO REGISTRO DO COMERCIO . NIRC 
NIRC DA SEDE 

11 4 I li li o I 31 11 6 1 OI 81 611 I 

NO ... E 0 0 BAIRRO , DISTRITO m c I E, rJ I r I R I oi 
CEP 

11 8 1 7 1 3 1 °1 DI 
NOME DO MUNICIPIO 

I c L . :~ L 
CAPITAL OU OESTAOUE OE CAPITAL 

1 PRE'~XCHER ~OMENTF. SE ATO OF "IL.IAl) 
NIRC OA. Fti.IA.L 

DI 

SIGLA UF 

~ 
m - {p 10 10 10 10 1 0 10JI DI.JL t.L~ 

L---~C~A~P~IT~AL~O~U~O~E~>7TA~O~U~E~07<'C~AP~IT~A~L.~P~O~R7E<7.T~E~NS~O~----------
.x.x. 

.)(. ,. • ' . • " • i .. . x. ,. •• ~ . 't . >' . Y . x . x . ,. •• ;< . ,. . >c •• lf •• , •" • "' • • • ..><.)(. 

INICIO DAS ATIVIDADES 

OIA MES ANO 

II!J 0 1 lJ 0 1 4J 8 1 Bl 
OBJETO 14TIVIDAOE ECONÓMtC41 

C ;rH t~ CI O DE PflCl'S 

!CONTI'IU4CÀO! 

tUSO OA JUNTAI 

111 I , . ENQUAORA"'IENTO ME 
IIIL__j 3 DESENQUADRAMENTO ME 

cariL c .te v1.. cr· .\;, 1.., [J... ,rc 

CGC b .. MC.) ord~m çonlfoto 

IJ0101514101410 141 OI OI 0111 OI 71 

l> r.. PEÇ H!::I E t.. L ,. ~ -c.u~ ~ ~ vr.. Í t...GLG 

DATA ~~~ 

1a . ov~:-9p :·;~ --·r,, .. · .. 

lUSO DA JUNTA I 
O#o!olA 00 OEFE~IM€Nl0 

01<. MES ANO 

. . ~ AZEVÉDO.,M?,T,9J ,. o:~~EoL~o~e~g"teoN~~~\o_•~:.~:.sg~ o~·,r~~';t'ls ~ .: 
A• ~ ....... !h.t~.X-'!!."'~ .. I!U•I!~t~tJIH.l\·~ ''"'"'~·::,U,._~(Il••!~"-1"-'ltUr ff I:I UM>~.ol ·'l•~ll i.: .... ~,..l •• :, 

000COfOOcomosanlgo5 f.'~!~~~~.a.r?s~d~~~~!~:l189351199' oArt.61nc. XII . :: o 6 61 1 no' ' a da LGI EU<tual8.721f2008 aulonb e presento Imagem dlgitllitada, rc:produçâo t1o1 : • .-
• do documento apreacn~ e conrerióo neste ato. O reiCflóo 6 vetd3de. Dou fC \. 

Cód. Autentica ão: 46382004150842430171-1· Data: 20/04/2015 08:42:42 
,; ~ Selo Digital de Fiscalização Tipç Normal C: ABH91030·BI80; • ·.·':1 
c:! Valor Total do Ato: RS 2 99 

• ') Confira os dados do ato em: hltps://selodigital.tjpb.jus.br \i Sei. V;Mber de Miranda Ca...-alcan~ • •j 

~ L-----------------------------------------------~----~~~-----n-'u_" __ ,fL-------------------------------------:-~~ 
GRÁRCA MUTO LIDA • C.G.C. 45.91!8.581/COOI~ • RUA ABOLIÇÃO. 209 • CA'-'Pii'AS • SP 



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

Certidão Negativa de Débito 

Dados do Contribuinte: 
C.N.P J. : 80.540.404/0001 -07 
Código. 147443 
Contribuinte. A. A. SANTOS PNEUS 
Endereço· AVN CAPITAO INDIO BANDEIRA, 3105 
Ba1rro JARDIM CURITIBA 
Cidade· CAMPO MOURAO 
Estado 

CEP. 
PR 

87300005 

Finalidade da Certidão: PARA F.NS OIVERSOS 

/ 

N!101 /2014 

CertifiC I) para :•S cle·.'ICIOS TlllS ql_ . .: INEXIsTE r./] DÉBITOs rr?ferentes a Tn!XItos LiUiliC !paiS 
Inscritos ou na(• em : 11.1Cia .At1va ern 1"1(•1"1"1.:- .:!':' ·: :.ntl'll:11.11nk a c 1111a •: :tacl':' atf a presente clata 

Reser·va-se o direito da =azenda l.lunic1pal cobra1· clí·;1clas p•:•sterioiTnente apuradas mesmo as 
referentes a períodos compreendiclos nesta CERTIDÁO. 

A ace1taç âo ela presente c ert1cià(o está c oncllc 1 )!la ela a venilc a•; à o ele sua 'ialldade na internet n::. 
endt:re•;o WN'.'. r:ampomourao pr gov br 'Ser/IÇOs-Onllne: 

Obse1vaç ao Esta ce1iidão é valida somente para r:• contribuinte ac 1111a 

Validade: 30 dias a partir da data de emissão Emitido em: 22/07/2014 às 17:13:57 



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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA uNIÃO 

Nome: A A SANTOS PNEUS - EPP 
CNPJ: 80 540.404/0001-07 / 

Ressalvado o dire1to de a Fazenda Nacional cobrar e Inscrever qua1squer d1v1das de 
responsabilidade do sujeito pass1vo ac1ma tdentlficado que v1erem a ser apuradas e certificado que 
não constam pendências em seu nome, relat1vas a tnbutos adm1n1strados pela Secretana da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da Un1ão junto â Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filia is, refere-se 
exclusivamente â situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as 
contribuições previdenciárias e as contnbuições dev1das. por lei a terceiros, mclusive as mscntas em 
Divida Ativa do lnsntuto Nac1onal do Seguro Social (INSS) Objeto de certidão especifica 

A aceitação desta certidão está cond1c1onada a venficação de sua autent1c1dade na Internet nos 
endereços <http.//www.rece1ta fazenda gov br> ou <http/twww pgfn. fazenda gov br> 

Certidão em1tida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n2 3 de 02/05/2007 
Emitida âs 09.07:36 do dia 28103grJ14 <hora e data cie Brasltia> 
Valida até 24/09/2014 
Código de controle da certidão EBDC 016C .3002.A1D6 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento 

v JJ & 
file:/1/C:/Users/NOV .\UN -1/ AppData/LlK:<l! 'T('mp.'XBFMBl 2\l.htm 2'2107 12014 



Certidão Negativa de Débitos Tributários e J~? Dh·ida Ati\'a Estadual 

~ . 
PARA NA - - - ---

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 12092581-59 

Certidão fornecida para o CNPJ/M F. 80.540.404/0001 -07 / 

Nome: A A SANTOS PNEUS 

Ressalvado o direito da Fazenda Puo11ca Estadual 1nscrever e cobrar débitos a1nda não registrados 
ou que venham a ser apurados cert1f1camos que venf1cando os reg1stros da Secretaria de Estado 
da Fazenda, constatamos não ex1st1r pe 1dênc1as em nome oo requerente. nesta data 

Obs: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a déb1tos de 
natureza tri butána e não tributána. bem como ao descumprimento de obngações tnbutárias 
acessórias 

Finalidade: Licitação 

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet 
www.fazenda.@Í.gov.br 

Esta Certidão tem validade até 19/11/2014- Fornecimento Gratuito 

PARA NA 

E.;;tado :lo Paraná 
Secretafla de Estado da Fazenda 

Coordenação da Rece1ta do Estado 

Certidão N° 12092581 -59 

Em1lida Eletromcamente v1a Ir ternet 
22/07/2014 - 17:21 :25 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnolog1a CELEPAR 

https://www.arinternet.pr.gov .brloutros/ _ d_negativa2.asp?eU ser=&eCPF=&eCNP J=8... 22/07/2014 



Certificado de Regularidnde do FGTS- Ct<.F 

Inscrição: 80540404/0001·07 
Razão Social: A A SANTOS-PNEUS ~ 
Nome Fantasia:A s P~l=v:> 

Endereço: AV CAP!-:-,._o H!DlO BANDEIRA 3105 , JD CURITIBA/ CAf'"lPO 
MOURA'-. PR 1 87300-GOS 

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 Gara ntia 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 : 14/07/2014 a 12/08/2014 / 

Certificação Número: 2014071404023394323420 

Informação obtida em 22/07/ 2014, às 17:23:40. 

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

Púgina 1 de 1 

https ://www.sifge.~aixa.gov .br!Empresa 'C :ff l"r1il· g: . r"Slmp:·!n: i rP ~1pçl :-~sp'?V /\RPes... 2:2/0712014 



Certidao Negativa de Debito 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CO I\ TRtBUIÇÕES 

PREVIDENCIÀRIAS E AS DE TERCEIROS 

N° 190952014-88888404 / 
Nome: A A SANTOS PNEUS - EPP 
CNPJ: 80.540.404/0001-07 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nactonal cobrar e inscrever 
quaisquer dividas de responsabil idade do sujeito passivo ac1ma 
tdentificado que v1erem a ser apuradas é certiftcado que não 
constam pendências em seu nome relativas a contnbu1ções 
administradas pela Secretaria da Receita Federal do Bras11 (RFB) e a 
inscrições em Divida Ativa da União (DAU). 

Esta certidão, emitida em nome da matnz e vàltda para todas as 
suas filtais refere-se exclusivamente às contn!Jw:ções prevtdenctanas 
e às contnbutções devidas, por fe1 a terce1ros. ,nclusive às mscmas 
em DAU. não abrangendo os dema1s tnoutos adm1n1strados pela 
RFB e as demais inscrições em DAU admtntstradas pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nac1onal (PGFN), objeto de Certtdão 
Conjunta PGFN/RFB. 

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 4 7 da Lei 
n° 8,212 de 24 de julho de 1991 , exceto para: 

- averbação de obra de construção c1vil no Regtstro de lmóvets; 
- redução de capttal social, transferência de controle de cotas de 
sociedade ltmttada e ctsão parcial ou transformação de ent1dade ou 
de sociedade sociedade empresána simples, 
- baixa de firma indivtdual ou de empresáno, conforme definido pelo 
art.931 da Let n° 10..406. de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil , 
extinção de entidade ou sociedade empresàna ou simples 

A aceitação desta certidão está condtc1onac3 a nnalicade para a qual 
foi emitida e à verificação de sua autt:fltiCtdaae na i 1ter·1et no 
endereço< http .//www receita. fazenda.gov o r> 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 01, 
de 20 de janeiro de 2010. 

Emitida em 02107/2014. / 
Válida até 29/12/2014 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento 

file:///C:/Users!NOVAUN-1/AppData/Local/Temp/AIPK 7TGZ.htm 22/07/2014 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome : A A SANTOS PNEUS - Ei?P (MATRIZ E PILIA~S) 
CNPJ : 80.540.404/0001-07 
Certidão no: 53481238 /2014 
Expedição: 22/07/2014, às 17:25:41 </ 
Validade 17/01/2015 - 180 (cento e oic~ntal dias, contados da data 
de sua expedição . 

Ce r t i fi ca -se que A A SANTOS PNEUS - EPP (MATRIZ E FILIAIS ), lnscrito(a) 
no CNPJ sob o n° 80. 540.404/0001-07, NÃO CONSTA do Banco Nacional de 
Devedore s Traba lhistas. 
Ce r tidão emit i da com b a se no art . 642 - A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acre sce ntado pela Lei n o 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Re solução Administra tiva no 1470,'2 ... 12. -:lo Tribunal Supe1ior do 
Trabalho , de 24 de ag::Js t•.) de ::.C: l. 
Os dados constantes desta :ertldãc são de responsabil1dade dos 
Tribunais do Trabalho e estão acL.al1zados até 2 (doi s ) dias 
anteriores à data da sua exped1ção. 
No caso de pessoa JUlidica, a Certidão ates ta a e mpresa em relação 
a todos os seus estabel~c1mentoe , agên:1as c~ f1l1a~s. 
A ace1taçào desta ce rc:dà : condicic~d-2~ à ver if1caçâo de sua 
autent1cidade no port:-t:. de T1·1o .. nal Supe:!:"lO:!:" do Trabalho na 
I nternet (http: //www.t st jus b!' 1 . 
Ce r tidão emit ida g ra t uitamente. 

INFORMAÇÃO I MPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identi~icação das pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a ... iL:ssiça :i-:: "2.la:,;al .. o quanto às obr1gações 
estabelecidas em seu t.ença c onde:!atérla tlansicaàa em Julgado ou em 
acordos judiciais traoalnistas , inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenc1ários , a honorários, a custas a 
emolumencos ou a reco lh1mencos determinados em lei; ou decorrentes 
de execL:ção de aco1dos f1 mados pe1ar.t.:: .:. l''llnlstérlo Públ1co do 
Trabalr.o o•..; Connssão -:.i:: :..:-:r1ci 1 iaçào !;rév1a. 



DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO ~u 0-B/201_. 
EDITAL DE CARTA CONVITE l\0 006/2014 

Objeto: Aquisiçã o de Pneus no\oS para Escolares. 

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

Nova Cantu, Par"m\, ,2ZJ1t d< ~) de 2.014. 

~ 

Í 80.540.404/0001-0 7 I 

. A SANTOS PNEUS 

(\ ~\.1'-;~~~0 BA.NOEIR~._3~05 
·..1 '--j..,y CAPIIA ~OS JD . CUF~ti8A_j 

CEP 87300 -o. Pt">.RANÁ L CAMPO MOURA ~ r 



DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOC~YIENTOS 

PROCESSO LICITATÓRIO ~u 0-13/201-1 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 006/201-t 

Objeto: Aquisição de Pneus no\ os fl<lril Escolare~. 

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

Nova Cantu, Paran<l, de2.014. 

:.,.. ..... -· 



DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO No 0-fV2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE . ·o 006/201-J 

Objeto: Aquisição de Pneus novos para !Lscolarcs. 

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

Nova Cantu, Paraná, _....:.,óJ~{,_::...j _ _:d:::.:e=--_0~- ::...__t,L...._ __ de 2.0 14. 

:-1 
r 73304537/000l-19 

. . S Moreira . r>neus 
Qv1d1o · · 

RAL TANCREDO A. NEVES, '\217 

ROD. PERIMET O CEP 87302-000 _j 
CENTR • • 

CAMPO MOURJ\0 - PR 

L 

ore ira 
Fo ·· 3523-5454 I 3523-6260 
Per. Tancredo de Almeida NeYeS. 1276 
CEP 87~A~oo : ollMPQ MQ~AM: PR 



AVISO DE LICITAÇAO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 043/2014 

EDITAL DE CARTA CONVITE N° 006/2014 - PMNC 
(Lei n° 8.666/93, art. 21, ill) 

A Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna Público que 
fará realizar, às 14:00 Horas do dia 25 de Julho do ano de 2.014, na Sala de 
Reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Rua Bahia, n° 85 -Centro, em Nova Cantu, 
Paraná, Processo Licitatório, Modalidade CARTA CONVITE, tipo menor preço, 
por ítem, fixo e sem reajuste, para aquisição de: 

Síntese do Objeto: 

1) Aquisição de Pneus Novos para Ônibus Escolares(Conforme descrição no 
Edital de Carta Convite n° 006/2014-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: prnncantu@ig.com.br 
Telefone/Fax: (44) 35271363 - (44) 3527-1281 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 15 de Julho de 2.014. 

' 

/p e?.J /4' t/S ó~ ,-(' 
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lJ.J S. 
~ Fl. N."----l~-- -o 

Prefeitura M~nicipal de Nova aRtu~-
Rua Bahia :0°.8'5 .:.Çentro - Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-0 ., ":ar 

CNPJ;N.0 77.84'5.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

PROCESSO LICITATORIO No 043/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 006/2014 
ABERTURA: 25/Julho/2014 HORÁRIO: 14:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, ~stad~ do Paraná, torna público que fará realizar, às 14:00 
Horas do dia 25 de Julho do ano de 2.014, na Sal.a de R.eunjões da Prefe~tura Municipal, sito à Rua 
Bahia, n° 85 - Centro, em Nova Cantu, Paraná, Processo ÜcitatÓrio, 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: 

1 - DOOBJETO 

1.1 - O presente Edital de Carta Convite tem por objetivo a Aquisição de Pneus Novos para 
Ônibus Escolares, da seguinte forma: 

LOTE 01- ÚNICO. 
ÍTEM QTDADE DESCRIÇÃO 

01 14 Und. Pneus 1.000x20 liso 
02 18 Und. Pneus 1.000x20 borrachudo 
03 12 Und. Pneus 1.100Rx22 liso 
04 10 Und. Pneus 1.100Rx22 borrachudo 
05 32 Und. Câmaras de Ar 1.000x20 
06 22 Und. Câmaras de Ar 1.100x22 
07 32 Und. Protetores 1.000x20 
08 22 Und. Protetores 1.100x.22 

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, DEBITOS, TRIBUTOS E CONTRIBUIÇOES FEDERAIS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS; 
-CERTIDÃO REGULARIDADE COM FGTS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS; 
- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALIDSTAS. 

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 11); 

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 Federal8666/93 (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 Canto 
HORÁRIO: 



".-v?.A Mu-'V 
0' /0 
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Prefeitura Municipal de Nova arl~~:tf.~ 
Rua Bahia n° 85- Centro- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330 ~ - </J:· 

CNPJ N.• 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-136 v;; Cantv · 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

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

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

abertura da proposta Comercial 

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

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

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

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

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

Proposta de Preços 
Prefeitura Municipal de Nova 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 01 - Habilitação, observará os seguintes procedimentos: 
5.2.1 - No dia, hora e local determinado neste Edital, em sessão pública, a Comissão de 

Licitação receberá os envelopes 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. 01 -
HABILITAÇÃO. 

5.2.3- Nesta mesma sessão, a critério da Comissão de Licitação, poderão ser analisados os 
documentos contidos no envelope n. 01, e decidir quanto a habilitação ou inabilitação das 
proponentes. 



procedimento: 

AA 

Prefeitura Municipal de Nova C~ntu ~ 
Rua Bahia n° 85 -Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000~ /' 

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

Envelope n. 02 - Proposta de Preços, observará o seguinte 

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

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

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

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

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

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

8 - DO PAGAMENTO 

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

9 - DO VALOR 

9.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-80.000,00 (Oitenta Mil 
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 
0508.12361.0188-2036- 33.90.303901 Secretaria Munici al de Educa ão 

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. (]/;: rCJ y 
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10.2 - As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas ou 
penais, previstas na Lei 8.666/93. 

11 - IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCA TÓRIO: 

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

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

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

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

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

12 - RECURSOS: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14 - DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 

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

ASS. COMPRAS E LICITAÇÕES 

NOV~];T~~Á, l~e J:;1-::· 
~Mti)fe8~d-é.'r.L. 
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(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 043/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 006/2014 

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 de200 . ----- ----------
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(MODELO ANEXO 11) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 043/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 006/2014 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 006/2014, instaurado pelo 

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

Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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<MODELO ANEXO 111) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 043/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 006/2014 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 006/2014 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 



(MODELO ANEXO IV) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 043/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 006/2014 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 006/2014 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 



(MODELO ANEXO \'} 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO No 043/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 006/2014 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 006/2014 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 
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DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 043/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 006/2014 

Objeto: Aquisição de Pneus novos para Escolares. 

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

Nova Cantu, Paraná, ____ ____:d~e::_ ______ de 2.014. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 



ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ 77.845.39410001-03 

PROCESSO LICITA TÓRIO no 043/2014 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

PARA: 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - PREVISÃO I 
DOTA ÃO OR AMENTÁRIA· -r{),{)_(-;?~---

Fonte: 

DATA: I I 

ÃO FINANCEIRA: 

NAO AUTORIZADO 

Visto: DATA: I I 

PARA: 

ASSESSOR JURÍDICO 
Dispensado Concorrência Convite 

Visto: DATA: I I 

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