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Prefeitura Muni ipal de Nova Cantu 
Rua Bahia n° 85 - entro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N.• 77.845.394/ 001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 

TERMO D HOMOLOGA 'ÃO 

O Prefeito Municipal de Nova C ntu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em ista o Processo Licitatório n° 044/2014 - Edital 
de Carta Convite n° 007/2014, que tem como objeto a Aquisição de Peças para máquinas, 
conforme especificação no Edital. 

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

- No valor total de R$-76.208,82 (Sete ta e Seis Mil, Duzentos e Oito Reais e Oitenta e 
Dois Centavos): THUANY MANU ENÇÃO E REFORMAS DE TRATORES 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 07.7 7.854/0001-47; 

Nova Cantu, Paraná, 01 de Agosto de 2.014 . 
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MUNICÍ,IO DE NOVA CANli~-------1~-~ 
ADMINISTRAÇÃO 2009/2012 ·(Jt , 
CNP1' N.0 77.845.394/0001 -03 - V M,:Y 1-' o~ 

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: pmncantlil@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

PAREC R 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° 044/2014, Edital de Carta Convite n° 007/2014, em 

conformidade com a Ata da reunião dÁ 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. 

L_Q .'~ 
n,. n;bl:'N~ ~~ 

o.J-PR no 4.o!s 

I 
Ass~ssor Jurídico 
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, 
MUNICIPI DE NOVA CANTU 

Est do do Paraná a. 

"Paço Muni ipal Martin Krupek" 

SCI - Sistema de Controle Interno 

Relatório Administrativo n°. 044/2014J 
Processo Licitatório n°. 007/2014. 
Modalidade Edital de Edital de Carta onvite n°. 007/2014. 

O presente relatório trata do processo licitatório n°. 007/2014 Aquisição de Peças para 
Máquinas . 

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

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

É o parecer, s.m.j . 

Nova Cantu, 31 de Julho de 2014. 

Eleani ~aria de Andrade 
Con~roladora Geral 

Rua Bahia, S/N°- No r Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- ~~4) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

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



Prefeitura 
Rua BAHIA, 

CNPJ N.0 77.845.39 /0001-03 - Fone (044) 3527-1281 -Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

TERMO D ADJUDICA ÃO 

REF: PROCESSO LICITA TÓRIO No O 4/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE no 007t2014 

-

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

EMPRESA: LOTE$ E/OU ITENS: 
THUANY MANUTENÇÃO E Lote ~1 no valor total de R$-13.851 ,52; 
REFORMA DE TRATORES Lote 2 no valor total de R$-13.561,20; 
LTDA Lote ~3 no valor total de R$-15.565,80; 
CNPJ 07.767.854/0001-47 Lote 4 no valor total de R$-33.230,30. 

TOTAL GERAL: R$-76.208,82 

Nova Cantu, Paraná, 25 de Julho de 2.014. 

José Aparecido Guimarães- Membro-.f-~Ç4.,.,.~~~~c::::::::::::.... __ _ 

Regiane Porcinio dos Santos- Mef o _/_J_,.~___;, ___ r;__....;.~.;;_:h> __ ~ __ _., __ 

L /~ t?cY~0/4 

. ---=:;;:;:zu ~ ~ 7~~ 
g gc33 h UJ 

Ç) ---



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Est do do Paraná 

CNPJ Nt(; 77.845.394/0001-03 

·"Paço Muni ipal Martin Krupek" 

ATA DE JULGAMENTO DE PRE S DO PROCESSO LICITA TÓRIO n° 044/2014 
- EDITAL DE CARTA CONVITE no 007/2014-PMNC. 

Às 16h20min (dezesseis Horas J Vinte Minutos) Horas do dia 25 (vinte e cinco) de 
Julho do ano de dois mil e Quatorz~, 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{arta Convite retro, para Aquisição de Peças para 
máquinas, conforme especificação e edital, onde participaram da presente licitação as 
seguintes: I 

Ei'rJRRESA I CNP J 
BERFELD- COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 
CNPJ 08.717.747/0001-77 
ANDERSON C. REITERE CIA LTqA-ME 
CNPJ 07.466.718/0001-17 .I 
THUANY MANUT. E REFORMA DE TRATORES LTDA 
CNPJ 07.767.854/0001-47 

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

EMPRESA: I LOTES E/OU ITENS: 
THUANY MANUTENÇÃO I E Lote 01 no valor total de R$-13.851,52; 
REFORMADETRATORESLTD~ Lote 02 no valor total de R$-13.561,20; 
CNPJ 07.767.854/0001-47 Lote 03 no valor total de R$-15.565,80; 

I Lote 04 no valor total de R$-33.230,30. 
TOTAL GERAL: R$-76.208,82 

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

- Lotes 01, 02, 03 e 04 no valor tot~l de R$-76.208,82 (Setenta ~Seis Mil, Duzentos e 
Oito Reais e Oitenta e Dois Centavo~): THUANY MANUTENÇAO E REFORMA DE 
TRATORES LTDA, inscrita no ClJ sob o n° 07.767.854/0001-47; 

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

Rua Bahia, S/N°- ova 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 
Est do do Paraná 

CNPJ N. 77.845.394/0001-03 

"Paço Muni ipal Martin Krupek" 

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

Nova Cantu, Paraná, 25 de Julho de 2.014. 

Regiane Porcinio dos Santos - Me 

Rua Bahia, S/N°- Noya Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 352 -1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: mncantu ho mail.com ou pmncantu@ig.com.br 



THUANY MANUTE N Ç Ã O E 

REFOR M AS DE T RATORES LT DA 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL 

NOVA CANTU- PARANÁ 

EMPRESA: - I 
THUANY MANUTENÇAO E REFORMA DE TRATORES LTDA 

END.: - I 
RUA CRISTOVAO COLOMBO,l310- VILA DIONE- ~EP 85805-470- CASCAVEL -PR 

CNPJ.: 07.767.854/0001-47 

FONE.: ( 045 ) 3326-1812 

NÇÃO E REFORMAS 
TORES LTDA 

Rua Cristó:ão Colo~~~~-;~~0 
Vila Oione • 85· · .J 

EL . PAAANA 

Rua Cristóvão Colombo, 1310- Vila Dione- Fone/Fax: (45) 3326-1812- CEP: 85805-510- Cascavel- PR 
CNPJ: 07.767.854/0001-47 lnsc. Est.: 903.59830-12 e-mail: tmrt@tmrt.com.br 



THUANY MANUTE NÇÃO E 

REFORMAS D E TRA TO R ES LTDA 

Rua Cristóvão Colombo, 1310 
Vila Dione - 85.805-510 

CASCAVEL • PARANÁ .J 

Rua Cristóvão Colombo, 1310- Vila Dione -~Fone/Fax: (45) 3326-1812- CEP: 85805-510- Cascavel- PR 
CNPJ: 07.767.854/0001-47 - lnsc. Est.: 903.59830-12 - e-mail: tmrt@tmrt.com.br 

' 



THUANY MANUTENÇÃO E 
REFORMAS DE TRATORES LTDA 

LOTE 03- RETROESCAVADEIRA JCB 

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO DE PRODUTOS PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

1 8 BUCHAS 

2 

201,60 

396,00 

655,20 

1.800,00 

650,00 

r r\ [{JfJ ~ 
07 767~MU1 - 47 

THUANY ~ ÃO tREFORMAS 
D T ORES LTDA 

Rua Cristóvão Colombo, 1310 
Vila Dione - 85.805-510 

L CASCAVEL - PARANÁ ..J 

Rua Cristóvão Colombo, 1310 ·Vila Dione -r.one/Fax: (45) 3326-1812- CEP: 85805-510- Cascavel- PR 
CNPJ: 07.767.854/0001-47 - lnsc . Est.: 903.59830-12 - e-mail: tmrt@tmrt.com.br 



THUANY MANUTE N ÇÃO E 

REFORMA S DE TRATORES LTDA 

LOTE 04- PA CARREGADEIRA DOOSAN 

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO DE PRODUTOS PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

R$ 

TOTALGLOBAL R$ 

CASCAVEL, 25 DE Julho DE 2014. 

FOR A DE TRATORES L TDA 
MIRO OOLLI 

RG.: 987.549-2 S PR I CPP.: 197.253.709-1 O 
CARG<:j~:YENDEDOR 

r ., 
01 767 854 I 0001 - 47 

THUANY MANUTENÇÃO E REFORMAS 
DE TRATORES LTDA 

Rua Cristóvão Colombo, 1310 
Vila Dione - 85.805-510 

L CASCAVEL - PARANÁ _J 

Rua Cristóvão Colombo, 131 O -Vila Dione - one/Fax: (45) 3326-1812 - CEP: 85805-51 O - Cascavel - PR 
CNPJ: 07.767.854/0001-47 - lnsct. Est.: 903.59830-12 - e-mail: tmrt@tmrt.com.br 



À 

PREFEITURA MUNICIPAL 

NOVA CANTU -PARANA I 
EMPRESA: BERFELD COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 

END.: RUA RICIERI PERIN, 670, SALA 01- CASCAVEL PR 

CN PJ. : 08.717.747/ 0001-77 

FONE.: 45-3326-9795 

PROPOSTA 

LOTE 0 1 - MOTONIVELADORA CATERPILAR 120 B 

M QUANT. DESCRIÇÃO DE PRODUTOS PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

1 2 ABRAÇADEIRA R$ 12,10 R$ 24,19 

2 1 SILENCIOSO I R$ 121,3 1 R$ 121,31 

3 1 TUBO SILENCIOSO I R$ 4 7,36 R$ 47,36 

4 1 PRE FILTRO I R$ 212,70 R$ 212,70 . 

s 1 FILTRO AR EXTERNO I R$ 166,32 R$ 166,32-

6 1 FILTRO AR INTER NO I R$ 86,94 R$ 86,94 

7 1 FILTRO LUBRIFICANTE I R$ 62,83 R$ 62,83 

8 1 FILTRO COMBUSTIVEL R$ 51,33 R$ 51,33 

9 2 LAMINA R$ 533,73 R$ 1.067,45 

10 26 PARAFUSO LAM INA R$ 3,09 R$ 80,31 

11 26 PORCA LAM INA I R$ 2,27 R$ 58,92 

12 1 CILINDRO M ESTRE I R$ 104,94 R$ 104,94 

13 1 CHAVE GERAL I R$ 96,60 R$ 96,6o~v 

14 11 DENTE ESCARIFICADOR I R$ 36,61 R$ 402,69 

15 11 SUPORTE ESCARIFICADOR I R$ 142,10 R$ 1.563,09 

16 11 TRAVA SUPORTE ESCARIFICADOR I R$ 18,47 R$ 203,12 

17 32 CASTANHA RODA I R$ 10,46 R$ 334,66 
1-

I R$ 3 32 PRISIONEIRO RODA R$ 13,73 439,30 
1---

I R$ R$ 19 32 PORCA RODA 2,85 91,30 

20 2 CONE INTERNO DA RODA I R$ 210,20 R$ 420,40 

21 2 CAPA INTERNA DA RODA I R$ 115,38 R$ 230,77 

22 2 CONE EXTE RNO DA RODA I R$ 164,39 R$ 328,79 

23 2 CAPA EXTERNA DA RODA I R$ 99,99 R$ 199,98 

24 2 RETENTOR MANGA DE EIXO I R$ 22,36 R$ 44,71 

25 2 CORRENTE 50ELOS REFORÇADA I R$ 1.800,00 R$ 3.600,00 

26 4 RETENTOR PONTA EIXO I R$ 20, 59 R$ 82,37 . 

27 4 PORCA EIXO TRASE IRO I R$ 80,05 R$ 320,21 

28 4 TRAVA EIXO R$ 42,91 R$ 171,64 

29 4 TRAVA EIXO R$ 3,55 R$ 14,20 

30 1 REV ISAR TAMDER E RODAS R$ 2.600,00 R$ 2.600,00 

31 1 TROCA DE FILTROS E SILENCIOSO R$ 750,00 R$ 750,00 

TOTAL R$ 13.978,39 

,. 

Çi 
Rua Ricieri Perin, s/n • Sala 01 • Fone (45) 3226·7~ 78 • Fax (45) 3326-9795 • CEP 85805-470 • Cascavel • PR 
CNPJ 08.717.747/0001-77 - berfeld~berfeld.com.br lnscr. Estadual904.95729-10 



LOTE 02- MOTONIVELADORA FG70 

i;. 

Rua Ricieri Perin, s/n- Sala 01 - Fone (45) 3226- 78 - Fax (45) 3326-9795 - CEP 85805-470 - Cascavel - PR 
CNPJ 08.717.747/0001 -77 berfeld m.br lnscr. Estadual904.95729-10 



RA tv;v 
«.~ "V,. 

l.J.J ("'I 

~ FL. ___ e~--~) 
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LOTE 03- RETROESCAVADEIRA JCB 

Rua Ricieri Perin, s/n - Sala 01 
CNPJ 08.717.747/0001 -77 

- Fone (45) 3226-7 78 • Fax (45) 3326-9795 - CEP 85805-470 • Cascavel • PR 
berfeld~berfeld.com.br lnscr. Estadual 904.95729-10 

~ ---



LOTE 04- PA CARREGAO EIRA DOOSAN 

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO DE PRODUTOS PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

Cascavel, 25 de Julho de 2014 

BERFELD CO~ERCIO DE PEÇAS E SEVIÇOS LTDA 

ROSINEI AD.ArlR BERNARDES 

C.P.F. N.2735.500.279-15 

R.G .Nº 1.997.891 SSP-SC 

CARGO: SÓCIO/GERENTE 

TOTAL GLOBAL R$ 79.625,88 

r: 
08.717.747 I 0001 ·77., 
BERFELD • COMÉRCIO DE PEÇAS 

L 

E SERVIÇOS LTDA. 
Rua R"· · 

Vila 0" ICien Perin, 670 a:;ne -CEP 85805-470 
CAVEL - PARANÁ 

.J 

Rua Ricieri Perin, s/n ·Sala 01 • Fone (45) 3226-71 8 - Fax (45) 3326-9795 - CEP 85805-470 - Cascavel - PR 
CNPJ 08.717.747/0001-77 berfeld@berfeld.com.br lnscr. Estadual 904.95729-1 O 
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PREFEITURA MUNICIPAL 

NOVA CANTU - PARANÁ 

MECANlCA E TERR~PLENAGEM SÃO CRISTOVÃO 
ANDERSON C. REITERE C!A LTDA 
CNP J-074667 I 8/000 1-1

1

7 INCR. EST. 90343268-32 
ROD. PRT 163 KM 16 ,3 CEP: 85826-000 
LINDOESTE - PR FONE: (45) 3237-1 42 1 
mscristovao I @hotmail. om 

EMPRESA: Anderson C. Reitere Cia Ltda - ME 

END.: Rod. PR 163 km 166,3 - Lindoeste- Pr 

CNPJ.: 07.466.718/0001-17 

FONE.: 45-3237-1421 

PROPOSTA 

LOTE 01 - MOTONIVELADORA CATERPILAR 120 B 

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO DE PRODUTOS PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL -



MECANlCA E TERR[~J>LENAGEJ\11 SÃO CRlSTOV ÃO 
ANDERSON C. REITf1R E CIA L TOA 
CNPJ-07466718/0001 -17 INCR. EST. 90343268-32 
ROD. PRT 163 KM 16ép CEP: 85826-000 
LINDOESTE -PR l FONE: (45) 3237- 1421 
mscristovao I @hotmai I. ·om 



MECANICA E TERRAPLENAGEM SÃO CRISTOVÃO 
ANDERSON C. REITE1R E CIA L TOA 
CNPJ-074667 18/0001-17 INCR. EST. 90343268-32 
ROD. PRT 163 KM 16e,J CEP: 85826-000 
LINDOESTE-PR I FONE: (45) 3237-1421 
mscristovao I @hotmail.f om 

LOTE 03- RETROESCAVADEIRA JCB 

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO DE PRODUTOS PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAl 



MECANICA E TERR.~PLENAGEM SÃO CRISTOVÃO 
ANDERSON C. REJTE E CIA L TOA 
CNPJ-07466718/0001 -1 rNCR. EST. 90343268-32 
ROD. PRT 163 KM 166 3 CEP: 85826-000 
LINDOESTE-PR FONE: (45) 3237-1421 
mscristovao I @hotmai l. , om 

I 

Ande rso.fr C.\.Re itér e C ia Ltda - E 

Rod.l PR 163 km 166,3- Lindoeste- Pr 

07.466.718/0001-17 

45-3237-1421 

57,46 

295,00 

200,00 R$ 

1.735,00 R$ 

TOTAL GLOBAL R$ 79.793,03 

Lindoeste,21 de Julho de 2014. 

'õ7.466.718 / ooo1- 1r 
ANDERSON C. REITER 

L 

E CIA. L TOA. ·ME 
ROD. PRT 163 5/N KM 166,3 

Centro - CEP 85826-000 
LINDOESTE • PARANÁ .J 



ATA DE ABEJ.iTURA DE LICITAÇÃO 

H~ILITAÇÃO 
PROCESSO LI ITATÓRIO No 044/2014 

Edital de Ca ta Convite no 007/2014 
Às 16:00 hs (dezesseis horas) do dia 25 de Julho de 2014, na Sala de Reuniões da 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu, ~euniu-se os membros da Comissão de Licitações 
designados pela Portaria n° 001/2014, corp a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e 
julgamento das propostas, da licitação aciia referida o qual objetiva a Aquisição de Peças para 
máquinas, em conformidade com as disp sições contidas no Edital, a Presidente abriu a sessão 
pública, efetuando o credenciamento e rec bimento dos envelopes, que teve como participante as 
empresas: 

EMP)lESA I CNPJ 
BERFELD- COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 
CNPJ 08.717.747/0001-77 
ANDERSON C. REITERE CIA LTDA-ME 
CNPJ 07.466.718/0001-17 
THUANY MANUT. E REFORMA DE TR!ATORES LTDA 
CNPJ 07.767.854/0001-47 

Aberta a sessão pelo presidente, chnstatou-se que as empresas participantes do certame, 
apresentaram os envelopes de n° 01 e o2. 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 expre samente o direito à recurso, concordando integralmente 
com as decisões exaradas pela Comissão, bdicando seu áireito de recurso em relação a qualquer 
documento, ato ou forma de procedimento. 

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

~À~ 
Comissão de Licitação 

l 
~ ~1...~ ~ 
iEG~E PORCINTO DOS SANTOS 

Comissão de Licitação 



D 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 0746671810001- b / 

Razão Sociai:ANDERSON C RdTER E CIA LTDA / 

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

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

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

Validade: 21/07/2014 a 19) 08/ 2014 / 

Certificação Número: 2014072107231569199295 

Informação obtida em 21/07r 2014, às 08:30:46. 

I 

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

Página I de I 

https:l/www.sifge.caixa.gov .br/Empresa/Crf/, rf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPes ... 21 /07/20 14 



21f7/2014 
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• PARANÁ 

Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dí\ida Ativa Estadual 

Estado do Paraná 
Secretar~a de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certid~o Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 1 ~080303-59 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 07.466.718/0001-17 

Nome: ANDERSON C REITER E CIA L TOA 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou 
que venham a ser apurados, certificamos quk, verificando os registros da Secretaria de Estado da 
Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do requerente, nesta data. 

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

Finalidade: Licitação 

A autenticidade desta Certidão deverá ser confi rmada via Internet 
www.fazenda.pr.gov.br 

/ 
Esta Certidão tem validade até 18/11/2014- Fornecimento Gratuito 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão N° 12080303-59 

Emitida Eletronicamente via Internet 
21107/2014-08:28:13 

Dados transm it idos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 

https:/lvw.Mi.arinternet.pr.gov.brloutros/_d_negativa2.asp?eUser=&eCPF=i CNPJ=07.466.718/0001- 17&eCadicms=&eNumlmage=pk3l<Sc&eFinalidade= L .. 111 



21/7/2014 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
Secretaria da Receita Federa\1 do Brasil 

CERTIDÃO CONJUNTA POtiTIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIB TOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

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

·L. 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do 
sujeito passi\0 acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos relati\Os a tributos ad~inistrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro 
de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e 

2. não constam inscrições em Dívida Ati1 da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). 

Confo_rme disposto nos arts. 205 e 206 do c+. este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negatrva. 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à 
situação do sujeito passi\0 no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições 
previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica. 

A aceitação desta certidão está condicionat à verificação 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 Conjuntk PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 08:29:11 do dia 21/07/2914 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 17/01/2015. / 
Código de controle da certidão: 72E6.CD43.BBi41.3858 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOESTE 

SECRETAR IA DE FINANÇAS 

DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO 

CERTIOAO NEGATIVA 

NOMe:! ' RAZÃO SOCIAL 

Anderson C Re1ter e Cía L da - CNPJ 07.466.718/0001 --7 

\AVISO 

I SEM DEBITOS PENDENTES ATÉ A PRESENTE DATA 1107120í4 / 

/~ 
.--- NJMERC - ,-t _, 

1 75 ! . · 
1h . 

~VALDOATE-

1 20108/2~1~ - &· 
~ 

OMPROVAÇÃO JUNTO A----------+-- ...-- FINALIDADE - - ------------

I 

I 

CER-IFICAMOS QUE ATE j PRESENTE DATA NÃO CONSTA DEBITO 
TRfBUTÀRIO RELATIVO A(S) INSCRICÃO(ÕES) ~BAIXO CARACTERIZADA($) . 

.---- INSCRIÇÃO'----- --.----ENDEREÇO I ~OCALIZAÇÂO)------,--N BLOCO- APTO 

188 Mecânica de Automôve1s e~ RIJa - PRT 163 

3130 Pn 163 

Lindoeste(PR). 21 de Julho de 2014. A 
0 I S LA O EMPREENDEDOR 

Kathryn Mathias de Souza 
. 69-33 

Secreta no de Fi,..anças 



Ce11idao Negativa de Debito 

MINISTÉRIO DA FAZENDA I 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS R~LATIVO~ ÀS CONTf11BUIÇÕES 

PREVIDENCIARIAS E AS DE TERQEIROS 

N° 197142014-88888718 
Nome: ANDERSON C REITERE CIA LTDA- ME 
CNPJ: 07.466.718/0001-17 / 

Ressalvado o direito de a Fazenda Naciona~ cobrar e inscrever 
quaisquer dívidas de responsabilidade do su eito passivo acima 
identificado que vierem a ser apuradas, é certific do que não constam 
pendências em seu nome relativas a contribuiçõ s 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 
filiais, refere-se exclusivamente às contribuições 

1
previdenciárias e às 

contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em 
DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as 
demais inscrições em DAU, administradas pela 9rocuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB. 

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei n° 
8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para: 

- averbação de obra de construção civil no Registrp de Imóveis; 
- redução de capital social, transferência de cpntrole de cotas de 
sociedade limitada e cisão parcial ou transformaçí3o de entidade ou de 
sociedade sociedade empresária simples; 
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo 
art.931 da Lei no 10.406, de 10 de Janeiro de ~002 - Código Civil, 
extinção de entidade ou sociedade empresária ou1simples. 

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

./ 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta l GFN/RFB n° 01, de 
20 de janeiro de 201 O. 

Emitida em 17/07/2014. 
Válida até 13/01/2015. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará es e documento. 

Página I de I 

http://wwwOl O.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cw _mv2.asp?COMS_BIN/SIW _ Contexto... 21 /07/20 14 



CERTIDÃO 

P$ DER JUDI CI ÁRIO 
JUST I ÇA DO TRABALHO 

I ~ 
NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ANDERSON C REITER E CIA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 07.466.71810001-17 
Cer tidão no: 5324405612014 ~ 

Expedição: 2110712014, à s 08:27 : 47 
Validade: 1610112015 - 180 (~ento e oitenta) dias , contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que ANDERSON C f EITER E CIA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS ), 

inscrito (a) no CNPJ sob o no 07 . 4 66 .7 18 /0001 -17 , NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Lei s do 
Trabalho, acrescentado pela ~ei no 12.440, de 7 de julho de 2 011 , e 
na Resolução Administrativ~ no 147012011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e ~stão atualizados até 2 (dois ) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relaçã o 
a todos os seus estabelecim~ntos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
In t e rn e t ( h t t p : I I www . t s t . ] u s . b r ) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Deve~ores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença co denatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalh stas, inclusive no concernente a o s 
recolhimentos previdenci ftrios, a honorários, a c ustas , a 
emolumentos ou a recolhimentb s determinados em lei ; ou decorren tes 
de execução de acordos fir~ados perante o Ministério Público d o 
Trabalho ou Comissão de Co~ciliação Prévia. 

Dúvidas e ~ugestões: cndt@tsc.jus.br 



-:1::.> 
PRIMEIRA AL TER~ÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE: .. l::J 

ANDERSdN C REITERE CIA LTDA ME l)\ 
CNPJ/~F N.0 07.466.718/0001-17 flll@i~t;:tJJ!t ~ 

NIRE 412.0550564-7 DO PAAANJ\ . 
6 

Os abaixo identificados e qualificados: 

NOIMI TORTEL~I REITER, brasileira, casada sob o regime de 
comunhão parcial de bens, Empresária, inscrita no CPF/MF sob 
n°. 032.684.249t70, portadora da carteira de identidade RG n°. 
5.338.444-7 SSP-PR, residente e domiciliada na Rua Rio Grande 
do Sul, 899, Centro, Lindoeste - PR, CEP: 85.826-000; 

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada 
que gira nesta praça sob o nome de ANDERSON C REITER E 
CIA L TOA ME, com sede na Rod. PRT 163, Km 166,3, S/N, 
Centro, Lindoes e - PR, CEP: 85.826-000, e inscrita no CNPJ/MF 
sob n°. 07.466. 18/0001-17, registrada na Junta Comercial do 
Paraná sob n° 12.0550564-7 em 29/06/2005 resolvem alterar o 
contrato social mediante as condições estabelecidas nas 
cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO AUMENTO DE CAPITAL: O capital social que é 
de R$ 70.000,00 (setenta ~1il reais) , divididos em 70.000.00 (setenta mil) 
quotas de capital no valor r10minal de R$ 1,00 (um) cada uma, totalmente 
subscrito e integralizado e~ moeda corrente nacional, é elevado para R$ 
140.000,00 (cento e quare~fa mil reais), divididos em 140.000,00 (cento e 
quarenta mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma 

I 
§ 1.0 

- FORMA E PRAZO: O aumento de capital acima previsto e consolidado, 
no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), é inteiramente subscrito e 
integralizado pelos sócios. em moeda corrente do país, neste ato, 
proporcionalmente às suas participações no capital da sociedade. 

I 
§ 2.0 

- NOVA DISTRIBUIÇ ... O DO CAPITAL: Em virtude das 
havidas, o capital fica assim dividido entre os sócios: 

modificações 

~ 
Sócios %) 
Anderson Cristóvão Reite 70.00 
Noimi Tortelli Reiter 30.00 
Total 100.00 



# 
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PRIMEIRA ALTERA "ÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE~ !l.. - -~ ., 
ANDERSO~N C REITER E CIA L TOA ME ~ ~ -~ 

CNPJ/ F N.0 07.466.718/0001-17 m-'?.:~~~ .. 
N RE 412.0550564-7 r .. ü ~~~. '" 

.~ ' 

CLÁUSULA SEGUNDA - t A ALTERAÇÃO DO S • . 
sociedade que tem por obj~to social a exploração ra de rei 
varejista de peças e aces ~rio~ para veículos au.tomoto s c õe 
tratores, ônibus e outras aqUinas pesadas; servtço de a ten -
reparação de veículos auto atores, caminhões, tratores, ônio M s 
máquinas pesadas, e serviço de reforma de pastagens e terraplenagem com 
máquinas pesadas, passa a p rtir desta data a ter o seguinte objeto: Comércio 
varejista de peças e acess rios para veículos automotores, caminhões, 
tratores, ônibus e outras áquinas pesadas; serviço de manutenção e 
reparação de veículos auto otores, caminhões, tratores, ônibus e outras 
máquinas pesadas, e servi o de reforma de pastagens e terraplenagem 
com máquinas pesadasJ locação de Caminhões, máquinas e 
equipamentos para constrÔção e obras de terraplenagem, Transporte 
Rodoviário de Cargas Inter unicipal. 

CLÁUSULA TERCEIRA p rmanecem inalteradas as demais cláusulas 
vigentes que não colldirem co as disposições do presente instrumento. 

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

CONTRA O SOCIAL CONSOLIDADO 
ANDERS N C REITER E CIA L TOA ME 

CNPJ MF: 07A66.718/0001-17 
~IRE: 412.0550564-7 

ANDERSON C~ISTÓV ÃO REITER, brasileiro, casado sob o 
regime de com nhão parcial de bens, Empresário, inscrito no 
CPF/MF sob 0

. 965.461.409-00, portador da carteira de 
identidade RG "L· 000474697 SSP-RO, residente e domiciliado na 
Rua Rio Gran e do Sul, 899, Centro, Lindoeste - PR, CEP: 
85.826-000; 
NOIMI TORTE LI REITER, brasileira, casada sob o regime de 
comunhão parei I de bens, Empresária, inscrita no CPF/MF sob 
n°. 032.684.249 70, portadora da carteira de identidade RG n°. 
5.338.444-7 SS -PR, residente e domiciliada na Rua Rio Grande 
do Sul, 899, Ce tro, Lindoeste- PR, CEP: 85.826-000; 

arte. 
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PRIMEIRA ALTERA ÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADf:: N.0 ___ j{_ __ ~ 
ANDERS N C REITER E CIA L TOA ME ~ r-

CNPJ/ F N.0 07.466.718/0001-17 -·- ···~~ -
N RE 412.0550564-7 . d;~r:~i--- · 

fi1&~~ 

CLÁUSULA SEGUNDA - FIL AIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade 
poderá a qualquer tempo, abri ou fechar filial ou outra dependência, no país ou 
no exterior, mediante alteraçã<D contratual assinada por todos os sócios. 

CLÁUSULA TERCEIRA -INÍ 110 DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO 
DA SOCIEDADE: A sociedad iniciou suas atividades em 07/07/2005 em seu 
prazo de duração é por tempo indeterminado. 

CLÁUSULA QUARTA - 08 ETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a 
exploração no ramo de: C mércio varejista de peças e acessórios para 
veículos automotores, caminh~es, tratores, ônibus e outras máquinas pesadas; 
serviço de manutenção e r paração de veículos automotores, caminhões, 
tratores, ônibus e outras máq inas pesadas, e serviço de reforma de pastagens 
e terraplenagem com máquinas pesadas, locação de Caminhões, máquinas e 
equipamentos para constru ão e obras de terraplenagem, Transporte 
Rodoviário de Cargas lntermu icipal. 

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

Sócios Quotas Valor 
Anderson Cristóvão Reiter 98.000 98.000,00 
Noimi Tortelli Reiter I 42.000 42.000,00 
Total 140.000 140.000,00 

CLÁUSULA SEXTA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A 
responsabilidade de cada só io é restrita ao valor de suas quo s, mas todos 
respondem solidariamente ela integralização do capita l s ial, conforme 
dispõe o art. 1 . 052 da Lei 1 O. 06/2002. 

" v 



venda, formalizando, se re lizada a cessão delas, a altera 
pertinente. 

Parágrafo único: O sócio qub pretenda ceder ou transferir todas o c ~~ 
suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a 
quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, 
para que estes exerç~m ou _rerunciem ao direito d~ preferência, _o que deverão 
fazer dentro de 30 (trrnta) d1as, contados do recebimento da notificação ou em 
prazo maior a critério do sóciialienante. Se todos os sócios manifestarem seu 
direito de preferência, a cess o das quotas se fará na proporção das quotas 
que então possuírem. Decorri o esse prazo sem que seja exercido o direito de 
preferência, as quotas poderã ser livremente transferidas. 

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

§ 1.0
- É vedado o uso do ~orne empresarial em atividades estranhas ao 

interesse social ou assumir ot>rigações seja em favor de qualquer dos quotistas 
ou de terceiros, bem como o~erar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem 
autorização do outro sócio. 

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA - }EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS E PARTICIP ÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao 
término de cada exercíci social, coincidente com o ano civil, os 
administradores prestarão contas justificadas de sua administração, 
procedendo à elaboração d~ inventário, do balanço pat rmonial e demais 
demonstrações contábeis req eridas pela legislação societ , riéjl, elaboradas em 
conformidade com as Norma Brasileiras de Conta ilidade P,articipando todos 
os sócios dos lucros ou perdab apurados, na ~....r:e. - ·6 ~etaSsde 
capital que possuem na socierlade. NTO~R~S o '

10
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PRIMEIRA AL TE~ÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADJ:· 6q ~ 
ANDERSdN C REITER E CIA L TOA ME ~•1M3*'t~'" 

CNPJ/a~F N.0 07.466.718/0001-17 ~ PARANÁ J21 ,.... 
,IRE 412.0550564-7 '!t);,~ REG,0 W.-

~ olh W 

Parágrafo único - A societlade poderá levantar balanços 
patrimoniais em períodos inferiores a um ano, e o lucro a u a 
demonstrações intermediária~, poderá ser distribuído mensalmen s c· , 
a título de Antecipação de L cros, proporcionalmente às quotas d~":::l'tillmti<M~tt! 
cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a 
distribuição afetar o capital s cial, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.0 

10.406/2002. 

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

Parágrafo Primeiro: Os sóci<Ds comprometem-se a declarar por escíito, ciência 
do local, data, llora e a orderp do dia para todas as convocações de reuniões, 
dispensando assim as formalidades do parágrafo 3° do art. 1152 do Novo 
Código Civil. 

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGiliNDA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE 
SÓCIO: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas 
atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou 
inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus 
haveres será apurado e li~uidado com base na situação patrimonial da 
sociedade, à data da reáolução, verificada em balanço especialmente 
levantado. 

I 

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

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

10.406/2002. ,. 



PRIMEIRA AL TER~ÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADf=: 
ANDERS N C REITERE CIA L TOA ME 

CNPJ/ F N.0 07.466.718/0001-17 i!.1!.Ui..U.ãJj~.I.J.l.:U;~~ 
NIRE 412.0550564-7 00 PARANÁ 

· - "t b - I t t "t: ~ ~ prevancaçao, pe1 a ou su or o, concussao, pecu a o, ou con r e a 
popular, contra o sistema fi anceiro nacional, contra normas e de~ a 
concorrência, contra as relaçdes de consumo, fé pública ou a prop · a 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINJA - FORO: Fica eleito o foro da co ~ 
Cascavel - Pr para o exercí~io e o cumprimento dos direitos e obrigações 
resultantes deste contrato, cqm expressa renúncia a qualquer outro, por mais 
especial ou privilegiado que seja ou venha ser. 

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

Cascavel - PR, 20 de Outubro de 2008 

~ (2 ,/J, l t::: 
J\NDERSON CRISTÓV Ao~E~ l--' 

Testemunhas: 

..... .. ·. '· · . 

~-
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MECANICA E TERRÀPLENAGEM SÃO CRISTOVÃO 
ANDERSON C. REITER E ClA L TOA 
CNPJ-07466718/000 1-1rlf INCR. EST. 90343268-32 
ROD. PRT 163 KM 166 3 CEP: 85826-000 
LINDOESTE-PR FONE: (45) 3237- 142 1 
mscristovao I @hotmail.com 

ANEXO 11 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV ~ CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 044/201~ 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 007r2014 

DECLARA(ÃO DE IDONEIDADE / 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponen te do 

procedimento lici tatório, sob a modalidade- CARTA CONVITE n° 007/2014, instaurado pelo 

Mun icípio de Nova Cantu, que não fomo declarados inidôneos para licitar ou contratar com o 

Poder Público, em qualquer de suas esferas 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Ander~ c1ieiter e Cia Ltda - ME 

Rod. PR 163 km 166,3 - Lindoeste- Pr 

07.466.718/0001-17 

45-3237-1421 

Lindoeste, 17 de Junho de 2014. 

'õ7.466.718 / ooo1 - 11' 
ANDERSON C. REITER 

L 

E tiA. LTDA.·ME 
ROD. PRT 163 S/N KM 166,3 
Centro - CEP 85826-000 
LINDOESTE - PARANÁ .J 



MECANICA E TERRl PLENAGEM SÃO CRISTOVÃO 
ANDERSON C. REITEf. E CIA L TOA 
CNP J-07466718/000 1- 17 INCR. EST. 90343268-32 
ROD. PRT 163 KM 166!3 CEP: 85826-000 
LINDOESTE -PR FONE : (45) 3237-1421 
mscristovao 1 @hotmai l.qom 

ANEXO IH 

PARA: 
PREFEI~URA MUNICIPA_L DE NOVA) CANTU 
COMISSA O DE LI ClT AÇAO i 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 044/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 007h014 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA I 

Declaramos para os 1evidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidadf - CARTA CONVITE n° 007/2014 instaurado pe lo 

Mun ic ípio de Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os produtos ganhos por ~sta 

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Arrde'tson c'fReit:r e Cia Ltda - ME 

~od . PR 163 km 166,3- Lindoeste- Pr 

07.466.718/0001-17 

45-3237-1421 

Lindoeste, 17 de Junho de 2014. 

'07.466.718/ 0001 . 17' 
ANDERSON C. REITER 

E CIA. LTDA.-ME 
ROD. PRT 163 5/N KM 166,3 
Centro - CEP 85826-000 I 
LINDOESTE • PARANÁ _. 



MECANICA E TERR1PLENAGEM SÃO CRISTOVÃO 
ANDERSON c. REITERE CIA L TOA 
CNPJ-07466718/0001-17 INCR. EST. 90343268-32 
ROD. PRT 163 KM 166 3 CEP: 85826-000 
LINDOESTE-PR FONE: (45) 3237-1 421 
mscristovao I @ hotmai l.com 

ANEXO IV 

I 
PARA: 
PREFEI~URA MUNICIPA_L DE NOV ~ CANTU 
COMISSAO DE LICITAÇAO 'l 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 044/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 007f2014 

nicLARAÇÃO / 

Declaramos para os ~evidos fins de direito , na qualidade de proponente do 

procedimento lic itatório, sob a modal ida~e- CARTA CONVITE no 007/2014 instau rad o pelo 

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

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

condição de aprendiz, a pa11ir de 14(quatorze) anos. em observância a Lei Federal 9854/99. que 

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

Por ser expressão da verdadd, firmamos a presente. 

Anders'bfYC. Rerter e Cia Ltda - ME 

Rod. PR 163 km 166,3- Lindoeste- Pr 

07.466.718/0001-17 

45-3237-1421 

Lindoeste, 17 de Junho de 2014. 

ro7.466.718/ ooo1 . 1r 
ANDERSON C. REITER 

L 

E CIA. LTDA.·ME 
ROD. PRT 163 5/N KM 166,3 

Centro - CEP 85826-000 
LINDOESTE • PARANÁ .J 



MECANICA E TERR<\PLENAGEM SÃO CRISTOVÃO 
ANDERSON C. REITER E CIA L TOA 
CNPJ-07466718/0001 - l t INCR. EST. 90343268-32 
ROD. PRT 163 KM 166 3 CEP: 85826-000 
LlNDOESTE -PR FONE : (45) 3237- 1421 
mscristovao 1 @ hotmail.com 

ANEXO V 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 044/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 007)2014 

DECLARACÃO I 
Declaramos para os ~evidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidadr - CARTA CONVITE n° 007/2014 instaurado pdo 

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 I i citação. 

declarando ainda que preencha todos os reqltisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Lindoeste, 17 de Junho de 2014. 

Anderson . Reitere Cia Ltda - ME 

Rod. ~k 163 km 166,3- Lindoeste- Pr 

07.466.718/0001-17 

45-3237-1421 

'õ7.466.718/ ooo1-1r 
ANDERSON C. REITER 

b 

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

Centro - CEP 85826-000 
LINDOESTE - PARANÁ .J 



MECANICA E TERR~PLENAGEM SÃO CRISTOVÃO 
ANDERSON C. REITERE CIA L TOA 
CNPJ-07466718/0001 - 17 fNCR. EST. 90343268-32 
ROD. PRT 163 KM 16613 CEP: 85826-000 
LINDOESTE-PR FONE: (45) 3237-1421 
mscristovao 1 @hotmail.aom 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO No 044/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 007h014 / 

Objeto: Aquisição de Peças para Máquinas (Pá Carregadeit·a, Motoniveladora, 
Retroescavadeira). 

O Signatário da presente 
1
declara que o mesmo recebeu do licitador toda a 

documentação relativa a licitação supranaencionada. 

Nova Cantu, Paraná, ----~d!::_e _ ____ _ de 2.014. 

Carimbo e assinatura 
representante legal ~a empresa 

ro.[;,a~S~ rJ. -íi' 
I 
1ANDERSON C. REITER 

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

Centro - CEP 85826-00,0 .J 
L LINDOESTE - PARANA 



2117/2014 

C . - I ertlficado de Regularidade do FGTS- CRF 

Inscrição: 08717747loooi -77, 08717747I0001-77 
Razão Social: BERFELD COMERCIO DE PEC AS E SERVICOS LTD A ME 
Nome Fantasia:BERFELD / 
Endereço: R RICIERI PER N SN SALA 01 I VILA DIONE I CAS CAVEL I 

PR I 85805-519 

A Caixa Econômica Federal, ~o uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 pe ma io de 1990, certif ic a que, nesta 
data, a empresa acima identi~icada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

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

I 

Validade: 21/07/2014 a 19/08/2014 / 

Certificação Número: 2014072107520422612350 

Informação obtida em 21/07/2~14, às 07:52:04. 

A utilização deste Certificad9 para os fins previstos em Lei está 
condic ionada à verificação tle autenticidade no site da Caixa : 
www.caixa.gov.br 

https:/fv..N..tw.sifge.caiJ<a.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.aspTVARPessoaMatriz=14382523&VARPessoa=14382523&VARUf=PR&VARinsc... 1/1 



Certidão Negativa de Débitos Tributários e cte Dívida Ativa Estadual 
I Página I de 1 

~aí 

• PARANA 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

\ 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 11686891-20 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 08.717.747/0001-77 

Nome: BERFELD COMERCIO DE PECAS E SERVICOS L TOA 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Es~dual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados 
ou que venham a ser apurados, certificamo~ que, verificando os registros da Secretaria de Estado 
da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do requerente, nesta data. 

Obs: Esta Certidão engloba todos os est~belecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias 
acessórias. 

Finalidade: Licitação 

A autenticidade desta Certidf'!lo deverá ser confirmada via Internet 
www .fazenda.pr .gov .br 

Esta Certidão tem validade até 07/08/2014 - fornecimento Gratuito 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão N° 11686891-20 

Emitida Eletronicai"Fiénte via Internet 
09/04/2014 - 16:31:47 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 

https :/ /www .arinternet. pr. gov. br/ outros/_ d _nega ti va2 .asp ?eU ser=&eCPF=&eCNP J =O. .. 09/04/2014 



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

- I 
. CERTIDAO CONJUNTA PqSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 

Página 1 de l 

DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima idéntificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de 
outubro de 1966- Código Tributário Nacional (CTN); e 

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

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas fil iais, refere-se 
exclusivamente à situação do sujeito passivb no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as 
contribuições previdenciárias e as contribuiçqes devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em 
Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica. 

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 16:30:48 do dia 09/04/2014 <hora le data de Brasília>. 
Válida até 06/1 0/2014. / l-
Código de controle da certidão: FD3D.DCD7.~976.F704 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http:/ /www.receita.fazenda.gov. br/ AplicacoesJA TSPO/Certidao/CndConjuntalnter/E... 09/04/2014 



Prefeitura Municipal de Cascavel 

Secretaria Niunicipal de Finanças 
RuaParaná, 5000 Caix3. Postal lU 

CERTIDÃO NEG.,ll~TIV .i.l .. 29345/2014 

A pl'i<sente C.u1idão ~ VÁLIDA POR 90 (:nc•w.nta) DIAS a co1dar da data dE: emissão da m~sma 

Conhlbuinte: 
BERFELD - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS L 

CPF.o'CNPJ: 
08.717.747/0001-77 

Endereçc•: RUA RICIERI PERIN 
Cadastro: 8 717 74 7000177 ~a: 

Ram~ de Ativ·idad.e: 

o 

/ 
Loteamento~IONE VILA Lo e: 

Finalidade: Licitação 

Certificamos para os devidos fins, atendendo solicitec,~o, que o contribuinte acima identifi
ica•:lo n§o:o po:tssrJi débitos tributários pendentes jrxrto a azenda pública do Munio:ípio de 
Cascavel até a presente o:lata. 

Corro a locslizacão acima desçrita, fica ressalvado o direito da fazenda Pública Municipal de 
cobrar débitos ·posteriormente constativos, mesmo referente ao período nesta certidão 
cornpreeno::lido. 

Casc-3.'-'el 2 5 de Junho de 2 O 14 

Códigco de Autenticidade: 792055862792055 



Certidao Negativa de Debito 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do !Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA I 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÀRIAS E ÀS DE TERCEIROS 

N° 177632014-88888747 I 
Nome: BERFELD - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS L TOA 
EPP 
CNPJ: 08.717.747/0001-77 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional! cobrar e inscrever 
quaisquer dívidas de responsabilidade do syjeito passivo acima 
identificado que vierem 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 inscrições em Dívida 
Ativa da União (DAU). I 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e váli~a para todas as suas 
filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às 
contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclysive às inscritas em 
DAU, não abrangendo os demais tributos admini~trados pela RFB e as 
demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Cdnjunta PGFN/RFB. 

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei n° 
8,21 2 de 24 de julho de 1991, exceto para: 

-averbação de obra de construção civil no Regist~o de Imóveis; 
- redução de capital social , transferência de controle de cotas de 
sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de 
sociedade sociedade empresária simples; 
- ba ixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo 
art.931 da Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro de l 2002 - Código Civil , 
extinção de entidade ou sociedade empresária oy simples. 

A aceitação desta certidão está condicionada á final idade para a qual 
foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no 
endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br> I / 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 01, de 
20 de janeiro de 201 O. 

Emitida em 11/06/2014. 
Válida até 08/12/2014. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Página 1 d~ I 

http://wwwO 1 O.dataprev.gov.br/CWS/BIN/c-qrs_mv2.asp?COMS_BIN/SIW _Contexto... 25/06/2014 



P~DER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: BERFELD - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - EPP (MATRIZ E 
FILIAIS) 
CNPJ: 08.717.747/0001-77 
Certidão no: 46526887/2014 
Expedição: 09/04/2014, às 16:35:04 

/ 

Validade: 05/10/2014 - 180 (cento e oitenta ) dias , contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-s e que BERFELD - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - EPP 

(MATRIZ E FILIAIS ), inscrito (a) no CNPJ sob o no 08 .7 17.747 /000 1-77 , 

NÃO CONSTA do Banco Nac ional de Devedores Trabal histas. 
Certidão emitida com base no

1 
art. 642-A da 

Trabalho, acrescentado pela Lei no 12 . 440, 
na Resolução Administrativa! no 1470/2011 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011 . 

Consolidação das Leis do 
de 7 de julho de 2011, e 
do Tribunal Superior do 

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atual izados até 2 (do is ) dias 
anterior es à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica , a Certidão atesta a empresa em re lação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais . 
A aceitação des ta certidãd condiciona - se à verificação de sua 
autentic idade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http: I /www. tst. JUS . br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
nece ssários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Jus~iça do Trabalho quanto às obrigações 
estabel ec idas em sentença cohdenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhis tas, inclusive no concernente aos 
reco l himentos previdenciários , a honorários , a custas , a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos fir~ados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúvidas e ~ugestões: 



BERFELD - COMÉRCiq DE PEÇAS E SERVIÇOSUDA- ME .: "!:> .. :·.:~·,, ., _, 
cNPJ ~oa.717.747Jooo1-77 · '·'"" .- .. · .. -Ss -,~\ 

TERCEIRA A' TERAÇÃO CONTRATUAL /5~~~:i~;~~) 
PATRICIA REGINA BECHLIN BERNARqEs, brasileira, casada pelo regimE! de comqnhão ~~Smff.~: 

.... ;· .. ·.~" r:.~ 1 ,:.. . .: 

de bens, comerciante, portador da Cédul~ de Identidade n° 5.205.159-5 SSP/SC , e ~9tfEP:.:n.:~-:- · , .. · :·· 
940.474.729-72, residente e domiciliada áj Rua Tenente Antonio João, n°. 2655 apto 401-:-6t6i.ó~{t}.;'-{S~· .· 
Bom Retiro. CEP.: 89.223-100 em Joinville, Estado de Santa Catarina e ROSINEI ADAIR 

BERNARDES, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, comerciante, 

portadora da Cédula de Identidade n° 1.997.891-SSP/PR expedida em 28/09/2006, e do CPF n.0 
/ 

735.500.279-15, residente e doflliciliado ~a Rua Tenente Antonio João n°. 2655 apto 401 bloco 8, 

Bom _Retiro. CEP.: 89.223-100 e~ Joinvi/le, Estado de Santa Catarina, sócios componentes da 

sociedade limitada, que gira sob o nome empresarial de BERFELD _:. COMERCIO DE PEÇAS E 

SERVICOS L TOA ·• ME, com sede na Rua Ricieri Perin S/N, sala 01, Bairro: Pioneiros 

Catarinenses, CEP: 85.805-470, Cascavel- PR., com Contrato Social, devidamente arquivado na 

Junta Comercial do Paraná -sob--n° 4h06550239 em 05/08/2009 ·e última alteração sob n.0 

20105152986 e 15/04/2010, resolvem_, assim, alterar o contrato social e alterações posteriores, de 

acordo com as cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica Alteradb o Ramo de atividade da empresa para comércio de 

equipamentos, peças e acessórios para tratores, máquinas rodoviárias, agrícolas, veiculas 

automotores, reparação, manutenção ~ reformas de tratores, máquinas rodoviárias, agrícolas, 

veículos automotores, comércio de Lubnficantes para uso automotivo e outros usos, comércio de 

material de limpeza e pneus para veiculo~ e máquinas pesadas e serviços de Terraplenagem. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: Em vista da modificação ora 

ajustada e em consonância com · o qud determina o art. 2031 da Lei n.0 10406/2002, os sócios 

resolvem, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato soei;:~!, tornando assim sem efeito, 

a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado as 

disposições da referida lei n. 0 10406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte 

redação: 

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

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 

~/ 
v 



BERFELD- COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS L TOA- ME . '. ~·:·.> ... , 
CNPJIN°08.717.747/0001-77 . ·:.·. :.:: :·~ ... ~ . .. 

. TERCEIRA ~L TE RAÇÃO CONTRATUAL ~;:_;,tÇ_~·!J~~ .. 
. ·~/;:,->' .•. iC'i,~;·. 

. . .• ~ ~~; .. - ... "':-- .. ~ - ··!!!! ': ~·.;;·. 
PATRICIA REGINA BECHLIN · B~RNARDES, brasileira, casada pelo regime de)::oflu~lf>~fial'~:· 

de bens, comerciante, portador da Cédi la de Identidade n° 5.205.159-5 SSP/S~ ~\~ ~~·~/; : 

940.474.~29-72 , residente e domiciliada_a ~ua Tenente Antonio João, n°. 2655 aPt~~l~~1f..,,·· :·· 

Bom Retrro. CEP.: 89.223-100 em Jomvrlle, Estado de Santa Catarina e ROSINEf .. ·A'D~IR 

BERNARDES, brasileiro, casado pelo re~ime de comunhão parcial de bens, comerciante, portador 

da Cédula de Identidade n° 1.997.8$1-SSP/PR expedida em 28/09/2006, e do CPF n.0 

735.500.279-15, residente e domiciliado na Rua Tenente Antonio João n°. 2655 apto 401 bloco B, 

Bom Retiro. CEP.: 89.223-100 em Joinville, Estado de Santa Catarina 

CLÁUSULA PRIMEIRA -A sociedade ~ira ·sob o nome empresarial de BERFELD - COMERCIO 

DE PEÇAS E SERVIÇOS L T.DA - ME, e tem como endereço a Rua Ricieri Perin S/N, sala 01, 

Bai~ro: Pioneiros Catarinenses, CEP: 85.805-470, Cascavel - PR, 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO SOCIAL: A sociedade tem como a atividade o Ramo de 

comércio de equipamentos, peças e a essórios para tratores, máquinas rodoviárias, agrícolas, 

veículos automotores, reparação. ma+ tenção e reformas de · trat?res, máquinas rodoviárias, 

agrícolas, veículos automotores, ·coméTo de Lubrificantes para uso automotivo e outros usos, 

comércio de material de limpeza ~ pneus para veículos e máquinas pesadas e serviços de 

Terraplenagem. 

CLÁUSULA TERCEIRA· O capital no ralor de R$ 20.000,00 (Vinte mil r~ais), dividido em 20.000 

(vinte mil) quotas de R$ 1 ,00 (um real), cada uma totalmente integralizadas, fica assim distribuído 

entre os sócios cotistas: 

NO SÓCIOS I QUOTAS % CAPITAL R$ 

1 Rosinei Adair Bemardes I 19.800 99,00 19.800,00 

2 Patrícia Regina Bechlin Bernardef 200 1,00 200,00 

TOTAIS 20.000 100,00 20.000,00 

CLÁUSULA QUARTA- A sociedade iniciou suas atividades em 19 de março de 2007 e seu prazo 
. I 

de duração é indeterminado. · · . · 

CLÁUSULA QUINTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas; ou transferidas a 
I . 

terceiros sem o consentimento -dos· outros sócios, aos quais fica assegurado, em igu Idade de :''. 
I . 

/;'~, 
Ir, I \y 
··::l 

/ 

. . 



BERFELD - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS L TOA - ME . " ... 
CN~ N° 08.717.747/0001-77 ! ·_:-· :.- ~ ·: __ -- - . Õ3 

·TE~CEIRÀ ALTERAÇÃO CONTRATUAL .-.. \~~~~0-_F~j;.~-~.. fJ 
~·c:':/J ··. ~·~· 

. . _·:·,., ;,;/ ·:,:·"';; .. • "' .. :·~ ... ~-;~;--, 

condições e preço o direito de preferê~cia para a sua aquisição pelo valor patrimoniàÍ na~i~~- ;,· 
. - . . .!~:; .?.~; !~; .: . 

negoc1açao. . ·,. :·_.·-~~/i;(!' / .;' 
. . . .. "·-~~ -:::·, .,:/ .. :-

CLAUSULA SEXTA - Ao término de cada exercício social, em 31 de d~m,-;-~~~,.. ... 
• ••. ""C. 'i; ! "' .. ~· · ~"/ 

administradores prestarão corita$.justifit adas de sua administração, procedendo a elabor;Ç-ãô-d~ 

inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na 

proporção de suas quotas os lucros ou perdas apurados. 

CLÁUSULA SÉTIMA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir Ôu fechar filial ou outra 

dependência, mediante alteração contratLal assinada por todos os sócios. 

CLÁUSULA OITAVA - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de 

"Pro-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA NONA - Falecendo ou sen~o interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas 

atividades com os herdeiros, sucessoreT. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou 

dos sócios remanescentes o valor de seJs haveres s.erá apurado e liquidado com base na situação 

patrimonial da sociedade, a data da resol~ção, verificada em balanço especialmente levantado. 

Parágrafo único -f O mesmo procedimento será adotado em outros casos 

em que a sociedade se resolva em relaç~ a seu sócio. 

CLÁUSULA DÉCIMA - O ad.fT!inistrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido 

de exercer a administração, 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 crimes falimentar, de Rrevaricação, peita ou suborno, cQncussão, peculato, ou 

contra a economia popular, contra o si~tema financeiro nacional, contra normas de defesa da 

concorrência, contra as relações de cons~mo, República, ou a propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A f dministração da sociedade caberá ao sócio ROSINEI 

ADAIR BERNARDES, com os poderes ~ atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome 

empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir 

obrigações seja em favor de qualquer do~ quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar 

bens imóveis da sociedade, sem autoriza~ão do outro sócio . . 

E, por estarem assim justos e contrata<!ios assinam o presente instrumento em cinco vias na 

presença de duas testemunhas. 

J 



TES"$,M~HAS: 
\ I 

\ L/ 
LUJZ SELMIRO HORN . . . r N." 336/A:SSP/PR 

ELABORADO.ioR LUIZ SELMIRO. HORN- CRC N.0 ESTE DOCUMENTO FOI 
023037/0-7 

( ) Manna E~·~ves S >S-

( ) Jefferson Esteves Santos · 
( ) Andressa .C. Godoy da S1lv 



., 
l'.· 



·;, e:.:.:: 
.~ r: ... 

" 
~;: . 

o 
C> -o ""' ;.;:, :r> :t> 

'-" :z> c:: ..... 
("'") r- "' ,., o 

E "" .-
"" ;:;: ;; = "" o ._, 

!·. 
...., r- "" o ...., ,.., -o 

"" o "" I 
--< 

"" ;;: "" "" ! • r- ..., 
"" ::> ~ 1-

" i= O> I ~-· 

""' "'"' ~~· . ..., 
~ 

C") = a: 
:c ,-

!;•: r- ;; 
% (1; .,., l t " . ,..., 

I~. "" ~., z 
:1> w~ .,_ t': "" .... 1.• = ~g ;f ..., 
"" >· o 

•7 



(!ANEXO ll) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO I 
PROCESSO LICITATÓRIO No 044/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 007/f 014 

j _ 
DECLARAQAO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devid1s fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento li citatório, sob a modalidad~ - CARTA CONVlTE n° 007/2014, instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que não fomos! declarados inidôneos para lici tar ou contratar com o 

Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade,\ firmamos a presente. 

Cascavel, 25 de Ju lho de 2014. 

BERFELD COMERQIO DE PEÇAS E SEVIÇOS L TOA 
ROSINEI AOAIR BERNARDES 
C.P .F. N.0 735.500.279-15 
R.G.N° 1.997.891 SSP-SC 
CARGO : SÓCIO/GERENTE 

I 

:-1 
'õs.7l7 .747 1 ooo1-11 

SERfELD • COMÉRCIO DE PEÇAS 
E SERVIÇOS LTOA. 
Rua Ricieri Perin, 670 

Vila Dione - CEP 85805-4~0 J 
L CASCAVEL - PARANA 

\ 

Rua Ricieri Perin, s/n - Sala 01 
CNPJ 08.717.747/0001-77 

- Fone (45) 3226-71~8 - Fax (45) 3326-9795 - CEP 85805-470 - Cascavel - PR 
- berfeld, berfeld.com.br - lnscr. Estadual 904.95729-1 O 



( NEXO 111) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO I 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 044/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 007/2014 

DECLAalÇÃODEENTREGA 
I 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qua lidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 007/2014 instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que nos com~rometemos a entregar os produtos ganhos por esta 

empresa, nos termos e nas condições do edi~al supra referenciado. 

Por ser expressão da verdadd, firmamos a presente. 

Cascavel, 25 de Julho de 2014. 

BERFELD COMERCIO DE PEÇAS E SEVIÇOS L TOA 
ROSINEI ADAIR BERNARDES 
C.P.F. N.0 735.500.279-1 5 
R.G.N° 1.997.891 SSP-SC 
CARGO : SÓCIO/GERENTE 

I 

§ 

~ 

'õs.717.747 1 0001-11 
BERFELD • COMÉRCIO DE PEÇAS 

E SERVIÇOS l TOA. 
Rua Ricieri Perin, 670 

Vita Dione - CEP 85805-4~0 t 
L. CASCAVEL - PARANA ~ 

Rua Ricieri Perin, s/n • Sala 01 
CNPJ 08.717.747/0001-77 

- Fone {45) 3226-71f78 • Fax {45) 3326-9795 - CEP 85805-470 - Cascavel - PR 
berfeld~berfeld.com.br lnscr. Estadual 904.95729-1 O 

j 



§ANEXO IV) 

I 
PARA: 
PREFEI-r:_URA MUNICIPA_L DE NOVAI CANTU 
COMISSA O DE LICIT AÇAO , 1 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 044/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 007(2014 

DECLARAÇÃO ~ 

proced i mente 

Declaramos para os ~evidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

licitatório, sob a modalidade- CARTA CONVITE n° 007/2014 instaurado pelo 

Municíp io de Nova Cantu, que a empresa ~roponente, não emprega menores 18 anos em trabalho 

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

cond ição de aprendiz, a partir de 14(quat~rze) 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 verdad , firmamos a presente. 

Cascavel, 25 de Julho de 2014. 

BERFELD COMERCIO DE PEÇAS E SEVIÇOS L TOA 
ROSINEt-ADA(R BERNARDES 
C.P.F. N''-735.500.279-15 
R.G.N° 1.997.891 SSP-SC 
CARGO: SÓCIO/GERENTE 

_-:p 

'õs.717.747 I 0001-77.., 
BERFELD ·COMÉRCIO DE PEÇAS 

E SERVIÇOS l TOA. 
Rua Ricieri Perin, 670 

Vlta Dione - CEP 85805-470 J L. CASCAVEl - PARANÁ 

Rua Ricieri Perin, s/n ·Sala 01 - Fone (45) 3226-71~8 - Fax (45) 3326-9795 • CEP 85805-470 - Cascavel • PR 
CNPJ 08.717.747/0001-77 • berfeld~berfeld.com.br • lnscr. Estadual 904.95729-1 O 



(ANEXO V) 

I 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 044/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 007h 014 

DECLARACÃO ~ 

Declaramos para os ~evictos fins de d ireito, na qualidade de proponente do 

proced imento lic itatório, sob a modalidade- CARTA CONVITE n° 007/2014 instaurado pelo 

Munic ípio de Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os termos da lic itação, bem 

como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da I i c itação, 

declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade1 firmamos a presente. 

Cascavel, 25 de Jul ho de 2014. 

BERFELD COMERCIO DE PEÇAS E SEVIÇOS L TOA 
ROSINEI AOAIR BERNARDES 
C.P.F. N.0 735.5El0.279-15 
R.G.N° 1.997.891 SSP-SC 
CARGO : SÓCIO/GERENTE 

'õ8.717.747/ 0001-77.., 
BERFELD • COMÉRCIO DE PEÇAS 

E SERVIÇOS LTDA. 
Rua Ricieri Perin, 670 

Vila Dione - CEP 85805-470 I 
L. CASCAVEL - PARANÁ .1 

Rua Ricieri Perin, s/n- Sala 01 - Fone (45) 3226-71~8 - Fax (45) 3326-9795 - CEP 85805-470 - Cascavel - PR 
CNPJ 08.717.747/0001-77 berfeld@berfeld.com.br lnscr. Estadual 904.95729-1 O 



15/7/2014 https:/~.sifge.cail<a.g ov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprifjlirPapel.asp?VARPessoaMatriz=13503269&VARPessoa=13503269&VARU f=PR&VA .. . 
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CAl 
C~ .. IX.4. ECONÓMIC A FEDE RAL 

Certificado de Regularidade do FGTS- CRF 

I . - i nscnçao: 0776785410001-47 
Razão Social: THUANY MAN E RFF DE TRATORES LTDA''' 
Endereço: RUA CRISTOVAO COLOMBO 1310 I VILA DIONE I CASCAVEL I 

PR I 85805-510 

A Caixa Econômica Federa l, ~o uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8 .036, de 11 tle maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

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

Validade: 14/07/2014 a 12/ 08/ 2014 / 

Certificação Número: 2014071409175230054350 

Informação obtida em 15/07/2014, às 09 :58:07. 

A utilização deste Certificadp para os fins prev istos em Lei está 
condic ionada à verificação Ide autentic idade no site da Caixa : 
www.caixa .gov.br 

https:/~.sifge.cail<a.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.a!:I~?VARPessoaMatriz=13503269&VARPessoa=13503269&VARUf=PR&VARinsc... 1/1 



15/7/2014 

~~ 

• PARANA 

Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dil.1da Ativa Estadual 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 12057502-63 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 07.767.854/0001-47 
/ 

Nome: THUANY MANUTENCAO E REFORMA DE TRATORES L TOA 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Est1dual inscre\er e cobrar débitos ainda não regist rados ou 
que '.enham a ser apurados, certificamos q~e, '.erificando os registros da Secretaria de Estado da 
Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do requerente, nesta data. 

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

Finalidade: Licitação 

A autenticidade desta Certidão de'.erá ser confirmada \Ãa Internet 
www. fazenda. pr. gov. br 

Esta Certidão tem validade até 12/11/2014- Ft rnecimento Gratuito 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão N° 12057502-63 

Emitida Eletroni camente via lntemet 
15/07/2014 • 10:01:04 

Dados tran smitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 
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14/7/2014 

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

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

Nome: THUANY MANUTENCAO E REFORMAS DE TRATORES LTDA - EPP 
CNPJ: 07.767.854/0001-47 / 

Ressal\/ado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscre'ver quaisquer dívidas de responsabilidade do 
sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos relativos a tri butos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro 
de 1966- Código Tributário Nacional (CTN); e 

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

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negati\/a. 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas fi liais , refere-se exclusi\/amente à 
situação do sujeito pass ivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições 
previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros , inclusi've as inscritas em Dívida AtiiJa do 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica. 

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 15:26:22 do dia 14/07/20)4 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 10/01/2015. I 1 

Código de controle da certidão: 717E. 729C.20EB.4B94 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda iniJalidarÁ este documento. 

1/í 
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· CàntriWinte: 
THUANY MANUTENÇAÕ E REFORMAS DE TRATO~ES LTDA 
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~no de,Atividade: 
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Certidao Negativa de Debito 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÀRIAS E ÀS DE TERCEIROS 

N° 196652014-88888854 I 
Nome: THUANY MANUTENCAO E REFORMAS [D E TRATORES/ 
LTDA- EPP / 
CNPJ: 07.767.854/0001-47 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever 
quaisquer dívidas de responsabilidade do su~eito passivo acima 
identificado que vierem 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 inscrições em Dívida 
Ativa da União (DAU). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas 
filiais, refere-se exclusivamente às contribuições

1 
previdenciárias e às 

contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em 
DAU, não abrangendo os demais tributos adminiqtrados pela RFB e as 
demais inscrições em DAU , administradas pela ~rocuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão C9njunta PGFN/RFB. 

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei n° 
8,212 de 24 de julho de 1991 , exceto para: 

-averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis; 
- redução de capital social , transferência de ~ontrole de cotas de 
sociedade limitada e cisão parcial ou transforma~ão de entidade ou de 
sociedade sociedade empresária simples; I 
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo 
art.931 da Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, 
extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples. 

A aceitação desta certidão está condicionada à final idade para a qual 
foi emitida e à verificação de sua autentici<Jiade na Internet, no 
endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br> I 

Certidão emitida com base na Portaria Conjuntq PGFN/RFB n° 01 , de 
20 de janeiro de 201 O. 

Emitida em 16/07/2014. 
Válida até 12/01/2015. 

Certidão emitida gratuitamente. 

I 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará Elste documento. 
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P~DER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

~ 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: THUANY MANUTENCAO E 
FILIAIS) 

REFORMAS DE TRATORES LTDA - EPP (MATRIZ E 

CNPJ : 07.767.854/0001- 47 
Certidão n°: 51887312/2014 
Expedição: 14/07/2014, às 15:34:09 

/ 

Validade: 09/01/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que THUANY MANUTENCAO E REFORMAS DE TRATORES LTDA - EPP 
(MATRIZ E FILIAIS ), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 07.767.854/0001-47, 

NÃO CONSTA do Banco Naciona l de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base nq art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabal ho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011 . 
Os dados constantes desta 1Certidão são de responsab i lidade dos 
Tribunais do Trabal h o e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou f iliais. 
A ace itação desta certidãp co n diciona - se à verificação de sua 
autenticidade no portal âo Tr i bunal Super ior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus . br) 
Certidão emitida gratuitamente . 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dado s 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídica s 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obri gacõe s 
estabelecidas em sentença cbndenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a 
emolumentos ou a recolhimen f os determinados em lei; ou 
de execução de acordos firmados perante o Ministério 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia . 

Dúvidas e sugestões: cndt@tst jus.br 

custas , a 
decorrentes 
Público do 



THUANY MANUTENÇÃO E 
REFORMAS DE TRATORES LTDA 

PROCURCÃO 

THUANY MANUTENÇÃO E REFORMA DE TRATORES LTDA. pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob n• 
07.767.854/0001-47, estabelecida à Rua Cristovão Colombo, n2,1310 Bairro Vila Dione, 
Cascavel- PR, com seus atos constitutivos devidamente arquivados pela junta Comercial do 
Estado do Paraná sob n• 41205620047, por despacho em sessão de 23/12/2005, neste ato 
representada em conformidade com o Contrato Social, infra-assinados, Gerente THUANY DA 
TRINDADE, brasileira, solteira, residente e domiciliado em Cascavel - Pr. Portador da Célula 
de identidade RG n2 7.812.115-7 e CPF n2 063.923.':799-16, por este instrumento particular de 
mandato e na melhor forma de direito constitui procurador o seu funcionário: CLAUDIMIRO 

COLLI, brasileiro, casado, Vendedor, residente e domiciliado em Cascavel - PR, 
portador da Cédula de Identidade RG n· 987.549-2 SSP PR e CPF n• 197.253.709-10, 
com plenos e especiais poderes para isoladamente: 

1) Representar a Outorgante em todas as modtllidades de licitação, como seja, concorrência, 
tomadas de preços, pregões, convites, bem co o em leilões para alienação de bens públicos 
realizados por órgãos da Administração Públic Direta ou Indireta, da esfera Federal, Estadual 
e Municipal, tais como: secretarias, repartições

1 
autarquias, empresas públicas, sociedades de 

economia mista, prefeituras, fundações instituídas pelo poder público e administração dos 
portos, podendo para tanto, assinar e apresentar propostas de licitação para fornecimento ou 
aquisição de bens do ramo de Comércio da Outorgante, do seu estabelecimento matriz ou de 
qualquer de suas filiais e a documentaçãÓ relativa à habilitação, assinar termos de 
concordância, de discordância e/ou de protestb para impugnação de propostas concorrentes 
perante as comissões designadas para o julga"fnto das licitações, assinar contratos, inclusive 
recorrer à autoridade competente, efetuar lan es em pregão, requerendo e assinando tudo o 
que necessário for a defesa dos interesses e direitos e direitos admitidos; 2) Promover a 
cobrança e receber todas as importâncias devidas por qualquer titulo ou origem a Outorgante, 
inclusive juros moratórios, correção monetária\ por quaisquer pessoas físicas ou jurídicas de 
direito privado ou público interno, tais como: empresas privadas e públicas, repartições, 
departamentos, autarquias, sociedades de eco~omia mista federais, estaduais e municipais, 
inclusive fundações institufdas pelo poder público podendo para tanto requerer, alegar e 
protestar por falta de aceite e de pagamento, !assinar recibos dando plena e geral quitação, 
enfim praticar todos os atos necessários ao f iJI e cabal desempenho do presente mandato, 
sendo o seu substabelecimento. O presente mandato é por tempo indeterminado ou, se antes 
não for expressamente revogado. 

Cascavel, OS de Maio de 2014. 

--:J~do.h~ 
r ., 
07 767 854/ 0001-47 

I 
I 
I 
I 

Thuany da Trindade 
Sócio Gerente 

THUANY MANUTENÇÃO E REFORMAS 
DE TRATORES LTDA 

L 

Rua Cristóvão Colombo, 1310 
Vila Dione - 85.805-510 

CASCAVEL - PARANÁ .J 
I 
\ 
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THUANY MANUTENÇAO E REFORMAS DE TRATORES L TO~~ .. ·· 6 %?; 

CONTRA TO SOCIAL f.o;~ ·;;_;.. . . :·· 3 '=t . \\ 
//,:-::.·~~ . ... ; ~Jl 

BRUNO DA TRINDADE, brasileiro, solteiro, maioú '-'::.· ~ ..,_ ~ .::: \:.-~ ~ ·i.Jf : --/ 
nascido em 1.4/06/1983 em Curitiba-PR, do comérc~~~- ;;'j,~~; ~ :/ 
portador da Cédula de Identidade RG n.0 6.2~2.429-~~-~-{~ ~-/ _. 

SSP!PR e do CPF n.0 037.891.209-79, restdente e' ( :·'C:':.:;: ·,,/ 
......... ~:· .: ~ ... - : ~.,.. 

domiciliado, na Rua Fagundes Varella n. o 2900, 

Tropical, CEP: 85.807-480 Cascavel - PR e THUANY OA 

TRINDADE, brasiieira, solteira, nascida em 02/09/1988 

em Curitiba-PR, emancipada conforme escritura pública 

de emancipação l~vrada no livro 258N, fls. 079 do " 

cartório Smarczewa~i, do comércio, portadora da Cédula 

de Identidade RG n.0 7.812.115-7-SSP/PR e do CPF n.0 

063.923.?99-16, residente e domiciliada na Rua 

Fagundes Varella n.0 2900, Tropical, CEP: 85.80l -480 

Cascavel - PR. constituem uma sociedade limitada, 

mediante as seguintes cláusulas: 

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresariál/ 

THUANY'MANUTENÇÃO E REFORM1 DE TRATORES LTDA e terá sede 

e domicilio na Rua Cristóvão Colombo n.0 1310, Bairro: Vila Dione, CEP: 

85.805-51 O, Cascavei-PR 

CLAUSULA SEGUNDA: O capital social será de. R$ 40.000,00 (_Quarenta 

·mil reais) dividido em 40.000 (Quarenta mil) quotas no válor ·nominal de R$ 
. . 

1,00 (um real) cada uma, integralizadas Cia seguinte forma: 

ta) BRUNO DA TRINDADE: 20.000,00 (Vinte mil) quotas no valor de R$ 

20.000,00 (Vinte mil reais) integralizados da seguinte forma: 

1) R$ 10.000,00(dez mil reais) em moedfl corrente do pafs neste ato. 

2) R$·10.ooo·,oo(dez mil reais) a integralizar em moeda corrente do país até 

31/12/2006. 

b) THUANY DA TRINDADE: 20.oào,oo (Vinte mil) quotas no valor de R$ 

20.000,00 (Vinte mil reais) integralizados da seguinte for~a~ 

1) R$10.000,00(dez mil reais) em ;;;oeda corrente do país n ste ato. 

Certifico que o selo de Autentic\dade 
foi afixado na última folha ào 
documento entregue a parte. 1 

I 

~ 



THUANY MANUTENÇÃO E REFORMAS DE TRATORES LTDA 
CONTRA Tb SOCIAL •.. 

2) R$ 10.000,00(dez mil reais) a integ ~alizar em moeda corrente do_p,~~,.até-·-
31/12/2006. /~·~--:_ · · ... 

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem como a atividade o rafijf · ~-~··_,-;-:-. ·. 

comércio de equipamentos, peças e acessórios para tratores, m~qpint~i~3:': ~ 

rodoviárias, agrícolas, reparação, manutençêo e reformas de trat~re~',:·.t;.:: .. ,/. 
\.0,.~ .. ~ _, / 

maquinas rodoviárias e agrícolas. , ,-:· · ·.· _,;·· 

CLAUSULA QUARTA. A sociedade iniciará suas atividades em 02 de 

Janeiro de 2006 e seu prazo de duração é indeterminado. 

CLAUSULA QUINTA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas 

ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica 

· assegurado, em igualdade de condiçõ~s e preço direito de preferência para 
. . . . .. . . . I 

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 

Sl!as quotas. mas todos respondem solidariamente pela integralização do 

capital social. 

CLAUSULA SÉTIMA. A administrac;ão da sociedade caberá á sócia 

THUANY DA TRINDADE, com os poderes e atribuições de Administradora, 

autorizado .o uso do nome empresari+ 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, a administradora prestará contas justificadas de sua 

administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço 

patrimonial e do balanço de resultado econômico, cab~ndo aos sócios, na 

proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 

CLAUSULA NONA. Nos quatro ~ese~ seguintes ao término do exercício 

social; os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) 

quando for o caso. 

C~rtift\..0 que o selo de Aute íctdade 
for afixado na última fqlha do 
documento entregue a parte. 



THUANY MANUTENÇÃO E REFORMAS DE TRATORES L TOA :.·- . . 
CONTP.ÁTO SOCIAL -~,_ .. ,.i..:..;_ 

- --~- 35 CLAUSULA DECIMA. A sociedad~ poderá a qualquer tempo, abrir ou ./.- - _-- ·· - - - -

fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinapÇ'~ ~.;:-· ... _.,. · ·-. ~ , - ~;.~o-~ ..... ;l'Y~ ~: .. / 
por todos os sócios. ' ' r ;.;;.:_ ~ 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Os sócios poderão,· de comum acordf>~« · ..... _, 

fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas a~'-..-.. "' ·-· - ··.-

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 adotados em outros casos 

em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

ClAUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O Administrador declara, sob as penas 

da lei, de que não está impedida de e~ercer 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, binda que tempor~riament~. 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, COAtra normas de defesa da concorrência, 

contra as relações de consumo, fé pública,cu a propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Declara, para os efeitos de 

enquadramento como Microempresa que o valor da receita bruta anual da 

empresa não excedeu, no ano anteriOf, o limite fixado no inciso I do Artigo 

2° da Lei _Federal n.0 9841 de 05.10.1999, e que a empresa não se 

enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no artigo da 

3° daquela lei. 

CLAUSULA·OéCIMA QUINTA. Fica eleito o foro da comarca de Cascavel 

para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações· resultantes 

deste contrato . . 

i 
.:.X 

C~rtifico que o selo de Autenticidade 
foi afixado na última folha do 
documento entregue a part~ 
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CONTRATO SOCIAL t,;.) -ç;..:··~1.,;-: ~ 

~~:--.... ~ 
E por estarem assim justos e contratados assinam o presen~:~·> ~.~--:--.~'.:·:~ __ --.- - "=· . _lif 

i~strumento em três vias de iguai teor ~ forma. . c:-- ~ 

~~~~~ 
BRUNO DA TRINDADE · 

Cascavel, 20 de Dezembro de 2005 

'Jfwo~~~-~ 
THUANY DA TRINDADE 

. , .: .. 

I / / 

LEO L AN;ONIO FORCELINI I #s~~ 
RG-NR0 591153-SSP/PR . " fi~ZN.0 336350~/PR 

~~·c:::;.o:::-....~ 
· ESTE DOCUMENTO FOI7LAB DO POR LUI LMIRO HORN -
CRC N.0 023037/0-7 

I 
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THUANY MANUTENÇAO E REFORMAS DE TRATOHB8PARANÃ 
LTDA -EPP 
CNPJ: 07.767.854/0001-47 
SEGUNDAALTERAÇÃODECONTRATOSOC 

~c,\f>.. RêGI. 

~f().~01-
BRUNO DA TRINDADE, brasileiro, solteiro, empresário, n · o 
14/0611983, natural de Curitiba, Estf do do Paraná, portador da ' ·e ~ 
Identidade Civil RG 6.222.429-0 SSP-PR, e do CPF 037.891.209-79, resi ~L;...- . ..
e domiciliado na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, na Rua Fagundes 
Varella, n~ 2900, bairro Tropical, CEP 85.807-480, e THUANY DA 
TRINDADE, brasileira, solteira, empresária, nascida em 0210911988, natural 
de Curitiba, Estado do Paraná, portadora da Cédula de Identidade Civil RG 
7.812.115-7 SSP-PR, e do CPF 063.

1

923.799-16, residente e domiciliada na 
cidade de Cascavel, Estado do Paraná, na Rua Fagundes Varella, n~ 2900, 

I 
bairro Tropical, CEP 85.807-480, únicos sócios da sociedade empresarial que 
gira sob o nome de THUANY MANUTENÇÃO E REFORMAS DE 
TRATORES LTDA - EPP, com sua sede e foro na cidade de Cascavel, Estado 
do Paraná, na Rua Cristovão Colombo, n•. 1310, bairro Vila Dione, CEP 
85.805-510, devidamente registrada na junta comercial do Paraná, sob o 
NIRE 41205620047, por despacho em sessão de 2611212005, inscrita no 
CNPJIMF sob o n". 07.767.85410001-47, resolvem assim, alterar o contrato 
social: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O endereço da sócia THUANY DA TRINDADE, que era 
na Rua Fagundes Varella, n~ 2900, bairro Tropical, CEP 85.807-480, na cidade de 
Cascavel, Estado do Paraná, fica alterado para a Rua Manaus, n~ 4118, bairro 
Tropical, CEP 85.807-170, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná. 

CLÁUSULA SEGUNDA - O sócio BRUNO DA TRINDADE, que possui na 
sociedade 20.000 (Vinte mil) quotas, no valhr nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada 
uma, num total de R$ 20.000,00 (Vinte mil Rkais), totalmente integralizadas, retira-se 
da sociedade, cedendo e transferindo a totalidade de suas quotas para a sócia 
THUANY DA TRINDADE, acima qualificada. 

CLÁUSULA TERCEIRA - O sócio retirante BRUNO DA TRINDADE, dá à 
sociedade, plena, rasa e geral quitação sobre quaisquer direitos e haveres porventura 
existentes a qualquer titulo, lucros e outros valores inerentes à condição de sócio, para 
não reclamar em tempo algum e sob qualquer f retexto. 

CLÁUSULA QUARTA -Em face da cessão ora procedida, a sociedade permanecerá 
provisoriamente e pelo prazo máximo de 180 (Cento e oitenta) dias, com um único 
quotista, na conformidade do disposto no artigo 1.033, inciso IV da Lei 10.406/2002 do 
Código Civil Brasileiro. 

Parágrafo Único - O sócio remanescente assume a responsabilidade por todo o ativo 
e passivo verificados até a presente data, enquanto não providenciar a admissão de 
outro(s) sócio(s) na sociedade. 
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quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, já devidamente subscrito e 
integralizado em moeda corrente e legal do pa&, fica assim distribuído entre os sócios: 

Nome do sócio Quotas Valor 
Thuany da Trindade 40.000 R$ 40.000,00 

Total 40.000 R$ 40.000.00 

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

THUANY DA TRINDADE, brasileira, solteira, empresana, nascida em 

0210911988, natural de Curitiba, Estado do Paraná, portadora da Cédula de 

Identidade Civil RG 7.812.115-7 SSP-PR, e do CPF 063.923.799-16, 
residente e domiciliada na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, na Rua 
Manaus, n°. 4118, bairro Tropical, CEP 85.807-170, única sócia da 

sociedade empresarial que gira sob q nome de THUANY MANUTENÇÃO E 
REFORMAS DE TRATORES L1D.l4 - EPP, com sua sede e foro na cidade 
de Cascavel, Estado do Paraná, na Rua Cristovão Colombo, n°. 1310, bairro 

Vila Dione, CEP 85.805-51 O, devid~mente registrada na junta comercial do 
Paraná, sob o NIRE 41205620047, por despacho em sessão de 2611212005, 
inscrita no CNPJIMF sob o n~ 07.767.85410001-47, resolve assim, consolidar 
o contrato social: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial de THUANY 

MANUTENÇÃO E REFORMAS DE TRATORES LTDA - EPP, com sua sede e foro 
na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, na Rua Cristovão Colombo, n~ 131 O, bairro 
Vila Dione, CEP 85.805-510. 

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital social é de R$ 40.000,00 (Quarenta mil Reais), 
dividido em 40.000 (Quarenta mil) quotas no vplor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada 
uma, já devidamente subscrito e integralizado em moeda corrente e legal do país, assim 
distribuído entre os sócios: 

Nome do sócio Quotas Valor 
Thuany da Trindade 40.000 R$ 40.000,00 
Total 40.000 R$ 40.000.00 

CLÁUSULA TERCEIRA- O objeto social é de Comércio de equipamentos, peças e 
acessórios para tratores, máquinas rodoviárias, agricolas, veículos automotores, 
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CLAUSULA 

CLÁUSULA QUINTA -As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 
transferidas a terceiros sem o consentimento ~o outro sócio, a quem fica assegurado, 
em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se 
postas a venda, formalizando, se realizada la cessão delas, a alteração contratual 
pertinente. 

CLÁUSULA SEXTA -A responsabilidade df! cada sócio é restrita ao valor de suas 
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

CLÁUSULA SÉTIMA - A Administração da sociedade é exercida pela sócia 
THUANY DA TRINDADE, com os pod~res e atribuições de Administradora, 
autorizada ao uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em 
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de 
qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da 
sociedade, sem autorização do outro sócio. 

CLÁUSULA OITAVA- Ao término de cadd exercfcio social, em 31 de dezembro, o 
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a 
elaboração do inventário, do balanço pa~imonial e do balanço de resultado 
econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas 
apurados. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir oufechar filial 
ou outra dependência, mediante alteração con'tratual assinada por todos os sócios. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- Os sócios podem, de comum acordo, fu:ar uma 
retirada mensal, a titulo de "pró-labore" observadas as disposições regulamentares 
pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Faleaendo 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 
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CLÁUSULA 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 crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou 
contra a economia popular, contra o siste'majinanceiro nacional, contra normas de 
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a 
propriedade. 

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

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

Cascavel- PR, 22 de }{ovembro de 2013. 

rj~d.o,.~~ 
THUANY DA TRINDADE 

de THUANY DA 
TRINDADE (88101) e BRUNO DA TRINDADE! 

··(130111).'0049" 1116245'~u f~. cas veiiPR, 23 de novembro de 
2013. Em iest' er.lade 

BRIGIDA DA CHA NG • Escrovente 
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Prefeitura Municipal de Nova Cantu ~'ú 
Rua Bahia n° 85 -Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 ~ --

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

PROCESSO LICITATORIO No 044/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 007/2014 
ABERTURA: 25/Julho/2014 HORÁRIO: 16:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, às 16:00 
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, na Modalidade de CARTA 
CONVITE, tipo menor preço, GLOBAL POR LOTE, fixo e sem reajuste, de acordo com o que 
determina a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e as condições estabelecidas 
neste Edital, para escolha da melhor proposta do seguinte objeto: 

l - DO OBJETO 

1.1 - O presente Edital de Carta Convite tem por objetivo a Aquisição de Peças para 
Máquinas, da seguinte forma: 

LOTE 01 -MOTONIVELADORA CATERPILAR 120 B 
ITEM QTDADE DESCRIÇÃO. 

01 2 ABRAÇADEIRA 
02 1 SILENCIOSO 
03 1 TUBO SILENCIOSO 
04 1 PREFILTRO 
05 1 FILTRO AR EXTERNO 
06 1 FILTRO AR INTERNO 
07 1 FILTRO LUBRIFICANTE 
08 1 FILTRO COMBUSTIVEL 
09 2 LAMINA 
10 26 PARAFUSO LAMINA 
11 26 PORCA LAMINA 
12 1 CILINDRO MESTRE 
13 1 CHAVE GERAL 
14 11 DENTE ESCARIFICADOR 
15 11 SUPORTE ESCARIFICADOR 
16 11 TRAVASUPORTEESCARIFICADOR 
17 32 CASTANHA RODA 
18 32 PRISIONEIRO RODA 
19 32 PORCA RODA 
20 2 CONE INTERNO DA RODA 
21 2 CAPA INTERNA DA RODA 
22 2 CONE EXTERNO DA RODA 
23 2 CAPA EXTERNA DA RODA 
24 2 RETENTOR MANGA DE EIXO 
25 2 CORRENTE50ELOSREFOR~ADA 

26 4 RETENTOR PONTA EIXO 
27 4 PORCA EIXO TRASEIRO 
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28 4 TRAVA EIXO 
29 4 TRAVA EIXO 
30 1 REVISAR TAMDER E RODAS 
31 1 TROCA DE FILTROS E SILENCIOSO 

LOTE 02 - MOTONIVELADORA FG70 
ITEM QTDADE DESCRIÇÃO 

01 1 SILENCIOSO 
02 1 TUBO 
03 2 ABRA CADEIRA 
04 1 FILTRO AR INTERNO 
05 1 FILTRO AR EXTERNO 
06 1 BOMBA TORQUE 
07 1 PLACA MOTRIZ 
08 2 PLACA MOTRIZ 
09 2 CABO 
10 1 CABO 
11 1 TAMPA 
12 2 CORREIA 
13 1 MANGOTE 
14 1 MANGOTE 
15 4 ABRA CADEIRA 
16 1 TUBO 
17 2 CILINDRO 
18 1 FLANGE 
19 2 ANEL 
20 1 EMBOLO 
21 1 RETENTOR 
22 1 FLANGE 
23 1 ELEMENTO 
24 2 CRUZETA 
25 2 RETENTOR 
26 2 ROLAMENTO 
27 2 ROLAMENTO 
28 4 LONA 
29 2 CORRENTE 
30 4 RETENTOR 
31 16 PARAFUSO 
32 16 PORCA 
33 2 LAMINA 
34 1 TROCAR LAMINAS 
35 1 TROCAR FILTROS E SILINCIOSO 
36 1 REVISAR TAMDER 

LOTE03-RETROESCAVADEIRAJCB 
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ITEM QTDADE DESCRIÇAO 
01 8 BUCHAS 
02 5 SUPORTE 
03 5 PARAFUSO 
04 2 CILINDRO DE FREIO MESTRE 
05 1 CARCAÇA 
06 1 FILTRO 
07 4 UNHÃO 
08 1 CONECTO R FLEXIVEL ESCAPE 
09 1 SILENCIOSO 
10 1 TUBO EXTENSÃO ESCAPE 
11 1 VENTILADOR ARREFECIMENTO 
12 12 DENTE DE PARAFUSAR 
13 6 DENTES 
14 2 VEDAÇÃO CILINDRO 70MM x 40MM BIELA _{KITl 
15 2 VEDAÇÃO 50MM x 80MM (KIT) 
16 2 VEDAÇÃO BIELA 50MMxCILINDRO 90MM _{K.I'D_ I 

17 2 VEDAÇÃO CILINDRO 60MM x 110 MM BIELA (KIT) 
18 2 REPARO I 
19 2 VEDAÇÃO CILINDRO 60MMxBIELA 100MM (KIT) 
20 2 VEDAÇÃO BIELA 60MMxCILINDRO 90MM (Kl'D_ 
21 2 REPARO 
22 2 REPARO 
23 1 LAMINA DA CAÇAMBA 
24 1 REVISAR SISTEMA HIDRAULICO TROCA REPAROS 

LOTE 03 - RETROESCA V ADEIRA JCB 
ITEM QTDADE DESCRIÇÃO 

01 02 DEFLETOR 
02 01 ANEL 
03 01 ANEL 
04 01 ANEL 
05 02 RETENTOR 
06 02 PINO 
07 04 ANEL 
08 06 ANEL 
09 08 ANEL 
10 12 ANEL 
11 12 ANEL 
12 54 DISCO 
13 54 SEPARADOR I 
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REVISAR FREIOS: 

BALANCEAR CARDÃ: 

2 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

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

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

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

3 - HABILITAÇÃO 

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

a) as Certidões: 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS; 
-CND, DÉBITOS, TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS; 
-CERTIDÃO REGULARIDADE COM FGTS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 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); 
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f) Declaração de que a empresa proponente conhece todos os termos da licitação, bem 
como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, 
declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação (Modelo ANEXO V); 

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

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

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

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

4 - DA PROPOSTA 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
HORÁRIO: 

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

a) assinatura do representante legal da empresa e/ou autônomo; 
b) indicação do preço unitário e total por item cotado; 
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: 
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ENVELOPE N°. 02 
CONVITE N°.: 
ABERTURA: 
EMPRESA: 

Proposta de Preços 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

HORÁRIO: 

5 - ABERTURA DOS ENVELOPES: 

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

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

Licitação receberá os envelopes 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. 

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

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

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

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

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

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

6 - DO JULGAMENTO 

6.1 - Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de menor preço, 
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. 

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

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

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

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

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

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

8 - DO PAGAMENTO 

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

9 - DOVALOR 
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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: 

Dotação Secretaria 
0602.26782.0534-2025- 33.90.303999 Secretaria Municipal de Infra Estrutura 
0603.15452.0323-2026- 33.90.303999 

10 - DAS PENALIDADES 

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

a) Advertência; 
b) Multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em 

seu total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, cumulável com as demais 
sanções; 

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

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

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

11 - IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCA TÓRIO: 

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. 
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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. 

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

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

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

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

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

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

~~ ---
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(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 044/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 007/2014 

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 _____ ___ de 200 . 
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(MODELO ANEXO ll) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO No 044/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 007/2014 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 007/2014, 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 III) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO No 044/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 007/2014 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 007/2014 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 
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<MODELO ANEXO IVl 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 044/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 007/2014 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 007/2014 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 
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(MODELO ANEXO y) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 044/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 007/2014 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 007/2014 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° 044/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 007/2014 

Objeto: Aquisição de Peças para Máquinas (Pá Carregadeira, Motoniveladora, 
Retroescavadeira ). 

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

Nova Canto, Paraná, ____ ---:d::..:e::...,_ ______ de 2.014. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 
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PROCESSO LICITATÓRIO no 044/2014 .< 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU ~ 
ESTADO DO PARANÁ Oi. -

CNPJ 77.845 394/0001 03 ---· ~ -~-J 
~ 

COMPRAS E/OU SERVICOS 

OBJETO: Aauisição de Peças para Máquinas (oatrola Pá CarreQ:adeira etc ... ). 
VALOR ESTIMADO - R~-80.000,00 (Oitenta Mil Reais); 

I -

DATA: I I 

PARA: 
DIVISÃO DE TESOURARIA- PROGRAMA ÃO FINANCEIRA: 

AUTORIZADO NAO AUTORIZADO 

Visto: DATA: I I 

PARA: 
ASSESSOR JURÍDICO 

Concorrência Convite 

Visto: DATA: I I 

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


