
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso ias atribuiçõç::; que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório n" J63/2014 - Edital 
de Carta Convite no 009/2014, que tem como objeto a Aquisição de Serviços de Retífica 
em Ônibus Escolares, conforme especificação no Edital. 

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

- Ítem: 01 no valor total de RS-8.200,00 (Oito Mil e Duzentos Rea1s): RET:FICA 
• 

4 PARANÁ LTDA, inscrita no CNPJ sob o r.o 82.246.703/0001-69; 

Nova Cán:e, Paraná, 10 de ~svembro de 2.014. 
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MUNICIPIO DE NOVA CANT~ ~~~~3; 
ADMINISTRAÇÃO 2009/2012 ~N B 
CNPJ N.0 77.845.394/000i -03 >{)- -· 

Rua Bahia. 85- Nova Cantu- PR - CEP: 87330-000 •• 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (0.1"-) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@1hotm:ül.com ou pmr1can.uúvig.ccm.;:.r 

PARECER JURÍDICO 

Considerando que foram preenchid .. s 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° 063/2014, Edital de Carta Convite n° 009/2014. em 

conformidade com a Ata da reunião da Comissão Municipal de Licitação de 05 de 

Novembro de 2.014. 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 10 de Novembro àe 2.014. 

~) 
Dr., DIVONSIR G:~ L 

~B-PR no 4.;~~~ 
ssessor Jurídico 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N. 0 77.845.394/0001 -03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

SCI - Sistema de Controle Interno 

Relatório Administrativo n°. 063/2014. 
Processo Li citatório n°. 009/2014. 
Modalidade Edital de Edital de Carta Convite n°. 009/2014. 

O presente relatório trata do processo licitatório n°. 009/2014 Serviços de Retífica -
Ônibus Escolar. 

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

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

É o parecer, s.m.j. 

Nova Cantu, 10 de Novembro de 2014. 

11 1r-('o I <>c< 
Eleani Maria de Andrade 

Controladora Geral 

Rua Bahia, S/N°- Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 GiL Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 
CC) E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

1) (1 



Prefeitura Municipal de Nova Ca~ 
Rua BAHIA, n° 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-00(}' '. /. 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03- Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527 U 63 
E-mail : pmncant:.J@'lotmail.com ou p'Tlncantu@io.corn or ~---

TERMO DE ADJ UDICACÃO 

REF: PROCESSO LICITA TÓRIO N° 063/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE n° 009/2014 

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

EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
RETIFICA PARANÁ L TDA Item 01 no valor total de R$-8.200,00 (Oito 
CNP J 82.246.703/0001-69 Mil e Duzentos Reais); 

Nova Cantu, Paraná. 05 de Novembro de 2.014. 

Elis Marina da Silva - Presidente ~ N~ e/v ç::;;}?D 

/ 

'} 
./ r r. f) ...h C::::: ._. ~ 

Regia ne Porei n i o dos Santos - Mem bró".J~-=-- ~s..lo...aav~!:..----•--=w..!--'-'>--22"'-LL-'-' ..;.._ · - -

PL'c' 1 '"''·)~ .... r1..o26. _(. / ~/< 
---;-;;;f> U y;a_ eX O _I-n / ~ ~ t 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

ATA DE JULGAMENTO DE PREÇOS DO PROCESSO LICITA TÓRIO n° 063/2014 
- EDITAL DE CARTA CONVITE n.0 009/2014-PMNC. 

Às 09h20min (Nove Horas e Vinte Mmutos) Horas do dia 05 (cinco) de Novembro 
do ano de dois mil e Quatorze, na sede da Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Estado do 
Paraná, com sede à Rua Bahia, 85, reuniram-se os membros da Comissão Municipal de 
Licitações, nomeados pela Portaria n.0 001/2014, para o julgamento da propostas 
apresentadas, do Edital de Carta Convite retro, para Aquisição de Serviços de Retífica em 
Ônibus Escolares, conforme especificação em edital, onde participaram da presente 
licitação as seguintes: 

EMPRESAICNPJ 
RETIFICA RETIFRAN EIRELI EPP 
CNPJ 05.562.172/0001-72 
GERALDO DE SOUZA - ME 
CNPJ 00.319.428/0001-00 
RETIFICA PARANÁ LTDA 
CNPJ 82.246.703/0001-69 

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

EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
RETÍFICA PARANA LTDA item 01 no valor total de RS-8.200.00 
CNPJ 82.246.703/0001-69 :oito Mil e Duzentos Reais); 

Pelo fato de apresentar a melhor proposta e o menor preço. recomenda a Comissão 
de Licitação, que os objetos licitados sejam adjudicados ao vencedor 

- Ítem 01 no valor total de R$-8.200,00 (Oito Mil e Duzentos Reais): RETÍFICA 
PARANÁ LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 82.246.703/0001-69; 

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

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

Rua Bahia, S/N°- N::)Va Cantu- PR.- CEP: 87330-00í.~ 

Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 
E-mail: omncanturà hotmail.com ou pr:m<:at.tu(wig.v)r:1. 
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MUNICIPIO DE NOVA CANTU t . 8). --~) 
Estado do Paraná \~~- • . •. 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 
u • v. 

11Paço Municipal Martin Krupek" 

Nova Cantu, Paraná, 05 de Novembro de 2.014. 

Regiane Porcinio dos Santos - Membr ...----;;~""~cR~)~~ÇI;:(\.=-' --!P-.~.Js-.t.:..___S~'í'...:.Y'\..!.~--

Rua Bahia, S/N°- Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 352.7-1280 Fax (044) 3527-13ó3 

E-mail: pmn~.::inturã:·hotmail.com ou nm '-:anlt,;\i:l ie:.con~.hr 
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BC>.SC::::H RETIFICA PARANÁ LTDA. 
Retífica para todos os tipos e marcas de motores 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTÚ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 063/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 009/2014 

PROPOSTA COMERCIAL 

A empresa Retífica Paraná Ltda, estabelecida na Via Marg. Gelindo Desidetato 
Stefanutto, n° 407, jardim Bandeirantes, Campo Mourão, pr., inscrita sob o CNPJ n° 
82.246.703/0001-69, apresenta a sua proposta comercial relativa a licitação, modalidade CARTA 
CONVITE N° 009/2014, para Aquisição de Serviços de retífica com substituição de peças, 
conforme orçamentos em anexo. 

Valor total da proposta R$8.200,00 (oito mil, duzentos reais). 
A presente proposta tem o prazo de validade de (90) noventa dias úteis, a 

contar da data da presente porposta. 
A peças empregadas no motor e bomba injetora serão da marca: Bosch, e 

original MWM. 
As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação CARTA 

CONVITE N° 009/2014. 

Campo Mourão, 29 de Novembro de 2014 

r 82246703/000l-69 M 1 

Retífica Paraná Ltda. 

VIA MARGINAL GELINDO 
DESIDERATO STEFANUTO 407 

JARDIM BANDEIRANTES -CEPa·, ~{)q-õSO 
L CAMPO MOURÃO pc;, .I 

Via Marginal Gelindo D. Stefanuto, 407-Jd. Bandeirantes - Caixa Postal 269-CEP:87309-650 - Campo Mourão- PR 
CNPJ: 82.246.703/0001-69- Inscrição Estadual: 801.04930-30 

E-mail: retificaparana@onda.com.br Fone I Fax: (44) 3525-3311 
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RETIFICA PARANA LTDA. \(i~) I" r -BOSCH 
Retífica para todos os tipos e marcas de motores ~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTÚ 

Veículo: ÔNIBUS ESCOLAR 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 063/2014 

EDITAL DE CARTA CONVITE N° 009/2014 

LOTE 01 - ÚNICO 

ÍTEM DESCRIÇÃO 

SERVIÇOS 
REVISAR UNIDADE DE BICO 

TOTAL 

PEÇAS 
FILTRO COMB. SEPARADOR ÁGUA 

2 FILTRO COMBUSTÍVEL 

3 SENSOR DE ROTAÇÃO 

4 BICO INJETOR 

5 ESTOPNPANO 

6 VÁLVULA DE ALÍVIO 

7 ARRUELA DE VEDAÇÃO 

8 TERMOSTATO 

9 ANEL DO TERMOSTATO 

lO BRONZINA DE BIELA 

li BRONZINA DE MANCAL 

12 BIELA 

13 KITMASTER 

14 JOGO DE JUNTAS DO MOTOR 

15 BRANZINA CENTRAL 

16 BRONZINA DE MANCAL 0,75 

17 RETENTOR DIANTEIRO 

18 RETENTOR TRASEIRO 

TOTAL 

QTDE 

1 

1 

1 

1 

6 

2 

1 

12 

1 

1 

6 

4 

2 

6 

1 

1 

2 

1 

1 

Total de Peças ..... 
total de Serviços. 
Total geral.. ........ . 

Validade da proposta: 90 (noventa) dias. 

Campo Mourão, 29 de Outubro de 2014 

UNITARIO 

600,00 

136,00 
170,00 
250,00 
370,00 

1,50 
856,00 

1,00 
143,00 

1,50 
34,00 
43,00 

620,00 
280,00 
268,50 

95,00 
42,00 
20,00 
45,00 

7.600,00 

600,00 

8.200,00 

VALOR 

600,00 
600,00 

136,00 

170,00 

250,00 

2.220,00 

3,00 

856,00 

12,00 

143,00 

1,50 

204,00 

172,00 

1.240,00 

1.680,00 

268,50 

95,00 

84,00 

20,00 

45,00 
7.600,00 



Via Marginal Gelindo D. Stefanuto, 407-Jd. Bandeirantes- Caixa Postal 269-CEP:87309-650- Campo Mourão- PR 

CNPJ: 82.246.703/0001 -69 - Inscrição Estadual: 801.04930-30 

E-mail: retificaparana@onda.com.br Fone f Fax: (44) 3525-331 1 
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82246703/0001-69 

Retífica Paraná Ltda. 

VIA MARGINAL GELINDO 
DESIDERATO STEFANUTO. 1G7 

L
JARDIM BANDEIRANTES - CEP wnn«-õ•;o 

CAMPO MOURÃO -;:>o 
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RETIFICA DE MOTORES E CABEÇOTES 

RETICAR 
GERALDO DE SOUZA RETÍFICA 

CNPJ: 00.319.428/0001-00 I.E.: 902.50838-46 
RUA MARIA OLIMPIA JARDIM, 498 - JARDIM ISABEL 

CEP 87.309-650 CAMPO MOURÃO - PARANÁ 
FONE: (44) 3525 3646 FAX: (44) 3525 3876 

OFICINA: DATA: 03 de Novembro de 2014 

CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTÚ FONE: 3527- 1363 

CIDADE : NOVA CANTÚ-PR. MOTOR : ÔNIBUS ESCOLAR 

LOTE 01 - UNICO 

f ORÇAMENTO 
QTD SERVIÇOS R$ QTD PEÇAS 

1 REVISAR UNIDADE DE BICO 640 , 00 1 FILTRO COMB. SEPARADOR ÁGUA 

1 FILTRO COMBUSTÍVEL 

TOTAL SERVIÇOS 640 , 00 1 SENSOR DE ROTAÇÃO 

6 BICO INJETOR 

2 ESTOPA/ PANO 

1 VÁLVULA DE ALÍVIO 

12 ARRUELA DE VEDAÇÃO 

1 TERMOSTATO 

1 ANEL DO TERMOSTATO 

6 BRONZINA DE BIELA 

4 BRONZINA DE MANCAL 

2 BI ELA 

6 KIT MASTER 

1 JOGO DE JUNTAS DO MOTOR 

1 BRANZINA CENTRAL 

R$ 

145 , 00 

178 , 00 

262 , 00 

2.250 , 00 

3 , 20 

880 , 00 

12,50 

152,00 

1 , 60 

198,00 

183,00 

1.275,00 

1.750,00 

284,00 

98,00 
--- -- - --- ~~ 

~~ 
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2 

1 

1 

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS 

BRONZINA DE MANCAL 0,75 87,00 

RETENTOR DIANTEIRO 

RETENTOR TRASEIRO 

TOTAL DE PEÇAS 

TOTAL GERAL 

21, 20 

47,50 

7 . 828,00 

8.468 ,00 

io0.319.428/00Q1-~ 
Gf.=ftt\LDO DE SOUZA -~ 

Rua r-1aria Otimpia Jardim, 498 
Jaídim Izabel, Saída para Maringa 

f~p 87309-650 - Campo r-1ourão · ra~iJ 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTÚ 

VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 063/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 009/2014 

LOTE 01 - ÚNICO 

DESCRIÇÃO 
p E ç A s 
FILTRO COMB . SEPARADOR ÁGUA 

FILTRO COMBUSTÍVEL 

SENSOR DE ROTAÇÃO 

BICO INJETOR 

ESTOPA/PANO 

VÁLVULA DE ALÍVIO 

ARRUELA DE VEDAÇÃO 

TERMOSTATO 

ANEL DO TERMOSTATO 

BRONZINA DE BIELA 

BRONZINA DE MANCAL 

BIELA 

KIT MASTER 

JOGO DE JUNTAS DO MOTOR 

BRANZINA CENTRAL 

BRONZINA DE MANCAL 0,75 

RETENTOR DIANTEIRO 

RETENTOR TRASEIRO 

TOTAL 

SERVI!;;OS 

REVISAR UNIDADE DE BICO 

TOTAL 

QTDE 

1 

1 

1 

6 

2 

1 

12 

1 

1 

6 

4 

2 

6 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

UNITARIO VALOR 

R$ 144,00 R$ 144,00 

R$ 175,00 R$ 175,00 

R$ 260,00 R$ 260,00 

R$ 373,00 R$ 2 . 238,00 

R$ 1,58 R$ 3,15 

R$ 866,47 R$ 866,47 

R$ 1,00 R$ 12,00 

R$ 147,50 R$ 147,50 

R$ 1,58 R$ 1,58 

R$ 32,00 R$ 192,00 

R$ 45' 15 R$ 180,60 

R$ 630,00 R$ 1.260, 00 

R$ 287,00 R$ 1.722,00 

R$ 275,00 R$ 275,00 

R$ 95,00 R$ 95,00 

R$ 40,00 R$ 80,00 

R$ 21,00 R$ 21,00 

R$ 46,70 R$ 46,70 

R$ 7.720,00 

R$ 630,00 R$ 630,00 

R$ 630 ,00 

Valor total de peças e serviços R$8 .350,00 (Oito mil, 

trezentos e cinquenta reais) 

Validade da proposta 90 (noventa) dias 

Campo Mourão em, 03 de Novembro de 2014 

r05562172/0001-721 

Retíf;ca Retifrsn Eir-::!i - EPP 

ROD. CR 158 - KM 01 - 1"0 620 
SAiDA PARA MARINGA- CEP 87309-650 

L CAMPO MOURÃO - PR _j 



Prefeitura Municipal de Nova CÇintu 
Rua Bahia, 85- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 ·-:t-3 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncanL,Photmail.com ou pmncantu(@iq.corn.or ,. _s:t;;J, 

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
HABILITAÇÃO 

PROCESSO LICITA TÓRIO No 063/2014 
Edital de Carta C~mvite n° 009/2014 

Às 09:00 hs (nove horas) do dia 05 de Novembro de 2014, na Sala de Reuniões da 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações 
designados pela Portaria n° 001/2014, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e 
julgamento das propostas, da licitação ac1ma referida o qual objetiva a Aquisição de Retífica em 
Ônibus Escolares, em conformidade com as disposições contidas no Edital, a Presidente abriu a 
sessão pública, efetuando o credenciamento e recebimento dos envelopes, que teve como 
participante as empresas: 

RETIFICA RETIFRAN EIRELI EPP 
CNPJ 05.562.172/0001-72 
GERALDO DE SOUZA - ME 
CNPJ 00.319.428/0001-00 
RETIFICA PARANÁ LTDA 
CNPJ 82.246.703/0001-69 

EMPRESAICNPJ 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que as empresas participantes do certame, 
apresentaram os envelopes de n° 01 e 02. Iniciou-se então a abertura do envelope contendo a 
documentação de qualificação das participantes, e, contatou-se que a Empresa Geraldo de Souza 
ME, CNPJ n° 00.319.428/0001-00 não apresentou as Certidões Previdenciária, Receita Federal, 
Receita Estadual e Municipal, solicitando o prazo de 48 horas para apresent1ção das mesmas (caso 
apresente o melhor preço), e as demais Empresas apresentaram a àocumen1dção ex:gida em Edital 
e foram qualificadas/habilitadas a participarem _.c., referido certame. 

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

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

~~Jrlit s;zif;v 
Comissão de Licitação 

Nova Ca~laraná, 05 t.k Nov·~mbro de 2.014. 

~/)r-. Qr-tJ / ~ )~~ 
R~~E PORCINIO DOS SA.!"JTOS 

Comissão de Licitação 
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1§J:4'3L34 RETIFICA paraná 
BC>SC:: RETIFICA PARANÁ LTDA. 

Retífica para todos os t ipos e marcas de motores 

ANEXO I 

Prefeitura Municipal de Nova Cantú 
Comissão Permanente de licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 063/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 009/2014 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o Sr. Francisco Valderi de 
Morais, portador da Célula de Identidade RG n°. 50041840 e do CPF n°. 704.656.579-
15, a participar do procedimento licitatório, sob a modalidade carta Convite n° 
009/2014, instaurada por este departamento de Compras. 

Na qualidade de representante legal da empresa, Retífica 
Paraná Ltda, outorga-se ao acima credenciado dentre outros poderes, o de renunciar 
ao direito de interposição de recurso. 

Campo Mourão em, 29 de Novembro de 2014 

r 82246703/0001-691 

Retífica Paraná Ltd a. 

VIA MARGINAL GELINDO 
DESIDERATO STEFANUTO. 407 

JARDIM BANDEIRANTES - CEP 87309-650 
L CAMPO MOURÃO PR • j 

Via Marginal Gelindo D. Stefanuto, 407-Jd. Bandeirantes - Caixa Postal 269-CEP:87309-650- Campo Mourão- PR 
CNPJ: 82.246.703/0001-69 -Inscrição Estadual: 801.04930-30 

E-mail: retificaparana@onda.com.br Fone I Fax: (44) 3525-3311 
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BC> .S. C: H RETIFICA PARANÁ LTDA. 
Retífica para todos os tipos e marcas de motores 

ANEXO 11 

PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTÚ 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 063/2014 

EDITAL DE CARTA CONVITE N° 009/2014 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade de CARTA CONVITE n.009/2014, instaurado pelo Município 
de Nova Cantú, 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. 

~o~esto ·sil~a \ 
___.-dtG: 1.393.mSESP-PR 

CPF: 203.210.239-00 

Campo Mourão em, 29 de Outubro de 2014 

r82246 703/0001-69" 
Retífica Paraná Ltda 

VIA MARGINAL GEUNDO 
DESIDERATO STEFANUTO 407 

JARDIM BANDEIRANTES - CEP 87309-õSO 
L CAMPO MOU~ÃO pr.> .f 

Via Marginal Gelindo D. Stefanuto, 407-Jd. Bandeirantes- Caixa Postal 269-CEP:87309-650- Campo Mourão- PR 
CNPJ: 82.246.703/0001-69 -Inscrição Estadual: 801.04930-30 

E-mail: retificaparaoa@ooda.com.br Fone I Fax: ( 44) 3525-3311 
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BC».SC:H RETIFICA PARANÁ LTDA. 
Retífica para todos os tipos e marcas de motores 

ANEXO IH 

Prefeitura Municipal de Nova Cantú 
Comissão de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO Nº 063/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE Nº 009/2014 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 009/2014 instaurado pelo 
Município de Nova Cantú, que nos comprometemos a entregar os produtos ganhos por esta 
empresa, nos termos e nas condições do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Campo Mourão em, 29 de Novembro de 2014. 

r82246703/0001-69 ~; 
Retífica Paraná Ltda 

VIA MARGINAL GELINOO 
DESIDERATO STEFANUTO. 407 

JARDIM BANDEIRANTES - CEP sr,(.CI- ii5C' 
L CAMPO 'VIOURÃO ;:> c 

Via Marginal Gelindo D. Stefanuto, 407-Jd. Bandeirantes- Caixa Postal 269-CEP:87309-650- Campo Mourão - PR 
CNPJ: 82.246.703/0001-69- Inscrição Estadual: 80I .04930-30 

E-mail: retificaparana@onda.com.br Fone I Fax: (44) 3525-331 I 

o 
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BC)SC:H RETIFICA PARANÁ LTDA. 
Retífica para todos os tipos e marcas de motores 

ANEXO IV 

Prefeitura Municipal de Nova Cantú 
Comissão de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO Nº 063/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE Nº 009/2014 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade- CARTA CONVITE n° 009/2014, instaurado pelo 
Município de Nova cantú, que a empresa proponente, não emprega menores de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigosos ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância a 
Lei Federal 9854/99, que acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Campo Mourão em, 29 de Novembro de 2014 

r82246703/0001-69 
Retífica Paraná Uda. 

VIA MARGINA L GELINDO 
D ESIDERATO STEFANUTO H'7 

JARDIM BANDEIRANTES_- CE~ _'l i: L CAMPO MOURA O r~ 

Via Marginal Gelindo D. Stefanuto, 407- Jd. Bandeirantes- Caixa Postal 269-CEP:87309-650 - Campo Mourão- PR 
CNPJ: 82.246.703/0001-69 -Inscrição Estadual: 801.04930-30 

E-mail: retificaparana@onda.com.br Fone I Fax: (44) 3525-331 1 
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BC>.SC::H RETIFICA PARANÁ LTDA. 
Retífica para todos os tipos e marcas de motores 

ANEXO V 

Prefeitura Municipal de Nova Cantú 
Comissão de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO Nº 063/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE Nº 009/2014 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade- CARTA CONVITE n° 009/2014 instaurado pelo 
Município de Nova Cantú, 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 preenche todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

João Ernesto a ijya \ 
RG:_1.393Aí4SESP-PR 

----- CPF: 203.210.239-00 

Campo Mourão em, 29 de Novembro de 2014. 

""'~f 

r82246703/000l -69 ' 
Retífica Paraná Ltda. 

VIA MARGINAL GEUNDO 
D ESIDERATO STEFANUTO 407 

JARDIM BANDEIRANTES - CEP R7J09-65C 

L CAMPO MOURÃO PR 

Via Marginal Ge1indo O. Stefanuto, 407-Jd. Bandeirantes- Caixa Postal 269-CEP:87309-650 - Campo Mourão - PR 
CNPJ: 82.246.703/0001-69- Inscrição Estadual: 801.04930-30 

E-mai1 : retificaparana@onda.com.br Fone I Fax: (44) 3525-3311 
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BC>SC::H RETIFICA PARANÁ L TDA. 
Retífica para todos os tipos e marcas de motores 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 063/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE No 009/2014 

Objeto: Aquisição de Serviços de Retífica de motor de Ônibus do Transporte 

Escolar. 

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

Campo Mourão, 29 de Novembro de 2.0 14. 

r 82246703/0001-69
1 

Retífica Paraná Ltda. 

VIA MARGINAL G ELINDO 
DESIDERATO STEFANUTO. 407 

JARDIM B A NDEIRANTES · CEP 87309-650 
L CAMPO MOURÃO - pp J 

Via Marginal Gelindo O. Stefanuto, 407-Jd. Bandeirantes- Caixa Postal 269- CEP:87309-650- Campo Mourão- PR 
CNPJ: 82.246.703/0001-69 - Inscrição Estadual : 801 .04930-30 

E-mail: retificaparana@onda.com.br Fone/ Fax: (44) 3525-33 11 



RETÍFICA PARANÁ LTDA. 
NIRE: 4120236937 8 de 24/07 I 1990 
CNPJ: 82.246.703/0001 -69 

9ª". (NONA) ALTERAÇÃO CONTRATUAL e CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 

IVONE DE LOURDES CAPRISTO MALHO, Brasileira, Natural de Parapuã-SP, viúva, 
empresária, portadora do CPF /MF sob número 884.648.229-87 e da Cédula de 
Identidade Civil, RG número 978.534-5 SESP /PR, residente e domiciliada à Av. José 
Custódio de Ol iveira, 1825, apto. 701, Edifício Eldorado, CEP 87300-020, Centro -
Campo Mourão, Estado do Paraná ; 

MOTOMU IKEDA, Brasileiro, Natural de Promissão-SP, Casado com o Regime de 
Comunhão de Bens, empresário, portador do CPF/MF sob número 087.136.268-68 e 
da Cédula de Identidade Civil, RG número 1.156.552 SESP /PR, residente e domiciliado 
à Rua ltapi runa, 822, Jardim Penha, CEP 03757-050- São Paulo, Estado de São Paulo; 

KAZUKO IKEDA, Brasileira, Natural de Gália-SP, Divorciada, empresária, portadora do 
CPF /MF sob número 005.365.359-90 e da Cédula de Identidade Civil RG número 
1.200.526 SESP /PR, residente e domiciliada à Rua Harrison José Borges, 1360, CEP 
87300-380 - Centro- Campo Mourão, Estado do Paraná; 

JOÃÓ ERNESTO DA SILVA, Brasileiro, Natural de Caconde-SP, Casado com Regime 
Comunhão de Bens, empresário, Portador do CPF /MF sob número 203.210.239-00 e 
da Cédu la de Identidade Civil, RG número 1.393.47 4 SESP /PR, residente e domiciliado 
à Rua Araruna 854, Apto. 502, Edifício Araucária - CEP 87301-000 - Centro- Campo 
Mourão, Estado do Paraná; 

E na condição de Administrador não sócio: 
JINTARO IKEDA, brasileiro, natural de Promissão- SP, casado em regime de comunhão 
parcial de bens, empresário, portador do RG no 1. 171.605-SSP-PR e inscrito no 
CPF/MF sob no 028.007.998-20, residente e domiciliado na cidade de Maringá, Estado 
do Paraná, à Rua Aristides Lobo no 420 - 5o andar, AP. 501 - Edifício Meridional - Zona 
Sete - CEP 87.030.240. 

Sócios componentes e administrador não sócio da empresa que gira sob a 
denominação social de RETÍFICA PARANÁ LTDA., Sociedade Limitada com sede, foro 
e estabelecimento comercial , às margens da Via Mé;lrginal Gelindo Desiderato 
Stefanuto, N. 407 - CEP 87309-650 -Jardim Bandeirantes - Campo Mourão - Estado 
do Paraná, Inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ(MF) sob nº. 
82.246.703/0001-69 com seus atos constituídos arquivados na Junta Comercial do 
Estado do Paraná, sob número 4 120236937.8, por despacho em sessão de 24 de julho 
de 1990 e oitava alteração sob número 20085637799, por despacho em sessão de 
24/12/2008, por este instrumento, decidem alterar o Contrato Social como segue: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: - Alteração de Endereço dos Sócios: Kazuko lkeda, acima 
qualificada passa a residir e dom iciliar a Rua Santa Catarina, 2478 - CEP 87303-170-
Centro - Campo Mourão, Estado do Paraná; e o Sócio João Ernesto da Silva, acima 
qualificado passa a residir e domiciliar a Rua Andirá, 420 - CEP 87300-605 - Jardim 
Flora - Campo Mourão, Estado do Paraná; ,~~. ~ 

c·Y 
, ,)' " 

CLAUSULA SEGUNDA:- Altera-se o CEP do logradouro da seae para 87308-447. 
' , \ 

CLÁUSULA TERCEIRA: - A sócia, IVONE DE ~OURDES CAPRISTO MALHO, acima ) 
qualificada, titular de 98.17 4 (noventa e oito mil e cento e setenta e quatro) ,quota ~ do /

1 
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RETÍFICA PARANÁ LTDA. 2 
NIRE: 4120236937 8 de 24/07 I 1990 
CNP.J: 82.246.703/0001-69 . 
9ª ."(NONA) ALTERAÇÃO CONTRATUAL e CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, correspondendo a 51,40% de 
participação no capital social da Sociedade, totalmente subscritas e integralizadas, 
livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, RETIRA-SE DA SOCIEDADE 
cedendo e transferindo a título oneroso a totalidade de suas quotas para: 

, -

a) - MOTOMU IKEDA, que possui 65.475 (sessenta e cinco mil e quatrocentos e 
setenta e cinco) quotas, adquiri neste ato 87.325 (oitenta e sete mil e trezentos 
e vinte e çinco) quotas a valor nominal de R$ 1,00 (hum real), passando a 
possuir 152.800 (cento e cinquenta e duas mil e oitocentas) quotas a valor 
nominal de R$ 1,00 (hum real), sem alteração do Capital Social da Empresa . 

b) -JOÃO ERNESTO DA SILVA, que possui 8.251 (oito mil e duzentos e cinquenta 
e uma) quotas, adquiri neste ato 10.849 (dez mil e oitocentos e quarenta e 
nove) quotas a valor nominal de R$ 1,00 (hum real), passando a possuir 19.100 
(dezenove mil e cem) quotas a valor nominal de R$ 1,00 (hum real), sem alterar 
o Capital Social da Empresa. 

CLÁUSULA QUARTA: - A sócia KAZUKO IKEDA, acima qualificada, titular de 19.100 
(dez~nove mil e cem) quotas, do valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, 
correspondendo a 10,00% de participação no capital social da sociedade, totalmente 
subscritas e integralizadas, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, 
cede e transfere, a título oneroso, a totalidade de suas quotas para MOTOMU IKEDA, 
retirando-se da Sociedade. 

Parágrafo Primeiro - Proporcionalmente ao número de quotas que possuem no capital 
da Sociedade, os sócios, KAZUKO IKEDA e JOÃO ERNESTO DA SILVA, declaram que 
renunciam à totalidade do direito de preferência que têm para aquisição de parte das 
quotas de IVONE DE LOURDES CAPRISTO MALHO e que nada têm a opor quanto à 
cessão e transferência das quotas para MOTOMU IKEDA. 

Parágrafo Segundo- Proporcionalmente ao número de quotas que possui no capital da 
Sociedade, o sócio, JOÃO ERNESTO DA SILVA, declara que renuncia à totalidade do 
direito de preferência que lhe cabe para aquisição de parte das quotas de KAZUKO 
IKEDA e que nada tem a opor quanto à cessão e transferência das quotas para 
MOTOMU IKEDA. 

CLÁUSULA QUINTA- As sócias, IVONE DE LOURDES CAPRISTO MALHO e KAZUKO 
IKEDA que se retiram do quadro de sócios em face da cessão e transferência da 
total idade de suas quotas come descritas nas cláusulas terceira e quarta, dão à 
Sociedade e aos cessionários, MOTOMU IKEDA E JO.ÃO ERNESTO DA SILVA, plena, 
geral, rasa e irrevogável quitação, nada mais cabendo a reclamar, seja a que título for, e 
sub-rogando aos cessionários todos os direitos e obrigações que lhe eram assegurados 
como titular das quotas ora cedidas. e transferidas, ressalvadas as disposições contidas 
no artigo 1.032, da Lei no 10.406 / 2002 (Código Civil). 

Parágrafo Único - O sócio, MOTOMU IKEDA, compromete-se, de imediato, 
juntamente com sua esposa, MINAKO IKEDA, a adotar todas as medidas que sejam cF 
necessárias no sentido de revogar o instrumento público de procuração outorgada a ~ 
JINTARO IKEDA em 09. 04.2008, no Cartório Distrital de Piquirivaí, Comarca de Campo 
Mourão, Livro 30-P, f ls. 031, e~ razão do co~prpni~·sso assumido junto à sociedade 
empresária limitada, PARANA DIESEL VEICULO LTDA., com sede, foro e 
estabelecimento comercial, às margens da Via Margin I Gelindo Desiderato Stefanu~o, 1 

D!f ~ ~ ~·; ~v~ ~~,kJ (~ - . , ""·~Ç; ,_. \ \~ - r··~ - ~~ 
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RETÍFICA PARANÁ L TDA. 3 
NIRE: 4120236937 8 de 24/07 I 1990 
CNPJ: 82.246.703/0001-69 
9ª. (NONA) ALTERAÇÃO CONTRATUAL e CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
nº. 133 - CEP 87308-447 - Jardim Alvorada - Campo Mourão - Estado do Paraná, 
Inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ(MF) sob nº. 75.902.833/0001 -
47 com seus atos constituídos arquivados na Junta Comercia l do Estado do Paraná, sob 
número 41200044706, por despacho em sessão de 15 de agosto de 1978, e décima 
nona alteração contratual arquivada sob número 20085122777, por despacho em 
sessão de 20/11/2008, quando da assinatura e retirada do quadro de sócios daquela 
Sociedade, formalizada na Vigésima Alteração Contratual, de 25/08/ 2014, em sua 
cláusula quarta, parágrafo sexto, em revogar o aludido instrumento público de 
procuração, por eles outorgado em conjunto com IVONE DE LOURDES CAPRISTO 
MALHO. 

CLÁUSULA SEXTA: - Em decorrência da cessão e transferência da totalidade das 
quotas de propriedade de IVONE DE LOURDES CAPRISTO MALHO e KAZUKO IKEDA 
que se retiram da sociedade, a cláusula quinta do contrato social passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"CLÁUSULA QUINTA - O Capital social, totalmente integralizado, é de R$ 191.000,00 
(Cento e noventa e hum mil reais), divididos em 191.000 (cento e noventa e uma mi l) 
quotas de R$ 1,00 (hum real) cada uma e assim distribuídas entre os sócios: 

Sócios Quotas Capital R$ Participação 
1- Motomu lkeda 171.900 171.900,00 90,00 
2- João Ernesto da Silva 19. 100 19.100,00 10,00 

Total 191.000 191.000,00 100,00% 

Parágrafo Único - A responsabilidade dos sócios é solidária e limitada à importância 
total do capital social integralizado, nos termos do artigo 1.052, da Lei no 10.406, de 
1 O de janeiro de 2.002." 

CLÁUSULA SETIMA -Altera-se a cláusula décima terceira do contrato socia l que trata 
da administração da Sociedade, passando a vigorar com esta redação: 

"Cláusula Décima Tercei ra -A Sociedade será administrada por um ou mais sócio(s), 
designado(s) expressamente no contrato social como Administrador (es), com prazo de 
mandato indeterminado, ao(s) qual(is) são delegados a gerência e administração da 
Sociedade, sendo considerados como empossados na data da assinatura do respectivo 
instrumento. 

Parágrafo Primeiro - A Sociedade poderá designar em ato separado, Administradores 
não sócios, com prazo de mandato determinado ou não, constando dele a qualificação 
completa do designado, como o. nome completo, a nacional idade, estado civil, 
residência, no do documento de Identidade e respectivo órgão expedidor e o prazo de 

gestão. 

Parágrafo Segundo - A deliberação da designação do Administrador não sócio ~ 
depende de aprovação unânime dos sócios enquanto ojcapital não estiver integralizado 
e, de 2/3 (dois terço~>) no mínimo, após a integralização. A investidura no cargo dar-se-
á mediante termo de' posse lavrado no livro de Atas da Administração, devendo ocorrer 
num prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data da designação, sob pena de ser f J 
ato considerado sem efeito. . 1 ~~ •

1 
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9ª : (NONA) ALTERAÇÃO CONTRATUAL e CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
Parágrafo Terceiro - Dentro de 10 (dez) dias da data da designação, o Administrador 
não sócio deve requerer seja averbada sua nomeação no registro competente, 
observados os requisitos exigidos por lei e referidos no parágrafo primeiro desta 
cláusula. 

Parágrafo Quarto - Cessa o exercício do cargo de Administrador Sócio ou não sócio, 
pela destituição em qualquer tempo, ou pelo término do mandato se fixado no contrato 
ou em ato separado ou se não houver recondução no caso de mandato por prazo 
determinado, sem direito a qualquer indenização. 

Parágrafo Quinto - O Administrador sócio, nomeado no contrato, poderá ser 
destituído do cargo por sócios que representem no mínimo 2/3 (dois terços) das 
quotas representativas do capital social. 

Parágrafo Sexto - A cessação do exercício do cargo de Administrador deve ser 
averbada no registro competente, dentro de 1 O (dez) dias seguintes à ocorrência. 

Parágrafo Sétimo - A renúncia do Administrador torna-se eficaz em relação à 
Sociedade, desde o momento que ela tomar conhecimento da comunicação escrita do 
renunciante e, em relação a terceiros, após a averbação e publicação. A critério dos 
sócios, observado o quorum mínimo de 2/3 (dois terços) das quotas representativas do 
capital social, poderá ou não ser designado o substituto. 

Parágrafo Oitavo - Ficam designados, investidos e empossados como Administradores 
da Sociedade, os sócios MOTOMU IKEDA, JOÃO ERNESTO DA SILVA e o 
Administrador não Sócio JINTARO IKEDA, já qualificados, aos quais são conferidos os 
poderes de uso do nome empresarial, sempre em conjunto de dois, 
independentemente da posição ou ordem dos nomes, respondendo os mesmos 
solidária e ilimitadamente por culpa ou dolo pelos atos praticados contra as 
disposições deste instrumento ou determinações legais. 

a) -Assinam em Conjunto João Ernesto da Silva e Motomu lkeda 
b) -Assinam em Conjunto João Ernesto da Silva e Jintaro lkeda. 

Parágrafo Nono - Os sócios Administradores, MOTOMU IKEDA, JOÃO ERNESTO DA 
SILVA, e o Administrador não sócio JINTARO IKEDA declaram, sob as penas da lei, de 
que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade por lei especial, ou 
em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, à pena 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a ,cargos públicos; ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, ou ato contra a economia popular, contra 
o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as 
relações de consumo, fé pública ou contra a propriedade. 

f!J._ 

f--

CLÁUSULA OITAVA - Em face das disposições contidas nos parágrafos oitavo e nono ~ 
da cláusula sétima, retro, que deu nova redação à cláusula décima terceira do contrato czy--
social, permanece designado como Administrador não sócio da Sociedade, JINTARO 
IKEDA, acima qualificado, nomeado em reunião dos sócios quotistas realizada em ~ 
O 1.09.2004, cuja ata foi registrada e arquivada na J~ta Comercial do Paraná sob 
n°2004.449.046.1 , em 15/12/2004 e ratificada em ~to firmado em 10.05.2008, 
também averbado na Junta Comercial do Paraná sob no 2008-512.266- 1, e~ f 
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9ª. {NONA) ALTERAÇÃO CONTRATUAL e CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
20.11.2008, permanecendo em conseqüência no exercício do seu cargo, como 
Administrador não sócio. 

CLÁUSULA NONA - Altera-se a alínea "c" da cláusula vigésima segunda, passando a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Cláusula Vigésima Segunda - Dependem da deliberação dos sócios quotistas: 

c) - a designação de Administradores Sócios no contrato social e a designação de 
Administradores Não Sócios em ato separado". 

CLÁUSULA DÉCIMA - Em função das alterações contidas neste instrumento, às 
cláusulas segunda, quinta, décima terceira e vigésima segunda do contrato original, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Cláusula Segunda - A Sociedade tem sua sede na Via Marginal Gelindo Desiderato 
Stefanuto no 407 - Jardim Bandeirantes - CEP 87.308.447 - Campo Mourão, Estado 
do Paraná, podendo abrir e encerrar filiais, agências e escritório, em qualquer parte do 
território nacional, por deliberação dos sócios através da maioria de votos. 

Parágrafo Único - Fica eleito o foro da cidade de Campo Mourão - PR, para dirimir 
quaisquer dúvidas oriunda do presente contrato social." 

"Cláusula Quinta - O capital social, totalmente integralizado, é de R$ 191.000,00 
(Cento e noventa e hum mil reais), divididos em 191.000 (cento e noventa e uma mil) 
quotas de R$ 1,00 (hum real) cada uma e assim distribuídas entre os sócios: 

Sócios Quotas Capital R$ Participação 
1- Motomu lkeda 171.900 171.900,00 90,00 
2- João Ernesto da Si lva 19.100 19.100,00 10,00 

Total 191 .000 191.000,00 100,00% 

Parágrafo Único - A responsabilidade dos sócios é solidária e limitada à importância 
total do capital social integralizado, nos termos do artigo 1.052, da Lei no 10.406, de 
1 O de janeiro de 2.002." 

"Cláusula Décima Terceira - A Sociedade será administrada por um ou mais sócio(s), 
designado(s) expressamente no contrato social como Administrador(es), com prazo de 
mandato indeterminado, ao(s) qual(is) são delegados a gerência e administração da 
Sociedade, sendo considerados como empossados na data da assinatura do respectivo 
instrumento. 

Parágrafo Primeiro - A Sociedade poderá designar em ato separado, Administradores 
não sócios, com prazo de mandato determinado ou não, constando dele a qualificação 
completa do designado, como o nome completo, a nacionalidade, estado civil, 
residência, no do documento de identidade e respectivo órgão expedidor e o prazo de 

gestão. -\ 
Parágrafo Segundo' - A deliberação da designação do Administrador não sócio 
depende de aprovação unânime dos sócios enquanto o c~pita l não estiver integralizado 

e, de 2:~~~dois te>(ço···)s /),no mínimo, após a integraliza,ção. A inve~!~ra no car~d j"'~sN:. "J"-. 
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á mediante termo de posse lavrado no livro de Atas da Administração, devendo ocorrer 
num prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data da designação, sob pena de ser o 
ato considerado sem efeito. 

Parágrafo Terceiro- Dentro de 10 (dez) dias da data da designação, o Administrador 
não sócio deve requerer seja averbada sua nomeação no registro competente, 
observados os requisitos exigidos por lei e referidos no parágrafo primeiro desta 
cláusula. 

Parágrafo Quarto - Cessa o exercício do cargo de Administrador Sócio ou não sócio, 
pela destituição em qualquer tempo, ou pelo término do mandato se fixado no contrato 
ou em ato separado ou se não houver recondução no caso de mandato por prazo 
determinado, sem direito a qualquer indenização. 

Parágrafo Quinto - O Administrador sócio, nomeado no contrato, poderá ser 
destituído do cargo por sócios que representem no mínimo 2/3 (dois terços) das 
quo~as representativas do capital social. 

Parágrafo Sexto - A cessação do exercício do cargo de Administrador deve ser 
averbada no registro competente, dentro de 1 O (dez) dias seguintes à ocorrência. 

Parágrafo Sétimo - A renúncia do Administrador torna-se eficaz em relação à 
Sociedade, desde o momento que ela tomar conhecimento da comunicação escrita do 
renunciante e, em relação a terceiros, após a averbação e publicação. A critério dos 
sócios, observado o quorum mínimo de 2/3 (dois terços) das quotas representativas do 
capital social, poderá ou nã9 ser designado o substituto. 

Parágrafo Oitavo - Ficam designados, investidos e empossados como Administradores 
da Sociedade, os sócios MOTOMU IKEDA, JOÃO ERNESTO DA SILVA e o 
Administrador não Sócio JINTARO IKEDA, já qualificados, aos quais são conferidos os 
poderes de uso do nome empresarial, sempre em conjunto de dois, 
independentemente da posição ou ordem dos nomes, respondendo os mesmos 
solidária e ilimitadamente por culpa ou dolo pelos atos praticados contra as 
disposições deste inst rumento ou determinações legais. 

a) -Assinam em Conjunto João Ernesto da Silva e Motomu lkeda; 
b) -Assinam em Conjunto João Ernesto da Silva e Jintaro lkeda. 

Parágrafo Nono - Os sócios Administradores, MOTO,MU IKEDA, JOÃO ERNESTO DA 
SILVA e o Administrador Não Sócio JINTARO IKEDA, declaram, sob as penas da lei, de 
que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade por lei especial, ou 
em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, à pena 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime r 
falimentar, de prevancação, peita ou suborno, ou ato contra a economia popular, contra (j' 
o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as 
relações de consumo, fé pública ou contra a propriedade." a 
"Cláusula Vigésima Segunda - Dependem da delibera!-o dos sócios quotistas: .__ ~ 

a) - a aprovação das contas da administração; 

b) - exclusão ou retirada de um dos sócios por pedid do sócio; ~:.. ) i 
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c) - a designação de Administradores Sócios no contrato social e a designação de 

Administradores não sócios em ato separado; 

d) - a destituição dos Administradores; 

e) - o modo e o valor da remuneração dos Administradores e do Conselho Fiscal; 

f) - a participação nos lucros dos Administradores e dos Empregados; 

g) - a modificação do contrato social; 

h) - a transformação da sociedade, ou a fusão, cisão ou incorporação; 

i) - resolução, dissolução e liquidação da sociedade empresarial; 

j) -a nomeação ou destituição de liquidantes e o julgamento de suas contas; 

k) - pedido de concordata e falência; 

I) - expulsão de sócio por falta grave ou incapacidade superveniente; 

m) - investimentos em outras empresas; 

n) - aumento de capital com bens ou moeda corrente; 

o) - aprovação de laudo de reavaliação a valor venal de bens ou direitos do ativo 

permanente; 

p) . - o ingresso na sociedade de herdeiros do sócio falecido, por requerimento do 

inventariante, em substituição ao "de cujus"." 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Em razão das alterações retro descritas, resolvem 
consolidar o Contrato Social, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

RETÍFICA PARANÁ L TOA. 
NIRE 4120236937 8 de 24107 I 1990 
CNPJ no 82.246.7031000·1-69 
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 

MOTOMU IKEDA, Brasi leiro, Natural de Promissão-SP, Casado com o Regime de 
Comunhão de Bens, empresário, portador do CPF IMF sob número 087.136.268-68 e 
da Cédula de Identidade Civil , RG número 1.156.552 SESP I PR, residente e domiciliado 
à Rua ltapiruna, 822, Jardim Penha, CEP 03757-050- São' Paulo, Estado de São Paulo; 

JOÃO ERNESTO DA SILVA, Brasileiro, Natural de Caconde-SP, Casado com Regime 
Comunhão de Bens, empresário, Portador do CPF IMF sob número 203.210.239-00 e 
da Cédula de Identidade Civil , RG número 1.393.47 4 SESP I PR, residente e domiciliado 
à Rua Andirá, 420 - CEP 87300-605 - Jardim Flora- Campo Mourão, Estado do Paraná; 

JINTARO IKEDA, brasileiro, natural de Promissão- SP, casado em regime de comunhão 
parcial de bens, empresário, portador do RG no 1. 171.605-SSP-PR e inscrito no 
CPF /M F sob no 028.007.998-20, residente e domiciliado na cidade de Maringá, Estado 
do Paraná, à Rua Aristides Lobo no 420 - 5o andar, AP. 50 1 - Edifício Meridional -Zona 
Sete - CEP 87.030.240, como Administrador Não Sócio. 

Sócios componentes e Administrador Não Sócio da empresa que gira sob a 
denominação social de RETÍFICA PARANÁ L TOA., Sociedade Limitada com sede, foro 
e estabelecimento .comercial, às margens da Via Marginal Gelindo Desiderato 
Stefanuto, N. 407 - t EP 87308-447 - Jardim Bandeirantes - Campo Mourão - Estado 
do Paraná, Inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ(MF) sob n2 • 

82.246.703/0001-69 com seus atos con~t~t~os ' arq~i~ados na Junta Comercial do 

· · . \)v) \_Q,>'{ tL j,\ 1~~~· 
\'D ~I ~ -?l1·' \j\\\j 
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RETÍFICA PARANÁ LTDA. 8 
NIRE: 4120236937 8 de 24/07 I 1990 
CNP.J: 82.246.703/000 1-69 
9ª. (NONA) ALTERAÇÃO CONTRATUAL e CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
Estado do Paraná, sob número 4120236937.8, por despacho em sessão de 24 de julho 
de 1990 e oitava alteração sob número 200856377 69, por despacho em sessão de 
24/12/2008, decidem na melhor forma de direito Consolidar o Contrato Social como 
segue: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: - A Sociedade gira sob a denominação Social de Retífica 
Paraná Ltda., e será regida por esta alteração de contrato social e pela Lei n. 2 10.406 
de 1 O de Janeiro de 2002 (Código Civi l de 2002). 

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade tem sua sede na Via Marginal Gelindo Desiderato 
Stefanuto, 407 - Jardim Bandeirantes - 87308-447 - Campo Mourão, Estado do 
Paraná, podendo abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do 
território nacional, por deliberação dos Sócios através da maioria de votos. 

Parágrafo único - Fica eleito o foro da cidade de Campo Mourão-PR, para dirimir 
quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade foi constituída em O 1 de agosto de 1990, com 
tipo jurídico de sociedade limitada, seu prazo de duração é indeterminado, encerrando 
seu exercício soc ial aos 31 dias do mês de dezembro de cada ano. 

CLÁUSULA QUARTA - O Objeto socia l da Sociedade tem como ramo de atividade: O 
comércio de peças e acessórios, combustível e lubrificantes, pneus e acessórios, 
prestação de serviços de assistência técnica, retífica e reparação de motores em geral 
e a compra, venda e consignação de imóveis, em todo o território nacional. 

CLÁUSULA QUINTA - O capital social, totalmente integralizado, é de R$ 191.000,00 
(Cento e noventa e hum mil reais), divididos em 191.000 (cento e noventa e uma mil) 
quotas de R$ 1,00 (hum real) cada uma e assim distribuídas entre os sócios: 

Sócios Quotas Capital R$ Participação 
1- Motomu lkeda 171.900 171.900,00 90,00 
2- João Ernesto da Silva 19 o 100 19.100,00 10,00 

Total 191.000 191.000,00 100,00% 

PARÁGRAFO ÚNICO - A responsabilidade dos sócios é solidária e limitada à 
importância total do capital social integralizado, nos termos do art. 1.052, da Lei 
10.406, de 1 O de janeiro de 2002 . 

CLÁUSULA SEXTA - As quotas são indivisíveis em relação à sociedade e não poderão 
ser caucionadas, empenhadas, oneradas ou gravadas, total ou parcialmente, a qualquer É 
título, exceto mediante autorização de sócios que representem a maioria absoluta do 
capital social. A cessão das quotas obedecerá ao procedimento estabelecido na 
Cláusula Sétima. 

CLÁUSULA SÉTIMA - Cessão das quotas e do direito\de preferência. As quotas , ,6',~ 
somente poderão ser·cedidas a terceiros após terem sido o~erecidas preferencialmente ~ 
aos sócios, com pra~o mínimo de quinze dias, para que possam exercer ou não, o 
direito de prefer~ncia. Deco:rido esse praz? e ~bservada à igualdade de condições, j 1 ') 

podem ser oferecidas a tercelr.Ç>s, estranhos a soc1_edade. ~\ r ' 1 / Jjj ~Xcv0.~.Jv 

tf IJ ' ,{ / ' • I -,~ I-' '- . - ~~~~ ' \. '\' 
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RETÍFICA PARANÁ L TOA. 9 
NIRE: 4 120236937 8 de 24/07 I 1990 
CNPJ: 82.246.703/000 1-69 
9ª: {NONA) ALTERAÇÃO CONTRATUAL e CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
PARÁGRAFO ÚNICO - A notificação deverá conter a quantidade de quotas e o preço 
por elas exigido, e forma de pagamento. 

CLÁUSULA OITAVA - Na hipótese de todos os soc1os manifestarem o direito de 
preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que possuírem. Se 
apenas parte dos sócios exercerem esse direito, os demais poderão, no prazo adicional 
de dez dias, adquirir, mediante rateio, as quotas disponíveis. 

CLÁUSULA NONA - A Sociedade somente poderá exercer o direito de preferência à 
aquisição total ou parcial das quotas, se os sócios não o exercerem, no prazo de 24 
horas preferencialmente aos terceiros, estranhos à soc iedade, observando que esta 
aquisição se faça sem prejuízo do capita l social ou das reservas de capital . Devendo 
utilizar os recursos das reservas de lucros. Estas quotas permanecerão em tesouraria 
pelo prazo máximo de 180 dias, se não for alienada neste prazo, a sociedade deverá 
promover a redução do capital socia l no montante equivalente ao valor nominal das 
quotas, revertendo o seu valor para a conta de lucro que originariamente disponibilizou 
os r~cursos para· as quotas em tesouraria. 

CLÁUSULA DÉCIMA - Decorrido o prazo de preferência, e assumida pelos sócios, pela 
sociedade ou por terceiros, a totalidade do aumento, haverá reunião dos sóc ios para 
que seja aprovada a modificação do contrato, nos t ermos da Le i 10.406, de 2002. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- Não exercido o direito de preferência pelos sóc ios ou 
pela sociedade, o cedente estará automaticamente autorizado a efetivar a cessão a 
terceiro, pelo preço mínimo indicado anteriormente, conforme exigência do parágrafo 
único da Cláusula Sétima. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Na hipótese de não efetivada a cessão no preço 
ofertado e persistir o sócio na intenção de alienar suas quotas, o procedimento 
referente ao exercício do direito de preferência, deverá ser repetido, observado o novo 
preço mínimo. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A Sociedade será administrada por um ou mais 
sócio(s) , designado(s) expressamente no contrato social como Administrador(es), com 
prazo de mandato indeterminado, ao(s) qual{is) são delegados a gerência e 
administração da Sociedade, sendo considerados como empossados na data da 
assinatura do respectivo instrumento. 

Parágrafo Primeiro - A Sociedade poderá designar em ato separado, Administradores 
não sócios, com prazo de mandato determinado ou não, constando dele a qualificação 
completa do designado, como o. nome completo, a nacional idade, estado civil, 
residência, no do documento de identidade e respectivo órgão expedidor e o prazo de 
gestão. 

Parágrafo Segundo - A deliberação da designação do Administrador não sócio, @
depende de aprovação unânime dos sócios enquanto o capital não estiver integralizado 

e, de 2/3 (dois terçop) no mínimo, após_ a integralizaçãp~A i~~estid~ra no cargo dar-se-
á mediante termo de~ posse lavrado no livro de Atas da A m1n1straçao, devendo ocorrer 
num pra~o de até 30 (tr!nta) dias, cont ado da data da d signação, sob pena de s~r o ~ ·vl 

ato con~#adosem,·x Jl)';v~o Y\ 't l/{/ ~s~ 
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9ª. (NONA) ALTERAÇÃO CONTRATUAL e CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
Parágrafo Terceiro- Dentro de 1 O (dez) dias da data da designação, o Administrador 
não sócio deve requerer seja averbada sua nomeação no registro competente, 
observados os requisitos exigidos por lei e referidos no parágrafo primeiro desta 
cláusula. 

Parágrafo Quarto - Cessa o exercício do cargo de Administrador Sócio ou não sócio, 
pela destituição em qualquer tempo, ou pelo término do mandato se fixado no contrato 
ou em ato separado ou se não houver recondução no caso de mandato por prazo 
determinado, sem direito a qualquer indenização. 

Parágrafo Quinto - O Administrador sócio, nomeado no contrato, poderá ser 
destituído do cargo por sócios que representem no mínimo 2/3 (dois terços) das 
quotas representativas do capital social . 

Parágrafo Sexto - A cessação do exercício do cargo de Administrador deve ser 
averbada no registro competente, dentro de 1 O (dez) dias seguintes à ocorrência. 

Parágrafo Sétimo - A renúncia do Administrador torna-se eficaz em relação à 
Sociedade, desde o momento que ela tomar conhecimento da comunicação escrita do 
renunciante e, em relação a terceiros, após a averbação e publicação. A critério dos 
sócios, observado o quorum mínimo de 2/3 (dois terços) das quotas representativas do 
capital social , poderá ou não ser designado o substituto. 

Parágrafo Oitavo - Ficam designados, investidos e empossados como Administradores 
da Sociedade, os sócios MOTOMU IKEDA, JOÃO ERNESTO DA SILVA e o 
Administrador Não Sócio JINTARO IKEDA, já qualificados, aos quais são conferidos os 
poderes de uso do nome empresarial, sempre em conjunto de dois, 
independentemente da posição ou ordem dos nomes, respondendo os mesmos 
solidária e ilimitadamente por culpa ou dolo pelos atos praticados contra as 
disposições deste instrumento ou determinações legais. 

a) - Assinam em Conjunto João Ernesto da Silva e Motomu lkeda; 
b) -Assinam em Conjunto João Ernesto da Silva e Jintaro lkeda. 

Parágrafo Nono - Os sócios Administradores, MOTOMU IKEDA, JOÃO ERNESTO DA 
SILVA e o Administrador Não Sócio JINTARO IKEDA, declaram, sob as penas da lei, de 
que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade por lei especial, ou 
em virtude de condenação criminJI, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, à pena 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a, cargos públicos; ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, ou ato contra a economia popular, contra 
o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as 
relações de consumo, fé pública ou contra a propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Os Administradores tem o dever de diligência e É 
lealdade, nos termos estabelecidos no art. 1.011, da Lei 10.406, de 2002, bem como ljf/' 
ficam obrigados a prestarem contas e informações aos demais sócios, da sua 
administração, apresentando-lhes balancetes mensais, in~entário anual, relatórios da ~ {h 
administração, demQnstrações financeiras e respectivo Balanço social, quando do '--(Y-
encerramento do exercício social, ou excepcionalmente qua~do solicitado por escrito e . 
com antecedência mlnima de quinze dias. L) J 

j/t ' (:/ d·);rJ . ' ' c~ u!!;~'~ 
/'\ -v /\r~ " ~) 
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9ª. (NONA) ALTERAÇÃO CONTRATUAL e CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- A Sociedade remunerará os administradores mediante 
o pagamento mensal de pró-labore, que será definido pelos sócios em reunião. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Aos administradores são atribuídos plenos poderes, 
internos e externos, necessários à realização do objeto da sociedade, os quais o 
autorizam a representar a sociedade ativa e passivamente, judicial ou 
extrajudicialmente, podendo transigir, renunciar, desistir, firmar compromissos, 
confessar dívidas, fazer acordos, contrair obrigações, adquirir, alienar e onerar bens. 
móveis e imóveis, irrestritivamente, inclusive outorgar procuração em nome da 
sociedade, quando a prática de qualquer ato assim exigir. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - É vedado aos administradores, bem como a qualquer 
procurador ainda que devidamente constituído, obrigar a sociedade em operações 
estranhas ao objeto social, tais como: fiança, aval, endosso, aceite e de todo e qualquer 
t ítulo de favor. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A reunião de quotistas será convocada pelos 
Administradores, com antecedência mínima de dez dias, mediante a expedição de 
cartas convocatórias via A. R. Aviso de recebimento, com local, data, a hora e a ordem 
do dia. Os quotistas que representarem mais de 5% (cinco por cento) das cotas do 
capital, também poderá requerer aos Administradores a convocação da assembléia, 
indicando, desde logo, a matéria a ser deliberada. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - As deliberações sociais, nas quais cada quota do capital 
social representa um voto, será tomada em reunião de sócios, cujo quorum de 
instalação será a maioria . absoluta do capital social. O quorum de deliberação é 
também o da maioria absoluta do capital social, exceto no caso de alienação do 
estabelecimento, cisão, fusão ou transformação, quando o quorum deliberativo será de 
dois terços dos votos dos quotistas. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - Em livro próprio de atas da administração e de registro das 
reuniões de sócios quotistas será lavrada ata dos trabalhos, podendo esta ser de forma 
sumária, bem como as ocorrências e deliberações dos sócios, assinada pelos membros 
da mesa e pelos sócios presentes. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - O sócio dissidente de qualquer decisão majoritária 
poderá exercer o direito de retirar-se da sociedade, manifestando a sua intenção a 
sociedade e aos outros sócios, por escrito mediante protocolo, dentro do prazo de 
trinta dias, a contar da deliberação que discordou, sendo seus haveres apurados e 
pagos mediante balanço levantado especificamente para esse fim. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - Dependem da deliberação dos sócios quotistas: 
a) -A aprovação das contas da administração; 
b) - Exclusão ou retirada de um dos sócios por pedido do sócio; 
c) - a designação de Administradores Sócios no contrato social e a designação de 

\ 
Administradores não sócios em ato separado; 

d) - A destituição d9s administradores; \ 

e) - O mo~ o. e o ~alor da remuneração ?~s administradores e ~o conselho fiscal; ) 
f) - A part1C1paçao nos lucros dos admmiStradores e dos emp\egados: v , /v"'' ,,4-
g) - ;~odificação do·?f?ocial; \J~Yp:~u ~T VI/ (~: 
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9ª. (NONA) ALTERAÇÃO CONTRATUAL e CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
h) - A transformação da sociedade, ou a fusão, cisão ou incorporação; 
i) - Resolução, dissolução e liquidação da sociedade empresarial; 
j) - A nomeação ou destituição de liquidantes e o julgamento de suas contas; 
k) - Pedido de concordata e falência; 
I) - Expulsão de sócio por falta grave ou incapacidade superveniente; 
m) - Investimentos em outras empresas, coligadas ou controladas; 
n) - Aumento de capital com bens ou moeda corrente; 
o) - Aprovação de laudo de reavaliação a valor venal de bens ou direitos do ativo 

permanente; 
p) - O ingresso na sociedade dos herdeiros do sócio fa lecido, por requerimento do 

inventariante, em substituição ao pagamento dos haveres do "de cujus ". 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - Os sócios, por unanimidade, deliberaram por não 
constituir conselho fiscal. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - Qualquer soc1o pode retirar-se da sociedade, 
me~iante notificação aos demais, a qualquer tempo por vontade própria, por 
dissidência em relação à alteração contratual deliberada pela maioria, pela falta de 
afeição social, com base no comando legal do art. 1.029, da Lei n. 10.406, de 2002, 
além de outras razões de foro íntimo. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - A morte de qualquer dos sócios não dissolve a 
sociedade. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Na hipótese da cláusula anterior, os herdeiros ou 
sucessores da partilha pod~rão requerer à sociedade, suceder o sócio falecido, o que 
ficará a exclusivo critério dos sócios remanescentes aceitar ou não. Havendo recusa 
por parte dos sócios remanescentes, estes farão levantar balanço específico para 
acerto de contas em relação aos herdeiros ou sucessores do sócio falec ido, 
preferencialmente na data do óbito. Enquanto não houver nomeação de inventariant e 
os haveres do sócio falecido poderá ser depositado em conta bancária aberta 
especificamente para esse fim. Aplica-se ainda em relação à morte de qualquer sóc io o 
comando legal dos art. 1.027, 1.028 e 1.032, da Lei n. 10.406, de 2002. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - Será excluído da sociedade, de pleno direito, a 
sociedade empresária que for declarada falida, ou ainda qualquer sóc io por 
incapacidade superveniente à < ssinatura do presente instrumento, observado o 
comando legal do art. 1.030, da Leu n. º 10.406, de 20p2. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - Será excluído da sociedade, por atos de inegável 
gravidade ou justa causa, observad9 o comando legal do art. 1.030 e art. 1.085, da Lei 
10.406, de 2002, o sócio que prat icar, habitualmente ou não (falta grave): 
a) - calúnia; 
b) - concorrência desleal; 
c) - abuso de poder em relação ao cumprimento deste instrumento e da Lei que o 

rege; 
d) - inadimplência d.e qualquer sócio em relação à integrali ação de quotas subscritas, 

observado o comando legal do art. 1.004, da Lei n. 10.40 , de 2002. 

(! 
")v 
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9ª. (NONA) ALTERAÇÃO CONTRATUAL e CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - Os haveres dos sócios retirantes ou excluídos serão 
pagos mediante a elaboração de balanço levantado especificamente para esse fim, na 
data de resolução, observado o comando legal dos arts. 1.031 e 1.085, da Lei 10.406, 
de 2002. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - A quota liquidada será paga em dinheiro, no prazo de 90 
dias, se for até o montante de 5% (cinco por cento) do capital social ou em até 12 
meses se superior, em prestações mensais iguais e sucessivas, atualizadas por índice 
de correção monetária nacional acrescida de juros remuneratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês, calculados de forma simples, procedendo-se a redução do capital social 
e respectivas reservas. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - A sociedade, por deliberação da maioria dos 
sócios poderá adquirir as quotas e mantê-las em tesouraria pelo prazo máximo de 
cento e oitenta dias, prazo em que deverá recompor a pluralidade social, sob pena de 
diminuição do capital social ou dissolução da sociedade se existir somente um sócio 
rem?nescente . Esta opção é condicionada à existência de disponibilidades suficientes 
para satisfazer o direito do sócio que se desliga, sem afetar a integridade do capital 
social e reservas. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - No prazo de trinta dias, será levantado o balanço 
da sociedade cuja data-base é a da ocorrência do referido evento. Considera-se como 
data do evento, a data da notificação feita por sócio dissidente de alteração contratual; 
a data da morte do sócio; a data de requerimento do sócio retirante voluntário pelo fim 
da afeição societária; ou a data de qualquer outro evento que dê causa à apuração de 
haveres, como a data da sentença de execução de quotas, art. 1.026, da Lei 10.406, de 
2002 ou data da incapacidade superveniente atestada por médico, ou sentença judicial 
ou a data em que tiver em mora o sócio que subscreveu e não integralizou as quotas do 
capital social. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - O balanço a que se refere à cláusula anterior, 
será elaborado por contador regularmente habilitado, que deverá observar: 
a) - O Valor de mercado para os bens do ativo circulante e a reavaliação a valor venal 

dos Bens e dos direitos do ativo permanente; 
b) - Todos os ativos e passivos ocu ltos tais como: base negativa para tributos, fundo 

empresarial ou aviamento, aquilatado pelo método holístico; 
c) - Os valores ilíquidos oriundos de incertezas por demandas judiciais ativas e 

passivas ou pela existência de títulos de realização duvidosa; 
d) - Não serão considerados os lucros ou perdas posteriores à ocorrência do evento 

que lhe deu causa, exceto se forem consequências diretas de atos de gestão tais 
como o fundo empresarial. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA- O exercício social coincidirá com o ano civil. Desta d"' 
forma terá início em l.o de janeiro e encerrará em 31 de dezembro. Quando será C.V 
apurado o inventário físico e financeiro dos bens, direitos e obrigações e as respectivas 
demonstrações financeiras, em conformidade com os Princípios Contábeis Geralmente ~ 
Aceitos e Resoluçõe~ do Conselho Federal de Contabilid'ápe. A escrituração ficará a 
cargo de contabilista legalmente habitado conforme art. 1.1 ~2, da Lei 10.406, de 2002, 
sendo os seus poderes conferidos por escrito pelos adrr\inistradores, que terão a 
anuência expressa do profissional liberal e registrados no Livro de Atos , d~ .... )-1Y'l'-

tt?~' . -;<'. ., ,~JJ I. • ~/ ' 'o 1.1/ I '\, ' r \)_; \- !tflv ~-yl • .,1\.) . c_ J '- . 
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9ª . (NONA) ALTERAÇÃO CONTRATUAL e CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
Administração, para efeitos da responsabilidade cível, conforme prescreve os arts. 
1. 177 e 1. 178, da Lei retro citada. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA- Ficam instituídos como livros obrigatórios, além dos 
exigidos pelo Decreto n. 3.000, de 1999, pelo art. 100, da Le i n. 6.404, de 1976 
quando cabível, pela legislação comercial, pela legislação previdenciária e trabalhista, 
pela legislação fiscal (municipal, estadual e federal), o Livro de Atas das Reuniões e da 
Presença de Sócios, instituídos pela Lei n. 10.406, de 2002. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - Em reunião de sócios anual, será decidido o destino 
dos lucros acumulados, a participação nos lucros dos administradores e empregados; a 
constituição de reservas de lucros bem como a sua reversão. Os lucros disponíveis, 
após a constituição de reservas e participações, serão partilhados entre os sócios na 
proporção de sua participação no capital social e em conformidade com a 
determinação da destinação do resultado. Se apurado prejuízos serão eles de igual 
modo suportados pelos sócios, art. 997, Vil, Lei 10.406, de 2002. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - A sociedade por deliberação dos sócios poderá: 
a) - transformar-se em outro tipo social; 
b) - incorporar outras sociedade ou ser incorporada; 
c) -fundir-se com outra sociedade; 
d) - cindir-se total ou parcialmente, vertendo seu patrimônio em outras sociedades, 

extinguindo-se se a versão for total, ou absorver patrimônio da sociedade cind ida. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - Aos sócios dissidentes, fica assegurado o direito de 
retirarem-se da sociedade nos termos do art. 1.077 da Lei 10.406, de 2002, apurando
se os seus haveres através do balanço levantado especificamente para esse f im. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - A sociedade será dissolvida de pleno direito e 
consequentemente liquidada, observado a Cláusula Vigésima Segunda, nas hipóteses 
de: 
a) - Anulada a sua constituição; 
b) - Exaurida o fim social, ou verificada a sua inexequibilidade; 
c) - Consenso unânime dos sócios; 
d) - Deliberação dos sócios por maioria absoluta; 
e) - Falta de pluralidade de sócios por prazo superior a cento e oitenta dias; 
f) - Determinação judicial. 

' 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - Fica assegurada a possibi lidade de continuidade da 
sociedade, em decorrência de sua função socia l, pela vontade de um ou mais sócios 
manifestada na mesma reunião de quotistas, se não houver impedimento legal, 
hipótese em que serão apurados e pagos os haveres dos demais quotistas mediante 
balanço apurado especificamente para essa finalidade. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - Em todas as hipóteses de dissolução, a 
reunião societária, deverá eleger o liquidante, observado o termos do art. 1. 102 e 
seguintes da Lei n. 10.406, de 2002, arbitrando os seus hono á rios e fixando data para 
o respectivo encerramento. 

f. é {, 
.. ,p 



RETÍFICA PARANÁ L TOA. 15 
NIRE: 4120236937 8 de 24/07 I 1990 
CNPJ: 82.246.703/0001-69 

9ª . (NONA) ALTERAÇÃO CONTRATUAL e CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - Os sócios declaram para todos os efeitos 
legais, que não estão impedidos, nos termos da lei e do parágrafo quinto da Cláusula 
Décima Terceira, de exercer a atividade que lhes competem neste instrumento, em 
virtude de condenação criminal ou qualquer tipo de impedimento legal. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - Os endereços dos sócios, constante neste 
instrumento são válidos para o encaminhamento de convocações, cartas, avisos e 
demais comunicações, relativamente aos atos societários de seus interesses. 

PARÁGRAFO ÚNICO - É de responsabilidade dos sócios e dos demais signatários 
manterem seus dados cadastrais atualizados junto à sociedade, fazendo-o sempre de 
forma escrita. 

E, por estarem em tudo justos e contratados, na melhor forma 
de direito, firmam, datam e assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de 
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas, elegendo o foro 
(Cláusula segunda, parágrafo único), com exclusão de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja ou venha a ··1. para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
presente instrumento de consolida ?

1'QO contrato social de sociedade empresária, 
obrigando-se fielmente P;Or s~ .e seus ·c-::~,e iros a cumpri-lo em todos os seus termos, 
para que produza todos s e eltos lega ::.;:.:t, 

I -:,,;rt( 
(;,'"<l:!;cu-v l I ffiJJ.f·hl 

l!!f!2~i;;itfio~l~~ . \ . ~-~.\ 
~.:.Vi(~~ ~-

~~~ 
---- ..... I~. -

...... 

es'Capristo Malho 

Adalto ní llva 
_......-R a o~r-·640sã'v:;a, 349 

Jardim Cidade Alta 
Av.Co 
Centro 

87307-886- Campo Mourão- PR 
CPF /MF 883.538.779/53 

87303-100 - Campo Mourão- PR 
CPF /MF 599.055.229/72 

RG 6.208.948-2 SESP/PR RG 4.299.637-8 SESP /PR 

Respon;~ve~ pra ~Jaboraçfi~ des~e instr~me~to: 

l.k~Duu._~\)J,i'-"\.c'-+Jcv '"'~~ - . 
Ciro Luiz ctnatkovski - Contador 

CRW PR-032. 57 3 I 0-0 

CPF/MF 530.645.189/68 f r~ 
RG 4.147.820-9 SESP/PR t{) f:)'-



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

Certidão Negativa de Débito 

Dados do Contribuinte: 
C.N.P.J.: 82.246.703/0001-69 
Código: 153389 
Contribuinte: RETIFICA PARANA L TOA 

Endereço: MRG GELINDO D STEFANUTO, 407- KM 9 
Bairro: JARDIM BANDEIRANTES 

Cidade: CAMPO MOURAO 

Estado: 
CEP: 

PR 

87309650 

Finalidade da Certidão: PARA FINS DIVERSOS 

Página 1 de-1 

N° 17009/2014 

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

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

A aceitação da presente certidão está condicionada a verificação de sua validade na internet no 
endereço: www.campomourao.pr.gov.br (Serviços-Online). 

Observação: Esta certidão é valida somente para o contribuinte acima 

Validade: 30 dias a partir da data de emissão. Emitido em: 20/10/2014 às 08:52:52 



PODER JUD I CIARI O 
,JlJSTIÇl\. DO TRABl-<L:-1() 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: RETIFICA PARANA LTDA . (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 82.246.703/0001- 69 
Certidão n°: 66267898/2014 
Expedição: 28/10/2014, às 17:12:38 
Validade: 25/04/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica- se que RETIFICA PARANA LTDA . (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) 
no CNPJ sob o n° 82 . 246 .703/0001 - 69, NÃO CONSTA do Banco Nacional de 
Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642 - A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei 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 Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona- se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 



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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA 

Página 1 de 1 

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

Nome: RETIFICA PARANA LTDA. 
CNPJ: 82.246.703/0001-69 

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se 
exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, 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 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 nQ 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 17:06:24 do dia 28/10/2014 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 26/04/2015. 
Código de controle da certidão: C93C.177E.B789.EC05 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http:/ /www.receita.fazenda.gov. br/ Aplicacoes/ ATSPO/Certidao/CndConjuntalnter/E.. . 28/10/2014 



1'4%!1!,11 Mi MJ,]it3;Mi 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 8224670310001-69 

Razão Social: RETIFICA PARANA LTDA 

Nome Fantasia:RETIFICA PARANA 
Endereço: RUA VIA MARGINAL GELINDO O STEFANUTO 407 CX POSTAL 

269 I JD BANDEIRANTES I CAMPO MOURAO I PR I 87309-650 

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

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

Validade: 20/10/2014 a 18/11/2014 

Certificação Número: 2014102005141365643075 

Informação obtida em 28/10/2014, às 16 :48 :48. 

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

Página 1 de 1 

https://webp.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaM... 28/10/2014 



Certidao Negativa de Debito 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS 

N°189532014-88888703 
Nome: RETIFICA PARANA LTDA. 
CNPJ: 82.246.703/0001-69 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever 
quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima 
identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome relativas a 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 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 Procuradoria-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 Registro 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; 
- 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 finalidade para a qual 
foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no 
endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br> 

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

Emitida em 01/07/2014. 
Válida até 28/12/2014. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Página 1 de 1 

http://cnd.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws_mv2.asp?COMS_BIN/SIW_Contexto=CN... 28/10/2014 
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• PARA NA 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Positiva 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

com Efeitos de Negativa 
(Art. 206 do C.T.N. ) 

N° 12357685-60 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 82.246.703/0001-69 
Nome: RETIFICA PARANA LTDA 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou 
que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da 
Fazenda, constatamos existir pendências cadastradas em nome do requerente, nesta data, as quais 
estão com a exigibilidade suspensa por: termo de acordo de parcelamento adimplente. 

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. 

Origem das Pendências Quantidade Valor em Reais 

GIA/ICMS Omissa/Irregular o 0,00 

Inadimplência ICMS Mensal o 0,00 

Processo Administrativo Fiscal o 0,00 

Dívida Ativa o 0,00 

Parcelamento 1 450.548,73 

Omissão Arquivos Magnéticos o 0,00 

IPVA o 0,00 

Total 1 450.548,73 

Finalidade: Licitação 

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

Esta Certidão tem validade até 22/11/2014- Fornecimento Gratuito 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão N° 1235768 5-60 

Emitido Eletronicamente via Receita/PR 
23/ 09/ 2014 - 11:19 :27 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 



RETIFICA DE MOTORES E CABEÇOTES 

RETICAR 
GERALDO DE SOUZA RETÍFICA 

CNPJ: 00.319.428/0001-00 I.E.: 902.50838-46 

RUA MARIA OLIMPIA JARDIM, 498 - JARDIM ISABEL 

CEP 87.309-650 CAMPO MOURÃO- PARANÁ 

FONE: (44) 3525 3646 FAX: (44) 3525 3876 

ANEXO li 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTÚ 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 063/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE No 009/2014 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade CARTA CONVITE 

N°. 009/2014, instaurado pelo Município de Nova Cantú, que não fomos 

declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em 

qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

Campo Mourão em, 03 de Novembro de 2014 

roo.319428/000~ 
GCR;\LDO DE SOUZA - R · 

Rua Maria 01impia Ja!"dim, 498 
Jardim lzabel, Saída para Maringa 

l..s!P 87 309-650 - Campo ~tOUrão - f>ara .. n~ I 

r0 * ~ 



RETIFICA DE MOTORES E CABEÇOTES 

RETICAR 
GERALDO DE SOUZA RETÍFICA 

CNPJ: 00.319.428/0001-00 I.E.: 902.50838-46 
RUA MARIA OLIMPIA JARDIM, 498 -JARDIM ISABEL 

CEP 87.309-650 CAMPO MOURÃO- PARANÁ 

FONE: (44) 3525 3646 FAX: (44) 3525 3876 

ANEXOITI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTÚ 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 063/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE No 009/2014 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 
proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade CARTA CONVITE! n° 
009/2014, instaurado pelo Município de Nova Cantú, que nos comprometemos a 
entregar os produtos ganhos por esta empresa, nos termos e nas condições do edital 
supra referenciado. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Campo Mourão, em 03 de Novembro de 2014. 

~~,:.:0~ g~:!~~~~tl# 
Rua Maria 01imp:a Jardim, 498 

Jardim Izabel, Saída para Maringa • ~ / ~ 
~~P 87 309-{)50 - Campo Mourão - rará3.) VV W 

0'0 



RETIFICA DE MOTORES E CABEÇOTES 

RETICAR 
GERALDO DE SOUZA RETÍFICA 

CNPJ: 00.319.428/0001-00 I.E.: 902.50838-46 
RUA MARIA OLIMPIA JARDIM, 498 -JARDIM ISABEL 

CEP 87.309-650 CAMPO MOURÃO- PARANÁ 

FONE: (44) 3525 3646 FAX: (44) 3525 3876 

ANEXO IV 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTÚ 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 063/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE No 009/2014 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para fins de participação no procedimento 

licitatório- CARTA CONVITE N°. 009/2014, instaurado pelo Município de Nova 

Cantú, que a empresa proponente, não se utiliza de mão-de-obra direta ou 

indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalho noturno, 

perigosos ou insalubre, bem como não utilizarmos, para qualquer trabalho, 

mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na 

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância a Lei 

Federal9854/99, que acrescentou o inciso V do art. 27 da Lei n°. 8.666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente 

~GQ .... c Ü.n :.L3D109D.E4S028UZA/00_ R~ 
Campo Mourão em, 03 de Novembro de 2014 . :v~ 

Rue: ManJ Orimp.a Jardim 498 
Jõidim l.zabel Saída para flrÍ . r-' ao a·· ' annga (_fJs- _. d0%50 <ampo 1-lowão • Pa'"3J 



RETIFICA DE MOTORES E CABEÇOTES 

RETICAR 
GERALDO DE SOUZA RETÍFICA 

CNPJ: 00.319.428/0001-00 I.E.: 902.50838-46 
RUA MARIA OLIMPIA JARDIM, 498 -JARDIM ISABEL 

CEP 87.309-650 CAMPO MOURÃO - PARANÁ 

FONE: (44) 3525 3646 FAX: (44) 3525 3876 

ANEXO V 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTÚ 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 063/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE No 009/2014 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos flns de direito, na qualidade de 
proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 
009/2014 instaurado pelo município de Nova Cantú, 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, firmo a presente. 

Campo Mourão, 03 de Novembro de 2.014. 

roo.319.428/0~ 
GERALDO DE SOUZA -

Rua Maria Orimpia Jardim, 498 
Jardim Izabel , Saída para Maringa 

ls!_P 87309-650 - Camoo Mourão - Pará~ 

~ cj; 



RETIFICA DE MOTORES E CABEÇOTES 

RETICAR 
GERALDO DE SOUZA RETÍFICA 

CNPJ: 00.319.428/0001-00 I.E.: 902.50838-46 
RUA MARIA OLIMPIA JARDIM, 498 -JARDIM ISABEL 

CEP 87.309-650 CAMPO MOURÃO - PARANÁ 

FONE: (44) 3525 3646 FAX: (44) 3525 3876 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 063/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE No 009/2014 

Objeto: Aquisiçao de Serviços de Retífica de Motor de 
Ônibus Transporte Escolar. 

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

Campo Mourão, 03 de Novembro de 2014 

fõ0.319.428/00~ 
GERALDO DE SOUZA - R 

Rua Maria Olimpia Jardi , Ja 
Jardim lzabel, Saída para t-laringa 

~ CEP 87309-650 - Campo M...~rão - Parán~ f 
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M1ms:éno do Desenvo.virrenlo lndusma e Come:rc1o Extenor 

SE·.I~ldlla d~ Comérc10 e Serv1ços REQUERIMENTO DE EMPRES~ 
.~ Deoaname~Jo Naaonal de Reg1stro do Comercio 

j NASCIDO !!tA tllatu dl' n:'Uotlmt!ntOJ 

I 10/01/1965 
IOENTlOAOE {niJillttu) 

3.898.362-8 
Ef.',Af~CIPAOO POR 'lomu de eTu•ctp:ac;ao somente nu c:~r..~ de menor) 

xxxxxxxxxxxxx 
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RUA MARIA OLIMPIA JARDIM 
COfAPlEAIENTO SAI~RO/OISTRITO 

AP. ÚNICO JARDIM IZABEL 
·ui\ ICIPIO 

SSP 

87.309-650 

CPF(numero) 

517.876.109-00 

COCIGO 00 MUNICIPIO tU~~ 
Jul'\fa Ccm.!rtl.l l} 

5914 

UF 

PR CAMPO MOURÃO 
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outro registro de empresário e requer à JUNTA.:...::C..:O:..:.M:::E::.R:..:.::C.::IA..::L::...:D:.:O:,.:..P.:.A:.:.RA.::..:.:N..::A:._:_ ____ -.c====-=-=-====------- - - -
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002 ALTERAÇÃO 022 ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME 
COOIGO DO EVENTO I OE5CRICAO 00 EV'ENTO I COOIGO DO EVENTO I DESCAlÇAO 00 EVENTO --

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 
-------~ 

I N(JM~ l:MF-R.E.SARIA.L. 

GERALDO DE SOUZA- RETÍFICA 

LOGRJ\OOURO tru.,,~._. ~u.. ) 

RUA MARIA OLIMPIA JARDII'vl 
COiPLEt,\ENTO EAIRRO/DISTRITO rrrooo~--

SAÍDA PARA MARINGA JARDIM IZABEL 87.309-650 
----------~L---- Uf PAIS 

__ j 
1 MUNICIPIO 

• CAMPO MOURAO BRASIL 
VAlOR DO CAPITAL R! 

i 20.000,00 

4530704 

4520001 
xxxxxxx 
xxxxxxx 
xxxxxxx 
XXX X XXX 

xxxxxxx 

OES.CRICAO DO OBJETO 

-COMERCIO 'v'.IIREJ'STA E PEÇAS PARA MOTORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CAMINHÕES E 
TRATORES P.GRÍCOLAS; 
-RETÍFICA DE MOTORES E CABEÇOTE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CAM INHOES E TRATORES 
JI.GRÍCOLAS. 

NIRE AI\ TERIOR 
04TA DE I'JICIO OA5 ATI\1\0:00l:S I NUMERO OE '~SCRICAO.NO C\:PJ 1TRANSFE~~NCIA DE SEDE OU CE flllAL DE OiJTR.A UF 

i 01/12/1994 OC319428000100 xxxxxxxxxxxxx r LISO DA JV.,. T.;. COME..=lCIAL 

OEPENOENTE DE 
AúTORtz:..ç ..i·:l 0 1-s1m 
colieRNAIAENT AL J-nilo I 

I ASSIIJA T\JRA OI\ FtRY.A ..,ELO EMPRESARIO ~ou~ o repruent;::.nte/õtU•stenlefgere-ntej -~ I 
---- --- ~ I' 
f ) ~-~~· --~~------------------~ 

i L .I.? .c r-::: c .:;:;.~ c, ;;- ..-'7 o_ ,~-
(SS"•A1UA;: DO EMPRESARIO c?_:=--~ 

I 
I OAT4 DA ASSINATURA 

: 05/1212008 

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COME~S~AL 

DEFERIDO. 
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SI: 

.................................. .,. .......... ........ ........ _,_.., 
~h-.1 :c iy~·:.; (~;;~ !'(! \;-50 

.. - . . ~"':.. / ' / f 
/ . . ~4 - •. - • 

JUNTA COMERCIAL DO PARANA 
B AGENCIA REGIONAL DE CAMPO MOURAO 
ru.! CERllr;IC:O O REGISTRO EM 09/12/2008 I SOBNUMER~20085426857 

Protcct'!": 01:/542685-7 DE 09/12/2r·. J -f 
Lmpr~sa:4l l 0415806 2 ~ 1'; 

LUIZ CARLOS SÁLVARO 
SECRETARIO GERAL 
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DECLARAÇÃO UE FIRMA_'.JOIVtDUAL 
INSTRUÇÕES DE PRHNI:HIMENTO NO VERSO 

natural de C a11nc ,_·..., u.rcl.o- ..:."r. 
CIOJ\')E E S!GtA 00 ESTAOO ~'i.("'h)NALIOAOE 

S..Ju.za e ,Yu..l:!. t~;:~. 1U.ves Pereira 
=nJA.(...Jo...:J 

nascido cm ____ l.:_Q:-Jl-196) 
OATA DO NASr.JVIENTO 

profissão 

identidade'· 3. ·:.,9f • 362-8 
NUMERO 

':..~.F. PR 
CJR~AO f. XPEOIOOR -~SIGLA~ _ U_F_ 

res1dente 

po 1\~our.~o 1 .:. ... 1:~ o .:; .1 .... ~l.~..;r..:O, .,. ~~. 7 -~ 1;_,-6')~!.......-------------· 
CONTII"JU~CA.o 

nào estando incurso ''m nent·um dos crimes prev•stos em le' que o impaca de exercer ativiaade mercantil, e nà::~ possUindo outra f1rme 
íncilvidual reg•strada. declara para fms de inscnção no Reqisuo do ComérciO: 

ATOS 

IDJ 1 · CONST!Tc<ÇÃO 
o INSCR {)f TRANSF. OE SEDE DE OUTRA Uf 
5 ~ At. TE:RAÇ.\0 J{: DAD(.S l)A ~tO( 

IV0•1E COMERC A L 

7 TRAhSFERE•fCIA OE SED€- "?AC{A OIJTqA UF" 
9 - CAF.;CtJ..AMENTO DC S'EO!:: 
o· ')no~F..ÇÀO Afi NOME COMERCiAL 

2 AeEATURA DE f l-l!AL 
4 ~ A8E~Tl1~4. DE FI\ JAL 2M ouro:~:..._ vt= 
6 · ALTEHAÇÃO Dê OAOOS DE FlUA' 
8 · CANCELAMENTO CE' : IL!AL 

~-·~-=~_.__·_..·:-':"""~'----=A'-""I,__l _,D,__,Q"'--__._,_,D=..i,_,E"-'--' ---'--'' !::"'-'-' -"C:.L:.~~..._,_,--~"-'-~-' ___ ~=_ .. J'--'-, __,___.__...___,____,_..__.__..___-'---'--~-~--j 

NUME:flO DC lt.JSr: IW;ÁO NO H(i:)l~)r!Q UO •~OMt.:J'lCifJ "'IFIC 
NlAC OA S F.. DE 

DD4,lll!O, ,:.;., ~,c,.:-,6121 
tMlt.ENl':HE.q 50~11ff'\:TE SI: !\.lO D& C:II.J,~L) 
f'i?.:•: D.O. rtU~.L 

~___j_j__ __ ~, _,___.___.._____.___,___,___, 

. A..:r . :~ .: .... x . ... l:: ...... • x .x. J: .x .x .x . Jr .x.. Ã .:x .x. -~ .l' ... :} ..... : ... ~ , •. ~ .~-. .; • ., • • .... x. xj. 
-----------------.. --·-·------- ·-;c:J'Iiil"'JACAO·---------------·----

tt~..:CIO DAS 6.TIV!CA:JCS 

DIA M:S At\\J c~,c. l,.~~··~u ord~rn tontrl){~ 

IJC ,l i.L.,21 M llo ,o ,3 ,1,9, 4, 2,81 o, o, o, 11 o, oi 
OBJErO (AT!VID.,_DE fC0'-lO-IVlrt"l 

CvtHL•cio Vc..:;:e~ü.ts. de Peças r;; .hc~soÓrioa p~..r'"" 
Vc!ouJ.ua Alltcmotol.~:3 
T~ctificn de CU:bcçcte-de Ve!cuio-e- -:i\Utomotorea 
--·- ------·--------.............. - .. ·------·-- ·--·---------------

DATA ,'\$"1N.;TdRA C_?_TIT .JL/..;i 

ll/ü5Ll998 J .-. -~- ---.:._::_~~--
---J-.--... ~---~ ·-~--~~-~~·--·- ~-~·ouU-••·~··- ~ ... - - ··-•UY .. ~~.p ..... o .•. ,~-· 

:~,,$L) ~A JUNI ~~ 
OA 'iA OQ OEFE.A:,'."!EN~O 
JIA M~S Ml 

i: I 

~ L-----------------------------------------------------------------------------
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CAl A 
CAIXA ECO N ÓM IC.A, F E D ERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 0031942810001-00 

Razão Social: GERALDO DE SOUZA- ME 

Nome Fantasia:RETICAR 
Endereço: ROD RODOVIA BR 158, KM 01 498 KM 01 I JARDIM IZABEL I 

CAMPO MOURAO I PR I 87309-650 

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

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

Validade: 27/10/2014 a 25/11/2014 

Certificação Número: 2014102704005537837317 

Informação obtida em 28/10/2014, às 17:01:11. 

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

Página 1 de 1 

https://webp.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaM... 28/10/2014 

I 



PODER JU[1IC I A.RIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: GERALDO DE SOUZA - RETIFICA - ME (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 00.319.428/0001- 00 
Certidão n°: 66268193/2014 
Expedição: 28/ 10/2014, às 17 : 14 :30 
Validade: 25/04/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição . 

Cert ifica- se que GERALDO DE SOUZA- RETIFICA- ME (MATRIZ E FILIAIS), 
i nscrito (a) no CNPJ sob o no 00.319. 428/0001-00, CONSTA do Banco 
Nac i onal de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de 
obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo : 
0000433-16 . 2013.5 .09.0020 - TRT 09a Região 

0000886- 96.2011.5 .09.0661 - TRT 09a Região 

Tota l de proc e ssos: 2. 
Certidão emitida com base no art. 642 - A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei no 12.440 , de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabal ho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
ant e riores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação des t a certidão condiciona- se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst .jus.br) 
Certi dão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas atesta a existência de 
registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem deva versar a 
certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, em virtude de 
inadi mplência perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória trans itada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a 
emol ume ntos ou a recolhimentos determinados em lei; ou 
de execução de acordos firmados perante o Ministério 
Traba lho ou Comissão de Conci liação Prévia. 

custas, a 
decorrentes 
Público do 



~ÉTIFRAN 
E- mai f: retifran@cmf.cam.br 

ANEXO li 

Prefeitura Municipal de Nova Cantú 
Comissão de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 063/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 009/2014 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade CARTA CONVITE N°. 009/2014 

instaurado pelo Município de Nova Cantú, que não fomos declarados inidôneos 

para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

Campo Mourão em , 03 de Novembro de 2014 

r: --J 

05562172/0001-72. 
Reti[i:a Reti~r:;m Eireli - EPP 



~ÉTIFRAN 
E-moi/: retifron@cm f .com.br 

ANEXO 111 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTÚ 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 063/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 009/2014 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade- CARTA CONVITE 

N°. 009/2014, instaurado pelo Município de Nova Cantú, 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. 

~ ./'? 
~.('"'""' {. 

fiHrFICA RETIF ,,.........,_,, 

Campo Mourão em, 03 de Novembro de 2014 

r055621 72/0001-721 

R.Jtfíi..;3 Ret"fran Eimli - EPP 

R(j0. CR 153- KM Oi- N° 620 ( fjj_ S/.;ÍiJ/\ FAR/\ ~/ARir-IGÁ : CEP 87309·650 .A-; '(?. L CAMPO MOURAO- PR .J 

Rua fl:a Olím~a Jardim, 620- Campo Mourão- PR - CEP 87309-650 
CNPJ: 05.562.172/0001-72 INSCR.: 902.75268-42 



~ÉTIFRAN 
E-moi/: ret ifron@cmf.com .br 

ANEXO IV 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTÚ 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 063/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE No 009/2014 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para fins de participação no procedimento 

licitatório - CARTA CONVITE N°. 009/2014, instaurado pelo Município de Nova 

Cantú, que a empresa proponente, não emprega menores de 18 (dezoito) anos 

para a realização de trabalho noturno, perigosos ou insalubre, bem como não 

utilizarmos, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de 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 do art. 27 da Lei n°. 8.666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente 

Campo Mourão em, 03 de Novembro de 2014. 

~~' 

:I 
r05562172/000l-72 

RE'tí~ica Re\ifran Eireli - EPP 

ROO ~~ 1t'IS- KM 01 - N° 620 
SAÍD.A. PARA MARI~JGÀ - CEP 87309-650 R_§JWrékRt~1 ~L .. _ - PP 

CAMPO I\10URr\O - PR _j 
41- r~ L. 

Rua Mari~ia fdimU Campo Mourão- PR - CEP 87309-650 
CNPJ: 05.562.172/0001-72 INSCR.: 902.75268-42 



~ÉTIFRAN 
E-moi/: retifron@cmf.com.br 

ANEXO V 

Prefeitura Municipal de Nova Cantú 
Comissão de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 063/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 009/2014 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE 

N°. 009/2014, instaurado pelo Município de Nova Cantú, 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 preenche todos os requisitos na habilitação. 

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente. 

Campo Mourão em, 03 de Novembro de 2014 

:1 
ros562172/0001-72 

R·3lífica R.ctifr~n E'reli - EPP 

i'OD 8R 158- KrA 01- N" G20 
SAIO/\ PAR~\ MARINGÁ -_ CEP 87309-&50 

CAMPO I\10URA0- PR _j 
L 

Rua M3'ia &[.. J~dim~ampo Mourlo - PR - CEP 87309-650 
CNPJ: 05.562.172/0001-72 INSCR.: 902.75268-42 



~ÉTIFRAN 
E-moi/: retifron@cmf.com.br 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATÓRIO No 063/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 009/2014 

Objeto: Aquisição de Serviços de Retífica de motor de ônibus Transporte escolar. 

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

Campo Mourão, 03 de Novembro de 2014 

r ~ . 05562172/0001-72 
Rstfftcc:: Rctiít ~n Eireli - EPP 

RúD. 8R 133- I<M 01 • N° 620 
::;,c. li).\ P.A.RA M/\RINGÁ- CEP 87309-650 

~ CAMPO MOURÃO • PR 

Rua Ma~pi.-r.rdim~am:· Mourão - PR - CEP 87309-650 
CNPJ: 05.562.172/0001-72 INSCR.: 902.75268-42 

/ 



-- ATO CONSTITUTIVO · 
RETIFICA RETIFRAN EIRELI ME . . ~ 

POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIIVIITADA p~ 
E IRE LI 

FRANCISCO APARECIDO VIUDES, brasileiro, natural de Marialva, estado do 
Paraná, nascido a 06/05/1952, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, 
residente e domiciliado em Campo Mourão - PR, à Rua Carlos Bebrens, 283, Jardim Lama, 
CEP: 87300-140, portador da Cédula de Identidade RG N.0 860.063-5 do Instituto de 
Identificação do Paraná, e do CPF sob n. 0 149.409.229-87, constitui uma EIRELI mediante as 
seguintes clausulas: 

Primeira: A empresa girará sob o nome empresarial de: RETIFICA RETIFRAN EIRELI ME, terá 
sua sede e domicílio em Campo Mourão, estado do Paraná, à Rua Maria Olímpia Jardim, 620, paralela 
a Rodovia BR 158, Km OI , Jardim Isabel, CEP: 87309-185. 

Segunda: O capital social no valor de R$- 73.000,00 (setenta e três mil reais) divididos em 73.000 
(setenta três mil) quotas de R$- 1,00 (um real) cada uma, integralizada integralmente neste ato em 
moeda corrente pelo empresário FRANCISCO APARECIDO VIUDES, já qualificado anteriormente 
no presente instrumento. 

Terceira: O obj eto social da EIRELI será: Recondicionamento e recuperação de motores para veículos 
automolorcs CNAE: 29.50-6/00; e Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos 
automotores CNAE: 45.30-7/03. 

Quarta: A EIRELI ll11CIOU suas atividades em 01 de Ab1il de 2003 e seu prazo de duração e 
indeterminado. 

QuiJZta: A responsabilidade do titular é restrita ao valor de suas quotas, respondendo ainda pela 
integralização do capital social. 

Sexta: A administração da EIRELI caberá a FRANCISCO APARECIDO VIUDES, com os poderes e 
atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no 
entanlo, 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. 
§ 1 o - Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da 
EIRELI, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar 
e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeter.rrllnado. 
§ 2° - Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no art. 1.061 da lei 
10.406/2002. 

Séti1na: O titular da EIRELI declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma empresa dessa 
modalidade. 

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

Escritório Globo (44) 3523-6464 
escritorioglobo@escritorioglobo.com.br 
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A TO CONSTITUTIVO ? ) 
RETIFICA RETIFRAN EIRELI ME . - '"' 

POR TRANSFORlVIAÇÃO DE SOCIEDADE ENIPRESARIA LIMITADA PA'tfÁ 
EIRELI _..,.,.. 

No11a: O empresano poderá fixar uma retirada mensal, a título de ·'pró-labore··, observadas as 
disposições regulamentares pe1tinentes. 

Décima: Falecendo ou interd itado o titular da EIRELI, a empresa continuará suas atividades com os 
herdeiros. sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes. o valor de seus 
haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data ela resolução. 
verificada em balanço especialmente levantado. 

Parágrafo único - o mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a EIRELJ. se 
resolva em relação a seu titular. 

Décima Primeira: A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, 
mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

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

Décima Terceira: Fica eleito o foro de Campo Mourão, estado do Paraná, para o exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E, por estar assim justo e contratado, lavra, data e assina. o presente instnunenlo particular de 
constituição de EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, em 
03 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos 
os seus termos. 

____-/ --~al11P9.~1o):!,~·~o-Pr, 24 de Fevereiro de 2014. 

~ÍSftA~,-~~IDer\'iÍÚ~:~ /) 
-.. ./' / . ~ I Á _,--..~V 

r c/ \J , 

Responsável pela elaboração: JOAREZ,SEBASTIAO RODRI<;;UES / 
CRC 027202/0-0 PR '· 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS 

N° 264002014-88888172 
Nome: RETIFICA RETIFRAN EIRELI - EPP 
CNPJ: 05.562.172/0001 -72 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever 
quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima 
identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome relativas a 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 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 Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB. 

Esta certidão é valida para as fina lidades 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 controle de cotas de 
sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de 
sociedade sociedade empresária simples; 
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo 
art.931 da Lei n° 10.406, de 1 O de Janeiro de 2002 - Código Civil, 
extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples. 

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

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

Emitida em 20/10/2014. 
Válida até 18/04/2015. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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http://cnd.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws_mv2.asp?COMS_BIN/SIW _Contexto=CN... 28/10/2014 



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

Certidão Negativa de Débito 

Dados do Contribuinte: 
C.N.P.J.: 05.562.172/0001-72 
Código: 357839 
Contribuinte: RETIFICA REllFRAN L TOA 

Endereço: RUA MARIA OLIMPIA JARDIM, 620 
Bairro: JARDIM IZABEL 
Cidade: CAMPO MOURAO 
Estado: PR 

CEP: 87300000 

finalidade da Certidão: PARA FINS DIVERSOS 

Página 1 de 1 

N° 17398/2014 

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

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

A aceitação da presente certidão está condicionada a verificação de sua validade na internet no 
endereço: www.campomourao.pr.gov.br (Serviços-Online). 

Observação: Esta certidão é valida somente para o contribuinte acima 

Validade: 30 dias a partir da data de emissão. Emitido em: 28/10/2014 às 09:20:34 



PODE~ JCC~CIARI2 
,JUSTIÇA DO TR.:r.,BJ:IL:-IO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: RETIFICA RETIFRAN EIRELI - EPP (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 05.562.172/0001- 72 
Ce rtidão n°: 66268080/2014 
Expedição: 28/10/2014, às 17:13:46 
Validade: 25/04/2015 - 180 (cento e o itenta) dias, contados da data 
de sua e xpedição. 

Certifica-se que RETIFICA RETIFRAN EIRELI - EPP (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o no 05.562.172/0001-72, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Tr abalho, 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 Certidão são de responsabilidade dos 
Tribuna i s do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecime ntos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona- se à verificação de sua 
a utenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho n a 
I nternet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nac i onal de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
e stabelecidas em sentença condenatória transi tada em j u lgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
r ecolh i mentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
e molume ntos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 



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

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 

Página 1 de 1 

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

Nome: RETIFICA RETIFRAN EIRELI - EPP 
CNPJ: 05.562.172/0001-72 

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

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB) com a exigibil idade 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 Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). 

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se 
exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, 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 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 17:04:55 do dia 28/1 0/2014 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 26/04/2015. 
Código de controle da certidão: 76CF.5CCE.C51C.DA4B 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/ Aplicacoes/ ATSPO/Certidao/CndConjuntalnter/E... 28/10/2014 
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Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual Página 1 de 1 

• PARANÁ 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 12505370-07 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 05.562.172/0001-72 

Nome: RETIFICA RETIFRAN EIRELI EPP 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados 
ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado 
da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do 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 confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.gov.br 

Esta Certidão tem validade até 25/02/2015- Fornecimento Gratuito 

\./ 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão N° 12505370-07 

Emitida Eletronicamente via Internet 
28/10/2014- 17:08:52 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 

https://www.arinternet.pr.gov.br/outros/_d_negativa2.asp?eUser=&eCPF=&eCNPJ=O ... 28/10/2014 
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 0556217210001-72 

Razão Social: RETIFICA RETIFRAN LTDA 
Endereço: R NEY BRAGA 620 PARALELA BR 158 I JARDIM IZABEL I CAMPO 

MOURAO I PR I 87309-130 

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

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

Validade: 27/10/2014 a 25/11/2014 

Certificação Número: 2014102704553074407072 

Informação obtida em 28/10/2014, às 16:59:54. 

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

!!N_ ? 
v 

https://webp.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?V ARPessoaM ... 28/10/2014 



p r~!~~~~~~_ ~.~~i~~~~!~u~ ;R. ~c~~~J~o~ nt1 
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 

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

DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 063/2014 
REF.: Edital de CARTA CONVITE no 009/2014- PMNC. 

Objeto: Serviços de Retifica de motor de Ônibus Escolar. 

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

Nova Cantu, Paraná, __ ..:2:.::..9_......;::d:..:e_---::O:;..:u::..:t~u~b.:...;ro::....._ __ de 2.014. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 

100.319.428/00~ 
GéR,•-.LDO DE SOUZA -

Rua r'lana ú1imp!a Jardim, 98 
Jardim lzabel, Saída para r..,aringa 

~~p 87309-650- Campo Mourão- Pará.!!J 



Prefeitura Municipal de Nova 0antu+ 
Rua Bahia s/n°- Centro - Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 ";4? 

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

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 063/2014 
REF.: Edital de CARTA CONVITE n° 009/2014- PMNC. 

Objeto: Serviços de Retifica de motor de Ônibus Escolar. 

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

Nova Cantu, Paraná, __ 2:.:9:..-----=d::.:e:..-~O~u:..:.tu.:.;b~r:...:::o;__ __ de 2.014. 

---... 
__/ 

-EPP 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 

r05562172/0001-721 

R'JD. üR 158 - Kft. C1- N" 620 
s .;iDA PARA MAf~INGA - CEP 87309-650 

L CAMPO f\10URÃO - PR .J 



Prefeitura Municipal de Nova Cantu '" 
Rua Bahia s/n° - Centro- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 f 

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

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 063/2014 
REF.: Edital de CARTA CONVITE n° 009/2014- PMNC. 

Objeto: Serviços de Retifica de motor de Ônibus Escolar. 

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

Nova Cantu, Paraná, ---=2:.:::.9 _ _..::d:.::e:....__..::O::.:u~t::::u~b.:...;ro~-- de 2.014. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 

r82246 703/0001 -69-, 
Retífica Paraná Ltda 

VIA MARGINAL GEUNDO 
DESIDERATO STEFANUTO 407 

JARDIM BANDEIRANTES - CEP fi. lOC!-ôSC 

L CAMPO MOURÃO PR ' 



Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
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 11 :J 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

A VISO DE LICITAÇAO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 063/2014 

EDITAL DE CARTA CONVITE N° 009/2014- PMNC 
(Lei n° 8.666/93, art. 21, III) 

A Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, toma Público que 
fará realizar, às 09:00 Horas do dia 05 de Novembro do ano de 2.014, na Sala de 
Reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Rua Bahia, n° 85 - Centro, em Nova Cantu, 
Paraná, Processo Licitatório, Modalidade CARTA CONVITE, tipo menor preço, 
Global, fixo e sem reajuste, para aquisição de: 

Síntese do Objeto: 

1) Aquisição de Serviços de Retífica com substituição de peças em Motor de 
Ônibus Escolar (conforme descrição no Edital de Carta Convite n° 009/2014-
PMNC, e seus anexos). 

A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderá ser 
examinada e retirada no endereço supramencionado, a partir desta data, em horário 
comercial. No caso de empresas com sede fora do Município de Nova Cantu, 
Paraná, a Pasta Técnica poderá ser retirada através do Correio, mediante solicitação 
escrita. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos, deverão ser 
dirigidos a Comissão de Licitações - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU- PARANÁ, Rua Bahia s/n° - Centro, CEP. 87.330-000. 
Email: pmncantu@ig.com.br 
Telefone/Fax: (44) 35271363- (44) 3527-1281 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 27 de Outubro de 2.014. 

I 



Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
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 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

PROCESSO LICITATORIO No 063/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 009/2014 
ABERTURA: 05/Novembro/2014 HORÁRIO: 09:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, às 09:00 
Horas do dia 05 de Novembro 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, fixo e sem reajuste, de acordo com o que 
determina a Lei D0 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e as condições estabelecidas 
neste Edital, para escolha da melhor proposta do seguinte objeto: 

1-DOOBJETO 

1.1 - O presente Edital de Carta Convite tem por objetivo a Aquisição de Serviços de 
Retífica com substituição de peças, da seguinte forma: 

LOTE 01- ÔNIBUS ESCOLAR 
ITEM DESCRI CÃO 

01 PEÇAS E SERVIÇOS: Revisar Unidade de Bico, Bronzina da Biela, Bronzina do 
Mancai, Biela, Kit Master, Jogo de Junta do Motor, Bronzina do Mancai, Retentor 
Dianteiro e Traseiro, Bico Injetor, Valvula Alivio Galeria, Termostato, e outros 
serviços se necessário para o funcionamento do motor, com prévia autorização. 

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; 
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- CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS 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 III); 

e) Declaração de que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que 
acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93 (Modelo ANEXO IV); 

f) Declaração de que a empresa proponente conhece todos os termos da licitação, bem 
como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, 
declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação (Modelo ANEXO V); 

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

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

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

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

4- DA PROPOSTA 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
HORÁRIO: 

4.1 - A proposta deverá ser elaborada em papel ofício timbrado, ou formulário contínuo, 
e/ou papel ofício contendo o carimbo do CNPJ/MF da empresa, em linguagem clara, sem rasuras, 
emendas ou entrelinhas, com identificação do número, assinada pelo seu representante legal, onde 
devera constar obrigatoriamente: 
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a) assinatura do representante legal da empresa e/ou autônomo; 
b) indicação do preço unitário e total por item cotado; 
c) Validade da proposta (o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 

abertura da proposta Comercial 

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

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

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

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

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

Proposta de Preços 
Prefeitura Municipal de Nova 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. 
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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. 
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7 - !--OCAL PARA ENTREGA DO OBJETO E OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e 
CONDIÇOES DO RECEBIMENTO: 

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

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

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

8 -DO PAGAMENTO 

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

9-DOVALOR 

9.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-8.500,00 (Oito Mil e 
Quinhentos Reais). 

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

Dotação Secretaria 
0508.12361.0188-2036- 33.90.391999 Secretaria Municipal de Educação 

10-DASPENALIDADES 

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. 
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11 - IMPUGNAÇAO DO ATO CONVOCATORIO: 

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

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

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

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

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

12 - RECURSOS: 

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

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

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

12.4 - Os recursos interpostos fora do prazo não serão considerados. 

13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU revogará ou anulará esta 
licitação nos termos do art. 49 (quarenta e nove) da Lei 8.666/93, no seu todo ou em parte. 

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

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

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

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

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

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

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

14 - DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 

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

NOVA CANTU - PARANÁ, 27 de Outubro de 2014. 

ASS. COMPRAS E LICITAÇÕES PRESIDENTE DA COMISSÃO C.P.L. 
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(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 063/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 009/2014 

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 11) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 063/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 009/2014 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 009/2014, instaurado pelo 

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

Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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(MODELO ANEXO 111) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 063/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 009/2014 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 009/2014 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 IV> 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 063/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 009/2014 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 009/2014 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 Federal8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 

/ 



PARA: 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
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 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

(MODELO ANEXO V> 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 063/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 009/2014 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 009/2014 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 LICITATÓRIO N° 063/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 009/2014 

Objeto: Aquisição de Serviços de Retífica de motor de Ônibus Transporte Escolar. 

oz 

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

Nova Cantu, Paraná, ----~d~e _______ de 2.014. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 77.845.394/0001-03 \ 
PROCESSO LICITA TÓRIO no 063/2014 

'\ 

COMPRAS E/OU SERVICOS 

OBJETO: Serviços de Retífica de motor em: 
Ônibus AQD-4723. 
VALOR ESTIMADO - R~-8 .500,00 (Oito Mil e Quinhentos Reais); 

PARA: 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - PREVISÃO I 
DOTA ÃO ORÇAMENTÁRIA: 

~V~i=st=o: ____________________ ~D~ATA: ptJ ~ ~~~0--~/~~~----~ 

PARA: 
DIVISÃO DE TESOURARIA- PROGRAMA ÃO FINANCEIRA: 

NAO AUTORIZADO 

DATA: ' 

Inexigível Dispensado Concorrência Convite 

/ 

Visto: DATA: ~!, )J I 

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