
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

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

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório n° 042/2013 - Edital 
de Carta Convite no 010/2013, que tem como objeto a Contratação de Serviços de Retífica 
de Motor e Bomba Injetora, conforme especificação no Edital. 

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

ÍTEM 01 - RETÍFICA PARANÁ LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 82.246.703/0001-
69, no Valor total de R$-16.000,00 (Dezesseis Mil Reais). 

Nova Cantu, Paraná, 06 de Novembro de 2.013. 

\) 



MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
ADMINISTRAÇÃO 2009/2012 
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

Rua Bahia, 85- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

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

PARECER JURÍDICO 

Considerando que foram preenchidas as disposições legais da Lei n° 8.666/93 e 

alterações posteriores, bem como o parecer da Comissão Municipal de Licitações, 

poderá o Sr. Prefeito Municipal de Nova Cantu, HOMOLOGAR o resultado do 

Processo Licitatório n° 042/2013, Edital de Carta Convite n° 010/2013, em 

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

Novembro de 2.013. 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 05 de Novembro de 2.013. 

OAB-PR no 4.058 

Assessor Jurídico 
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Prefeitura Municipal de Nova Ca c:i.li4: __ __ < 
Rua BAHIA, n° 85- Nova Cantu - PR.- CEP: 87330-000 1-'ot,a , \.'-' -~ · 

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

-TERMO DE ADJUDICAÇAO 

REF: PROCESSO LICITATÓRIO No 042/2013 
EDITAL DE CARTA CONVITE n° 010/2013 

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

ÍTEM · PROPONENTE VALOR R$ 
01 RETIFICA P ARANA LTDA No valor Global de 

CNPJ 82.246.703/0001-69 R$-16.000,00 
(Dezesseis Mil Reais); 

Nova Cantu, Paraná, OI de Novembro de 2.013. 

Eliane Ferrareto da Silva - Presidente - ~ ---------+--------rr----------------

Joelson Voronovicz dos Santos - Membro - / /--::V --;:=:=- - __.) 
I 

~ 
Sueli de Fátima Mello - Membro J 
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MUNICIPIO DE NOVA CANTU 

Estado do Paraná 

CNPJ N. 0 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

ATA DE JULGAMENTO DE PREÇOS DO PROCESSO LICITA TÓRIO no 042/2013 
- EDITAL DE CARTA CONVITE n.0 010/2013-PMNC. 

Às 09h20min (Nove Horas e Vinte Minutos) Horas do dia 01 (um) de Novembro 
do ano de dois mil e Treze, 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.0 001/2013, para o julgamento da propostas 
apresentadas, do Edital de Carta Convite retro, para Contratação de Serviços de Retífica de 
Bomba Injetora e outros, conforme especificação em edital, onde participaram da presente 
licitação as seguintes: 

EMPRESA / CNPJ 
RETIFICA PARANA L TDA 
CNPJ 82.246.703/0001 -69 
RETÍFICA RETIFRAN 
CNPJ 05.562.172/0001 -72 
GERALDO DE SOUZA RETÍFICA 
CNPJ 00.319.428/0001-00 

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

EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
RETÍFICA PARANÁ LTDA No valor Global de R$-16.000,00 
CNPJ 82.246.703/0001-69 (Dezesseis Mil Reais); 
EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
RETIFICA RETIFRAN No valor Global de R$-16.802,00 
CNP J 05.562.172/0001-72 ' .. (Dezesseis Mil, Oitocentos e Dois Reais); 
EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
GERALDO DE SOUZA RETIFICA No valor Global de R$-17 .004,57 
CNPJ 00.319.428/0001-00 (Dezessete Mil, Quatro Reais e Cinquenta 

e Sete Centavos); 

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

-Global- no valor Total de R$-16.000,00 (Dezesseis Mil 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. 

\, • ·• ,Jo ! •• \ 

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

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

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

Nova Cantu, Paraná, 01 de Novembro de 2.013. 

Eliane Ferrareto da Silva ·· - Presidente __ 6""'". _ • .=...;:o"""'"~-:7 ....... ·• .... """"-------------

....... 

Joelson Voronovicz dos Santos - Membr~ (;: ;t- b' ? 
. . ' 

Sueli de Fátima Mello - Me b ~ fl O ~ m ro I , O o \ ~ 

.. ., ~: J 

" .. ~ . 

J 

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

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



··uu- _,-.r~L~ RETÍFICA para 
BOSCH RETIFICA PARANÁ LTDA. 

Retífica para todos os tipos e marcas de motores 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTÚ 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 042/2013 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 010/2013 

Objeto: Aquisição de Serviços de Retífica com substituição de peças. 

LOTE 01- ÚNICO: PATROLA FIAT FG-70 

ÍTEM DESCRIÇÃO 

SERVIÇOS 
TESTAR MAGNA FLUX 

2 RETIFICAR E POLIR VIRABREQUIM 

3 ADAPTAR GUIAS DE VÁLVULAS 

4 EMBUTIR SEDES 

5 ESMERILHAR E MONTAR 

6 PLAINAR CABEÇOTE 

7 RETIFICAR SEDES 

8 TESTAR CABEÇOTE 

9 POLIR COMANDO 

10 ALINHAR BIELAS 

11 MANDRILHAR BUCHAS DE BIELAS 

12 ENCAMISAR CILINDROS 

13 EMBUCHAR COLO DO COMANDO 

14 MANDRILHAR BUCHAS COMANDO 

15 LAVAGEM COMPLETA 

16 REVISÃO DOS BICOS 

17 RECUPERAÇÃO DO TURBO 

18 SERVIÇO DE TORNO 

19 REFURAR COMANDO 

20 AJUSTAR MANCAUBIELA 

21 FAZER 2 SELOS 

22 SERVIÇO DE BIELA 

TOTAL 

PEÇAS 
BUCHA DO COMANDO 

2 LIXA FERRO 

3 ESTOPA/PANO 

4 THINNER 

5 COLA P/ JUNTAS 

6 BUCHA DE BIELA 

QTDE 

1 

1 

1 

6 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

4 

1 

1 

6 

UNITARIO 

145,00 
480,00/ 
140,00 
20,00 
90,00 

240,00 
160,00./ 
80,00 
45,00 
65,00 

150,00 / 
510,oo .....-

80,00/ 
150,0~ 

140,0<Y 
80,00 

550,0(}-
80,00 
20,00-

400,0<Y 
30,00 

700,00 

135,90-' 
4,1~ 

1,49" 
10,00 / 
9,00 

72,45 

VALOR 

145,00/ 

480,00/ 

140 ,0~ 

120,00/ 

90,00 

240,00 

160,00 

80,00 

45,00 

65,00 -

150,00 / 

51 0,00 

80,0()---' 

150,00 

140,00 

80,00 

550,00 

80,00 

20,00 

400,00 

30,00 

700,00 
4.455,00 

135,90 -

8,28 

5,80 

10,00 

9,00 

434,70 

I~ 



7 

8 

9 

lO 

li 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BORRIFICADOR 6 14,00/ 

PISTA DO RETENTOR 1 41,00/ 

SELO 44,50mm 1 8,00 ........ 

SELO DO BLOCO 38,50mm 3 25,00 

TUCHO DE VÁLVULA 12 32,00 

TINTA 1 50,00-

BOMBA DE ÓLEO 1 680,00 

BRONZINA DE BIELA 6 60,0(Y 

SENSO R DE TEMPERATURA 1 100,00 

JUNTA DO CABEÇOTE 1 700,0o--

TRAVA VÁLVULA 24 2,00~ 

VÁLVULA TERMOSTÁT1CA 2 52,00,..-

ROLAMENTO 1 30,0(}-

RETENTOR 1 80,50 

GUIA DE VÁLVULA 6 11,30......-

BRONZINA DE MANCAL 1 370,0()-' 

VÁLVULA DE ADMISSÃO 6 55,10...-

VÁLVULA DE ESCAPE 6 58,50-" 

VEDADOR DE VÁLVULA 12 14,0().-

JOGO DE JUNTAS 1 230,00/ 

SEDE DE VÁLVULA 6 12,15 

RETENTOR DIANTEIRO 1 54,52 

KJTDOMOTOR 6 1.020,00 

BRONZINA DE MANCAL 6 70,00 

ARAUDITE 1 12,00 
TOTAL 

Total de Peças ..... 11.545,00 

total de Serviços. 4.455,00 

Total geral. .......... 16.000,00 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados da abertura da proposta 

comercila. 
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410~~& , Ova C<~X''-\) 
8,00 

75,00 

384,00 

50,00 

680,00 

360,00 

100,00 

700,00 

48,00 

104,00 

30,00 

80,50 

67,80 

370,00 

330,60 

351 ,00 

168,00 

230,00 

72,90 

54,52 

6.120,00 

420,00 

12,00 
11.545,00 

Campo Mourão, 28 de Outubro de 2013 

Via Marginal Gelindo D. Stefanuto, 407-Jd. Bandeirantes - Caixa Postal269-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 

/"\ / r 82246703/0001 -691 

Retífica Paraná Ltda. 

VIA MARGINAL GELINDO 
DESIDERATO STEFANUTO. 407 

JARDIM BANDEIRANTES - CEP 87309-650 
L CAMPO MOURÃO - PR _J 

~ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTÚ 

VEÍCULO: PATROLA FG-70 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 042/2013 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 010/2013 

LOTE 01 - ÚNICO 

DESCRIÇÃO 

p E Ç AS 

BOMBA DE ÓLEO 

BRONZINA DE BIELA 

SENSOR DE TEMPERATURA 

JUNTA DO CABEÇOTE 

TRAVA VÁLVULA 

VÁLVULA TERMOSTÁTICA 

ROLAMENTO 

RETENTOR 

GUIA DE VÁLVULA 

BRONZI NA DE MANCAL 

VÁLVULA DE ADMISSÃO 

VÁLVULA DE ESCAPE 

VEDADOR DE VÁLVULA 

JOGO DE J UNTAS 

SEDE DE VÁLVULA 

RETENTOR DIANTEIRO 

KIT DO MOTOR 

BRONZINA DE MANCAL 

ARAUDITE 

BUCHA DO COMANDO 

LIXA FERRO 

ESTOPA/PANO 

THINNER 

COLA P/ JUNTAS 

BUCHA DE BIELA 

BORRIFICADOR 

PISTA DO RETENTOR 

SELO 44 , 50mm 

SELO DO BLOCO 38,50mm 

TUCHO DE VÁLVULA 

TINTA 

TOTAL 

SERVIÇQ S 

QTDE 

1 

6 

1 

1 

24 

2 

1 

1 

6 

1 

6 

6 

12 

1 

6 

1 

6 

6 

1 

1 

2 

4 

1 

1 

6 

6 

1 

1 

3 

12 

1 

UNI TARIO 

R$ 714,00 R$ 

R$ 63,00 R$ 

R$ 105 , 00 R$ 

R$ 735,00 R$ 

R$ 2,20 R$ 

R$ 54,60 R$ 

R$ 31,50 R$ 

R$ 84 ,52 R$ 

R$ 11,86 R$ 

R$ 388,50 R$ 

R$ 57,85 R$ 

R$ 61,42 R$ 

R$ 14, 70 R$ 

R$ 241,50 R$ 

R$ 12, 75 R$ 

R$ 57,24 R$ 

R$ 1 . 071,00 R$ 

R$ 73, 50 R$ 

R$ 12,60 R$ 

R$ 142,69 R$ 

R$ 4,50 R$ 

R$ 1,60 R$ 

R$ 11,20 R$ 

R$ 9 , 37 R$ 

R$ 76,07 R$ 

R$ 14,70 R$ 

R$ 43,05 R$ 

R$ 8 , 20 R$ 

R$ 26,25 R$ 

R$ 33,60 R$ 

R$ 51,98 R$ 

R$ 

..4 ... =---;~,.i ', 
/~, i-'· ..... , 1·,. .•• 

-~~' \:- ._ ·', 
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VALOR 

714,00 

378,00 

105,00 

735,00 

52 , 80 

109,20 

31,50 

84,52 

71,16 

388,50 

347 f 10 I 

368,52 

176,40 

241,50 

76,50 

57,24 

6 . 426 , 00 

441,00 

12 , 60 

142,69 

9,00 

6,40 

11 , 20 

9,37 

456,42 

88,20 

43,05 

8,20 

78,75 

403,20 

51,98 

12 . 125 ,00 

-----



PLAINAR CABEÇOTE 1 R$ 252,00 

RETIFICAR SEDES 1 R$ 168,00 

TESTAR CABEÇOTE 1 R$ 84,00 

POLIR COMANDO 1 R$ 47,00 

ALINHAR BIELAS 1 R$ 68,00 

MANDRILHAR BUCHAS DE BIELAS 1 R$ 157,50 

ENCAMISAR CILINDROS 1 R$ 535,50 

EMBOCHAR COLO DO COMANDO 1 R$ 84,00 

MANDRILHAR BUCHAS COMANDO 1 R$ 157,50 

LAVAGEM COMPLETA 1 R$ 147,00 

REVISÃO DOS BICOS 1 R$ 84,00 

RECUPERAÇÃO DO TURBO 1 R$ 577, 50 

SERVIÇO DE TORNO 1 R$ 84,00 

REFURAR COMANDO 1 R$ 21,00 

AJUSTAR MANCAL/BIELA 1 R$ 420,00 

FAZER 2 SELOS 1 R$ 31,50 

SERVIÇO DE BIELA 1 R$ 735,00 

TESTAR MAGNA FLUX 1 R$ 152,50 

RETIFICAR E POLIR VIRABREQUIM 1 R$ 504,00 

ADAPTAR GUIAS DE VÁLVULAS 1 R$ 147,00 

EMBUTIR SEDES 6 R$ 21,00 

ESMERILHAR E MONTAR 1 R$ 94,00 

TOTAL 

Valor total de peças e serviços R$1 6.802,00 (Dezesseis mil, 

oitocentos e dois reais) 

Campo Mourão em, 24 de Outubro de 2013 

'05.562.17210001-721 
RETIFICA RETIFRAN L mA 

ROO. BR 158 • KM 01 • N• 520 
SAlDA PARA Mf . •.•. ·;A 

~_:EP 87309-650 · CAMP( :RAO ~ 
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a# 
R$ 2s2, o\)'' 

R$ 168,oo\ -

R$ 84,00 
.... 

R$ 47,00 

R$ 68,00 

R$ 157,50 

R$ 535,50 

R$ 84,00 

R$ 157,50 

R$ 147,00 

R$ 84,00 

R$ 577,50 

R$ 84,00 

R$ 21 ,00 

R$ 420,00 

R$ 31,50 

R$ 735,00 

R$ 152,50 

R$ 504,00 

R$ 147,00 

R$ 12 6, 00 

R$ 94,00 

R$ 4. 677 ,00 



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: 25 de Outubro de 2013 

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

CIDADE : NOVA CANTÚ-PR. MOTOR : PATROLA 

LOTE N° 01 - UNI CO 

I ORÇAMENTO I 
QTD SERVIÇOS R$ QTD PEÇAS R$ 

1 PLAINAR CABEÇOTE 256,80 1 BOMBA DE ÓLEO 727 1 60 

1 RETIFICAR SEDES 171,20 6 BRONZINA DE BIELA 385,20 

1 TESTAR CABEÇOTE 85 ,60 1 SENSOR DE TEMPERATURA 107 ,00 

1 POLIR COMANDO 48,15 1 JUNTA DO CABEÇOTE 749 , 00 

1 ALINHAR BIELAS 69 ,55 24 TRAVA VÁLVULA 51,36 

1 MANDRILHAR BUCHAS DE BIELAS 160,50 2 VÁLVULA TERMOSTÁTICA 1ll, 28 

1 ENCAMISAR CILINDROS 535 ,50 1 ROLAMENTO 32 , 10 

1 EMBUCHAR COLO DO COMANDO 84 , 00 1 RETENTOR 86,13 

1 MANDRILHAR BUCHAS COMANDO 160,50 6 GUIA DE VÁLVULA 72 , 54 

1 LAVAGEM COMPLETA 149,80 1 BRONZINA DE MANCAL 395 , 90 

1 REVISÃO DOS BICOS 84 , 00 6 VÁLVULA DE ADMI SSÃO 253 , 74 

1 RECUPERAÇÃO DO TURBO 588 , 50 6 VÁLVULA DE ESCAPE 375 , 57 

\)R C:o:-·t···, 
--n ...... / ":. '. ·-· ·' ..,., \., 

\ .. . .. 1, 

\ ··:,~- ~.~. \ 
~ ~ . V'\ 

. I - 'A~ ·, ·=: i Retifica ~ lfiJ.o ifn.e.s -~-".i 
rÇ • • .. .. ' 

Re~· r~. ·. . .. '/· '/ ..... r • ... ... , . ' ... ,,.,.. . .. ) .,. . _.':/ 

1 SERVIÇO DE TORNO 84 , 00 12 VEDADOR DE VÁLVULA 179,76 

1 REFURAR COMANDO 21,40 1 JOGO DE JUNTAS 246 ,10 

1 AJUSTAR MANCAL/BIELA 428 , 00 6 SEDE DE VÁLVULA 78,00 
~~ ~- - - - - --· 

~ 



1 FAZER 2 SELOS 32,20 1 

1 SERVIÇO DE BIELA 749,00 6 

1 TESTAR MAGNA FLUX 155,50 6 

1 RETIFICAR E POLIR VIRABREQUIM 513,60 1 

1 ADAPTAR GUIAS DE VÁLVULAS 149,80 1 

6 EMBUTIR SEDES 128,40 2 

1 ESMERILHAR E MONTAR 96 , 00 4 

- 1 

- 1 

- 6 

- 6 

TOTAL DE SERVIÇOS 4 .'752 , 00 1 

1 

3 

12 

1 

<c:) 

RETENTOR DIANTEIRO 58,33 

KIT DO MOTOR 6 . 548 , 40 

BRONZ I NA DE MANCAL 449,40 

ARAUDITE 1 2 , 84 

BUCHA DO COMANDO 145 , 41 

LIXA FERRO 8,85 

ESTOPA/PANO 6,20 

THINNER 10,50 

COLA P/ JUNTAS 9 , 30 

BUCHA DE BIELA 465 , 12 

BORRIFICADOR 89,88 

PISTA DO RETENTOR 43 , 87 

SELO 44, 50mm 8, 56 I 

SELO DO BLOCO 38,50mm 80,25 

TUCHO DE VÁLVULA 

TINTA 

TOTAL DE PEÇAS 

TOTAL GERAL 

41 0 , 88 

53 , 50 

12.252 ,57 

1 7 . 004,57 

ll\o.~"F:, ~>i:" ''::~ • -óôl 
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Prefeitura Municipal de Nova C 0-~tibf- --.~~:.J 
Rua Bahia, 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 1

ot,.:-, c •·J. j:;/ 
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363 ~ •. an · 

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

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
HABILITAÇÃO 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 042/2013 
Edital de Carta Convite no 010/2013 

Às 14:00 hs (quatorze horas) do dia 01 de Novembro de 20 13, na Sala de Reuniões da 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações 
designados pela Portaria n° 001/2013, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e 
julgamento das propostas, da licitação acima referida o qual objetiva a Aquisição de Serviços de 
Retífica completa de motor e bomba injetora (patrola FG70), em conformidade com as 
disposições contidas no Edital, a Presidente abriu a sessão pública, efetuando o credenciamento e 
recebimento dos envelo_l)es, qu.e teve como participante as empresas: 

EMPRESA/CNPJ 
RETIFICA RETIFRAN L TDA 

'TNPJ 0"5.562.172/0001 -72 
RETIFICA PARANÁ L TDA 
CNPJ 82.246.703/0001 -69 
GERALDO DE SOUZA - RETIFICA 
CNPJ 00.319.428/0001-00 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que as empresas participantes do certame, 
apresentaram os envelopes de n° O 1 e 02. Iniciou-se então a abertura do envelope contendo a 
doctir'n"entação de qualificação das participantes, e, contatou-se que as Empresas apresentaram a 
documentação exigida em Edital e foram qualificadas/habilitadas a participarem do referido 
certame. 

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

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

,, 

Nova Cantu, Paraná, 01 de Novembro de 2.013. 

·")-o)~ 

~TOS 
VORONOVCZ 

Comissão de Licitação . ~ 
../"" 



~ÉTIRlAN 
E-mail: retifran@cmf.com.br 

ANEXOU 

Prefeitura Municipal de Nova Cantú 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 042/2013 
REF.: Edital de CARTA CONVITE n° 010/2013- PMNC 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade CARTA CONVITE N°. 010/2013 

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, 24 de Outubro de 2013 

ros.562.172/0001-72l 
RETIFICA RETIFRAN L TOA 

ROO. BR 158- KM 01- N- 820 
SAlDA PARA MARINGA L CEP 87~~. CAMPO MOURAo ':J 

Rua Maria Olímpia Jardim, 620- Campo Mourão- PR - CEP 87309-650 
CNPJ: 05.562.172/0001-72 INSCR.: 902.75268-42 
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~Retífica rftJIN 
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ANEXOIII 

Á 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTÚ-PR. 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 042/2013 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 010/2013 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE 

N°. 010/2013, 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, 24 de Outubro de 201 3 

ros .562.172/0001-721 
RETIFICA RETIFRAN L TOA 

ROO. BR 158- KM 01 • N• 520 
SAlDA PARA MARINGA 

L.:EP 87309-<!50 • CAMPO MOURAO ~ 

/ 

Rua Maria Olímpia Jardim, 620- Campo Mourão- PR - CEP 87309-650 
CNPJ: 05.562.172/0001-72 INSCR.: 902.75268-42 

·~ 



ZliETIFRAN 
E-moil: retifron@cmf.com.br 

ANEXO IV 

Prefeitura Municipal de Nova Cantú 
Comissão Permanente de. Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 042/2013 
REF. : Edital de CARTA CONVITE n° 010/2013 - PMNC 

DECLARAÇÃO 

DECLARAMOS para fins de participação no procedimento 

licitatório- CARTA CONVITE N°. 010/2013, 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, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 

(quatorze) anos. (Conforme inciso V do art. 27 da Lei n°. 8.666/93). 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente 

Campo Mourão em, 24 de Outubro de 2013. 

fõ5.562.172/0001-72l 
RETIFICA RETIFRAN L IDA 

ROO. BR 158 - KM 01 • N" 620 
SAlDA PARA MARINGA 

I CEP 67~0 - CAMPO MOURAO PR I 
t_ --J 

Rua Maria Olímpia Jardim, 620- Campo Mourão- PR - CEP 87309-650 
CNPJ: 05.562.172/0001-72 INSCR.: 902.75268-42 
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~ÉTIFRAN 
E-moi/: retifron@cmf.com.br 

ANEXO V 

Prefeitura Municipal de Nova Cantú 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 042/2013 
REF.: Edital de CARTA CONVITE n° 010/2013 - PMNC 

DECLARAÇÃO 

/....-:----... 
/~ \)\<.P. 1:n1 , 

1.-'·' ·v -..· ' ~":r "-. /") !1.1 c ..... 
õ:::; ., • . /._ n ·-:) 

~F--:·, '_F..J.-·;;;·· f:_ 
-- --~~ ~ --------· 

"'I. 'Ov- r/ç-
c: C:o·"'•·\ . " ---~ :;)_., ... 
~-.... 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade- CARTA CONVITE 

N°. 010/2013, 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, 24 de Outubro de 2013 

'os. 562 .1121ooo 1-121· 
RETIF.CA RETIFRAN L mA 

ROO BR 158 • KM 01 . ~ 620 
SAlDA PARA MARINGA 

! CEP 87309-850 · CAMPO MOUAAO ~ I 
1_._ .._) 

Rua Maria Olímpia Jardim, 620 - Campo Mourão - PR - CEP 87309-650 
CNPJ: 05.562.172/0001-72 INSCR.: 902.75268-42 
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PARANA 

Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Díl.ida Ativa Estadual 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 1 0644992-06 
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Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 05.562.172/0001-72 

Nome: RETIFICA RETIFRAN L TDA- M E 

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. 

Fina l idade : Simples verificação 

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

Esta Certidão tem validade até 09/11/2013- Fornecimento Gratuito 

~J 
PARANÁ 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão N" 1 0644992.{)6 

Emitida Eletron icamente via Internet 
12/07/2013.09:37:04 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 

6 
https:/fwMv.arinternet pr .g ov.br/outros/_d_neg ati va2.asp?eU ser=27202 &eC PF = &eC N P J=OS.562.172/0001-72&eCadicms= &eN umlmag e= e39sp9&eFi nali... 1/1 
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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° 000662013-14023172 
Nome: RETIFICA RETIFRAN L TOA - 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) . 

..:sta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas 
1iliais, refere-se exclus ivamente 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 1 O de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de 
entidade ou sociedade empresária ou simples. 

A aceitação desta certidão está condicionada à final idade para a qual foi 
emitida e à verificação de sua 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 09/05/2013. 
Válida até 05/11/2013. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

/;:,~-:;:;.~r;;:~%. 
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MINISTÉRIO DA FAZ-ENDA 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
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CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: RETIFICA RETIFRAN L TOA - 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 exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nQ 5.172, de 25 de 
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e 

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

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas 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 16:39:06 do dia 28/10/2013 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 26/04/2014. 
Código de controle da certidão: 4C4~.9376.4011.1 F3A 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

s 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSegVia ... 29/10/2013 



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: RETIFICARETIFRAN LTDA 
Endereço: RUA MARIA OLIMPIA JARDIM, 620 
Bairro: 
Cidade: 
Estado: 
CEP: 

JARDIM IZABEL 
CAMPO MOURAO 
PR 
87300000 

Finalidade da Certidão: PARA FINS DIVERSOS 

N°17508/2013 

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

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dividas 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.qr (Serviços-Online). 

Observação: Esta certidão é valida somente para o contribuinte acima 

Validade: 30 dias a partir da data de emissão. Emitido em: 29/10/2013 às 09:41:58 

b 



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 G.arantia 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: 24/10/2013 a 22/11/2013 

Certificação Número: 2013102408540603241808 

Informação obtida em 29/10/2013, às 08:37:47. 

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

0 

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa!Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?V ARPes... 29/10/2013 
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RETÍFICA RETIFRAN LTDA. 
CONTRA TO SOCIAL 

FRANCISCO APARECIDO VIUDES, brasileiro. natural de Marialva-PR casado 
regime de Comunhão Umversal de Bens. nascido a 06/05/1952, comerciante, reside. ~~~0 
domiciliado em Campo Mourão-PR, à Rua Carlos Behrens, 283, Jardim Laura, C · ·"' . 
~7100-140, portador da CédnJa de Identidade RG N. 0 860.06~-5 do Instituto de ' ./! 0\, 
Identificação do Paraná e do CPF/MF sob N.0 149.409.229-87 e ROSENDO VIUDES. .<'- '·"Ó. 
brasileiro, natural de Nova Granada-SP, casado sob o regime de Comunhão Universal ~~ -::0 

Bens, nascido a 25/09/1928. comerciante, residente e domiciliado em Campo Mourlo-P t2 •:\ t·\.·'~;?~~ .. .. ~} 
a Rua Teodoro Metcbko. 936. Jardim Copacabana, CEP: 87302-340, portador da ' ~ · -· n 
de Identidade RG N.0 450.733 do Instituto de Identificação do Paraná e do CPF/ MF sob N' -
160.247 379-{)4 resolvem constituir uma sociedade ~ regida pelas cláusulas 
seguintes: 

NOME COMERCIAL: RETÍFICA RETIFRAN LTDA: SEDE E FORO: Rua 
Araruna. 1545, Centro. CEP: 87302-210, Campo Mourào-PR; PRAZO DE DURAÇÃO: 
lndctcrminado: INÍCIO DAS ATIVIDADES: O 1 de abril de 2003; OBJETO SOCIAL: 
Retífica de motores, Venda de ~ e motores para veículos e máqwnas em geral. 

CAPITAL SOCIAL: R$- 20.000,00 (vinte mil reais) cfu.idido em 20.000 (\-inte mil) 
quotas no valor de R$- 1.00 (um real) cada uma. assim dist.ribuidas entre os sócios: 
SÓCIOS QUOTAS CAPITAL RS 
FRA.'NCISCO APARECIDO VIUDES 19.800 19.800,00 
ROSENDO VIUDES 200 200,00 
TOTAL 20.000 20.000,00 
Integralizadas em moeda corrente deste país neste ato. A responsabilidade de cada sócio é 
restrita ao ' 'alor de suas quotas. mas todos respondem solidariamente pela integral.i.zação 
do capital social. 

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

ADMINISTRADOR Francisco Aparecido Viudes; USO DA FIRMA Individual: PRÓ
LABORE: Aos sócios e outros que prestarem seniços a sociedade, fixado de comum 
acordo: OBRIGAÇÕES: Proibido aval. endosso, fiança c caução de favor; CAUÇÃO DE 
GERÊNCIA: Dispensado. 

Nenhum dos sócios poderá sem anuência e;~;:pressa dos demais senir, em nome da empresa 
como avalista. fiador, contrair empréstrmo, alienar bens (imóveis ou móveis) em nome da 
empresa ou assumir quaisquer compromissos que acarretem õnus a sociedade. 

BAl.Ãl'íÇO GERAL: Anualmente em 31 de dezembro; RESULTADOS: Atribuídos 
proporcionalmente aos sócios com quotas integralizadas ou mantidas em reserva na 
sociedade. 

DELffiERAÇÔES GERAIS: Pôr maioria absoluta de votos, inclusive a de 
transformação do tipo jurídico, cabendo um voto a cada quota de capital. 

DESIMPEDIMENTO: Os sócios declaram que não estão incursos em nenhum dos 
crimes previstos em Lei que os impeçam de exercerem atividade mercantiL 

J 
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NONA: 

DÉCIMA: 

DÉCIMA 
PRIMEIRA: 

RETÍFICA RETIFRAN L TOA. 
CONTRA TO SOCIAL 
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TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: Por consentimento dos demais s~os·'Ç ~t do 
prazo de direitos de transferência de 60 (sessenta) dias, mediante noti!ica~ ~- ~0:.\'1'"..) . ... 

....... "- •' 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA: DECLAR.Mf, todos os sócios para o'Slrns do 
art. 4.0 da Lei n. 0 9.841/99. que: a empresa se enquadra na situação de microempresa: o 
valor da receita bruta anual da empresa, no presente exercício, não excederá o limite 
fixado no inciso I do art. 2. o da Lei n° 9841/99, observado o disposto no § 1° do mesmo 
artigo e que a empresa não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão 
relacionadas no art. 3° da mesma Lei. 

Fica eleito o foro de Campo Mourão-PR para o exercício e o cwnprimento dos direitos e 
obrigações resultantes deste contrato. 

Lavrado em quatro 'ias de igual teor e forma. 

Campo Mourão-Pr., 23 de março de 2003. 

Responsável peJa elaboração deste instrumento: 

' I .I 

JOA ;z SEBASTI10 RODRIGUES 
CO/CRC-PR 02720210-0 

I 
..... I 

Testemunhas: 
r.;."' r-

t - • 

• 
LUZIANA MOLLER BANISCB 
(RG J\1°. 5.856.229-7 do lnst. de Ident. do PR) 
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FRANCISCO APARECIDO VIUDES, brasileiro, natural de Marialva - PR, ca~ 
sob o regime de comunhão universal de bens, nascido a 06/Q5/1952, empresário, 
residente e domiciliado em Campo Mourão - PR, à Rua Carlos Behrens, 283, Jardim 
Laura, CEP: 87300-140, portador do CPF sob n. 0 149.409.229-87 e da Cédula de 
Identidade RG N. 0 860.063-5 do Instituto de Identificação do Paraná~ e ROSENDO 
VIUDES, brasileiro, natural de Nova Granada-SP, casado sob o regime de comunhão 
universal de bens, nascido à 25/09/1928, empresário, residente e domiciliado em 
Campo Mourão- PR, à Rua Teodoro Metchko,936, Jardim Copacabana, CEP: 87302-
340, portador do CPF sob o N.0 160.247.379-04 e da Cédula de Identidade RG sob o N.0 

450.733 do Instituto de Identificação do Paraná~ únicos sócios da sociedade limitada 
RETIFICA RETIFRAN L TDA. - ME, com sede estabelecida em Campo Mourão -
PR, à Rua Araruna, 1545, Centro, CEP: 87302-210, registrada na Junta Comercial de 
Campo Mourão- PR, sob o NIRE 41204980813, por despacho da sessão de 26/03/2003 
e inscrita no CNPJ sob o N°. 05.562.172/0001-72, resolvem assim, alterar o contrato 
social: 

Primeira: Em decorrência da presente alteração o endereço da sociedade passa a ser: Rua Maria 
Olímpia Jardim, 620, paralela a Rodovia BR 158, Km OI, Jardim Isabel, Campo Mourão - PR, CEP: 
87300-970. 

Segunda: Permanecem em pleno vigor as cláusulas do contrato social não alteradas ou não colidentes 
com o disposto nesta alteração de contrato social. 

Terceira: Fica eleito o foro de Campo Mourão-PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e 
obrigações resultantes deste contrato. 

E, por estarem assim, justos e contratados assinam a presente alteração em 05 (cinco) vias de igual teor 
e forma. 

/ 
/~ ,----
~( 

' "' _.., ,.--

Campo Mourão-PR, 09 de fevereiro de 2006. 

-- ..... " 
/ 

~,r ~ -

---FRANCISCO ÀPARECIDO VIUDES 

Escritório Globo (44) 3523-6464 
contglobo@brturbo.com.br 
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RETIFICA RETIFRAN LTDA ME 
CNPJ- 05.562.172/0001··72 

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

./\\~A j1~J . • /,.·;:.v 0.1'. 
ll·"'./ !>~ ...:.. o 
l !J ~) 

( !: 7.' :.t : . ~ ,.., I •• . • '· 6 ') • _,... 

-~;,- · · ' Q=-~~~~ 
v0 . -r- -~~ 

FRANCISCO APARECIDO VIUDES, brasileiro, natural de Marialva -PR~ 
regime de comunhão universal de bens, nascido a 06/05/1952) empresário, residente e 
domiciliado em Campo Mourão - PR, à Rua Carlos Behrens, 283, Jardim Laura, CEP: 
87300-140, portador do CPF sob n.0 149.409.229-87 e da Cédula de Identidade RG N.0 

860.063-5 do Instituto de Identificação do Paraná; e ROSENDO VIUDES, brasileiro, 
natural de Nova Granada-SP, casado sob o regime de comunhão universal de bens, nascido à 
25/09/1928, empresário, residente e domiciliado em Campo Mourão - PR, à Rua Teodoro 
Metchko,936, Jardim Copacabana, CEP: 87302-340, portador do CPF sob o N.0 

160.247.379-04 e da Cédula de Identidade RG sob o N.0 450.733 do Instituto de Identificação 
do Paraná; únicos sócios da sociedade limitada RETIFICA RETIFRAN L TDA. - ME, com 
sede estabelecida em Campo Mourão - PR, à Rua Maria Olimpia Jardim, 620, paralela a 
Rodovia BR 158, Km 01, Jardim Isabel, Campo Mourão- PR, CEP: 87300-970, sob o NIRE 
41204980813, por despacho da sessão de 26/03/2003, e ultima alteração registrada sob o no 
20060486872, por despacho da sessão de 14/02/2006 e inscrita no CNPJ sob o N°. 
05.562.172/0001-72, resolvem assim, alterar o contrato social: 

Primeira: O sócio ROSENDO VIUDES, que possuía na sociedade 2.00 quotas no valor de R$ 1,00 (um 
real) cada uma, totalizando R$ 200,00 (duzentos reais), retira-se da sociedade cedendo e transferindo suas 
quotas pelo valor nominal ao sócio ingressante JEISON KWITSCHAL VIUDES, brasileiro, natural de 
Campo Mourão-PR, divorciado, nascido à 31/08/1975, empresário, portador do CPF sob o N.0 021.695.149-
61 e da cédula de identidade RG sob n° 4.990.578-5 do Instituto de Identificação do Paraná, residente e 
domiciliado em Campo Mourão-PR, à Rua Carlos Behrens, 283, Jardim Laura, CEP: 87300-140, que 
ingressa na sociedade pelo presente instrumento. 

Segunda: O sócio retirante ROSENDO VIUDES dá ao sócio ingressante JEISON KWITSCHAL 
VIUDES, plena e rasa quitação da cessão de quotas ora efetuadas, declarando o mesmo, conhecer a 
situação econômica-fmanceira da sociedade, ficando sub-rogados nos direitos e obrigações decorrentes do 
presente instrumento. 

Tr-~eira: Em decorrência da presente alteração o capital social no valor de R$- 20.000,00 (vinte mil reais), 
d1HJido em 20.000 quotas no valor de R$- 1,00 (um real) cada uma, fica assim distribuído entre os sócios: 

SÓCIOS 
FRANCISCO APARECIDO VIUDES 
JEISON KWITSCHAL VIUDES 
TOTAL 

QUOTAS 
19.800 

200 
20.000 

CAPITAL-R$ 
19.800,00 

200,00 
20.000,00 

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente 
pela integralização do capital. 

Quarta: Permanecem em pleno vigor as cláusulas do contrato social, não alteradas ou não colidentes com o 
disposto nesta alteração de contrato social. 

Escritório Globo (44) 3523-6464 
contglobo@brturbo.com.br 
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RETIFICA RETIFRAN LTDA ME 
CNPJ- 05.562.172/000lr72 

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRA··ruAL 
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E • • tad • a} - 04 ( ) ·'S9I.IA..r: ....... ""' T, / , por estarem asstm, JUStos e contra os assmam a presente teraçao em quatro vt~9-!,.,... 

teor e forma. 

Campo Mourão-PR, 01 de setembro de 2010. 

./· 

/,..
./ __ ...........---- / 

...-_......-. .- - \\ / .. ., ...... ·.. --
FRANCISCO APARECIDO v_w:~ 
- \ .::::.-----
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/ - 0 /" / ' ,..:::(:C/.;~ Ai/4 ~tez'.(. 
,. JEISON KWITSCHAL VIUDES 

,· t I 
\ ' ·--· 
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Responsável pela elaboração: JOAREZ SEBASTIAO RODRIGUES 
CRC 027202/0-0 PR 

SCH 
.t. de Ident. do PR) 

l.'f.J.?L'rYN!.,H'I-~ DA SILVA 
st. de Ident. do PR) 
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Escritório Globo (44) 3523-64&4 
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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 

ANEXO li 

Prefeitura Municipal de Nova Cantú 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 042/2013 
REF.: Edital de CARTA CONVITE no 010/2013- PMNC 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade CARTA CONVITE N°. 010/2013 

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. 

Rua Maria Olimp!a Jaroirn, 492 
Jardim Izabel, Saída para rv;aringa 

[,S!P 87309-650 - Campo Mourão - Para.!3J 

Campo Mourão em, 25 de Outubro de 2013 

t; 



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 IH 

Prefeitura Municipal de Nova Cantú 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 042/2013 
REF.: Edital de CARTA CONVITE n° 010/2013 - P:MNC 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 
proponente do procedimento ·licitatório, sob a modalidade CARTA CONVITE! n° 
010/2013, 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. 

Rua Mcria Ofimpia Jardim, 49S 
Jardim Izabef, Saída para Maringa 

I CEP 87309-650 - Campo Mourão - ~ra3J 

Campo Mourão, em 25 de Outubro de 2013. 
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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 

ANEXO IV 

Prefeitura Municipal de Nova Cantú 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 042/2013 
REF.: Edital de CARTA CONVITE n° 010/2013 - Pl\1NC 

DECLARAÇÃO 

DECLARAMOS para fins de participação no procedimento 

licitatório - CARTA CONVITE N°. 01 0/201 3, 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. (Conforme inciso V do art. 

27 da Lei n°. 8.666/93). 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente 

'õ0.31 9.428/{)0Q 1-0Õ' 
GERALIJlro~1FICA 25 

de Outubro de 2013. Rua M•na Olimp;a J2rc';rr,, 498 g, 
Campo Mourão em, Jardim IZabei, Saída ""' • M&m,,. 

LqP 87309-õSO. C.n;po l<wrão. r.~,~ 



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 Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 042/2013 
REF. : Edital de CARTA CONVITE n° 010/2013 - PMNC 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fms de direito, na qualidade de 
proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 
010/2013 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. 

'õo.319.42Btooo ·1-oõJ 
GE~WO L'~~FIG; 

Ru~ Mç.. i& Cl.;r·>.:i .i2!·ci;r>, .;~n 
Jar'.:!im Y.zabe!, S:Jia::t i:\":• a i·~aHnga 

L CEP 87109-t so • C.:npo Mvu•ão - f<ra.s} 

Campo Mourão, 25 de Outubro de 2.013. 
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c A 
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 

CAMP.O 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: 29/10/2013 a 27/11/2013 

Certificação Número: 2013102908392450996458 

I nformação obtida em 29/10/2013, às 08:39:24. 

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

-e> 

https:/ /www.sifge.caixa.gov. br/Empresa/Crf/Crf/F geCFSimprimirPapel.asp?V ARFes. .. 29/10/2013 
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..r~t:%C RETÍFICA paraná 
BC»SC::H RETIFICA PARANÁ LTDA. 

Retífica para todos os tipos e marcas de motores 

ANEXO I 

Prefeitura Municipal de Nova Cantú 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 042/2013 
Ref.: Edital de CARTA CONVITE n° 010/2013- PMNC. 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, redenciamos o Sr. Francisco Valderi de Moraes, 
portador da Cédula de Identidade, sob n° 500.418-40 e CPF/ MF n° 
704.656.579-15, a participar dp procedimento licitatório sob a modalidade 
CARTA CONVITE n° 010/2013, instaurado por este Departamento de 
Compras. 

Na qualidade de representante legal da empresa RETÍFICA 
PARANÁ L TOA, outorga-se ao acima credenciado, dentre outros poderes, 
o de renunciar ao direito de interposição de recurso. 

j 'j 
João Ernesto da Silva 
RG: 1.393,.474"'SESP-PR 
CPF:- 203.210.239-00 

Campo Mourão em, 28 de Outubro de 2013 

r82246703/000l-691 

Retífica Paraná Ltda. 

V IA MARGINAL GELINDO 
DESIDERATO STEFANUTO, 407 

JARDIM BANDEIRANTES - CEP 87309-650 
L CAMPO MOURÃO - PR ~ 

Via Marginal Gelindo O. Stefanuto, 407-Jrl. 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 

-6 
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BC>SCH RETIFICA PARANÁ LTDA. 
Retífica para todos os tipos e marcas de motores 

ANEXO 11 

Prefeitura Municipal de Nova Cantú 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 042/2013 
Ref.: Edital de CARTA CONVITE n° 010/2013- PMNC. 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, 
sob a modalidade de CARTA CONVITE n° 010/2013, 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. 

João Ernesto{!,a S.ilvd 
~G: 1.393.4'74 SESP-PR 

CPF: 203.210.239-00 

Campo Mourão em, 28 de Outubro de 2013 

r82246703/000l-69-1 

Retífica Paraná Ltda. 

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».SCJ-1 RETIFICA PARANÁ LTDA. 
Retífica para todos os tipos e marcas de motores 

ANEXO Til 

Prefeitura Municipal de Nova Cantú 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 042/2013 
Ref.: Edital de CARTA CONVITE n° 010/201 3- PMNC. 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 010/2013 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. 

(', 

~j 
João Ernesto 8a S 
RG: 1.393.474 SESP-PR 
CPF: 203.210.239-00 

Campo Mourão em, 28 de Outubro de 2013. 

r82246703/000l-691 

Retífica Paraná Ltda. 

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 

b 
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BC>SCH RETIFICA PARANÁ LTDA. 
Retífica para todos os tipos e marcas de motores 

ANEXO IV 

Prefeitura Municipal de Nova Cantú 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 042/2013 
Ref.: Edital de CARTA CONVITE n° 010/2013- PMNC. 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os · devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade- CARTA CONVITE n° 010/2013 instaurado pelo 
Município de Nova Cantú, que a empresa proponente, não emprega menores de 18 anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância a Lei Federal 
9854/99, que acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

~ 
João Ernesto da 'Silva 
RG: 1.393.474 SESP-PR 
CPF: 203.210.239-00 

Campo Mourão em, 28 de Outubro de 2013. 

r82246 703/0001 -691 

Retífica Paraná Ltda. 

VIA MARGINAL GELINOO 
DESIDERATO STEFANUTO, 407 

JARDIM BANDEIRANTES- CEP 87309-650 
L CAMPO MOURÃO - PR ...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 I Fax: (44) 3525-3311 

b 
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BC>SC:: .... RETIFICA PARANÁ L TDA. 
Retífica para todos os tipos e marcas de motores 

ANEXO V 

Prefeitura Municipal de Nova Cantú 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 042/2013 
Ref.: Edital de CARTA CONVITE n° 010/2013 - PMNC. 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade- CARTA CONVITE n° 010/2013 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. 

~ 
"'-4' 

João-ErneSto da silva 
c:::::::::::- RG:.-1 .. 393Af7 4 SESP-PR 

CPF: 203.210.239-00 

Campo Mourão em, 28 de Outubro de 2013. 

r82246703/0001 -69 ~. 
Retífica Paraná Ltda. 

VIA MARGINAL GELINDO 
DESIDERATO STEFANU TO, 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 

~ 



Certidão Positiva de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual com Efeitos de Negativa 

.~ 

• PARANÁ 

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° 11 085081-80 

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 exigibil idade 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 
I 

GIAIICMS Omissa/Irregular o o,ool 
Inadimplência ICMS Mensal o 0,00 

Processo Administrativo Fiscal o 0,00 

Dívida Ativa o 0,00 

Parcelamento 1 439.678,59 

Omissão Arquivos Magnéticos o 0,00 

IPVA o 0,00 

Total 1 439.678,59 

Finalidade: Licitação 

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

Esta Certidão tem validade até 28/12/2013 - Fornecimento Gratuito 

-
\1) 

PARANÁ 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 
Certidão N° 11085081-80 

Emitido Eletronicamente via Receita/PR 
29/10/2013-08:17:08 

' ('.J 
Dados transmitidos de forma segura 

Tecnologia CELEPAR 

tZ 
f:::) 

https://www.arinternet.pr.gov.br/outros/ _ d __positiva2.asp?eUser=CLG4864 &eCNPJ=82.246. 703/000... 29/ 10/2013 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
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CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: RETIFICA PARA NA L TOA. 
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 14:50:33 do dia 01/08/2013 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 28/01/2014. 
Código de controle da certidão: 02E0.8413.0188.FAD2 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

6 

http:/ /www.receita.fazenda.gov. br/ Aplicacoes/ ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSeg Via... 29/10/2013 



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: 
Cidade: 
Estado: 
CEP: 

JARDIM BANDEIRANTES 
CAMPO MOURAO 
PR 
87309650 

Finalidade da Certidão: PARA FINS DIVERSOS 

N°17507/2013 

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: 29/10/2013 às 09:41:08 

ô 



Mli"ij;@ii·M Mlelif1;M 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 8224670310001-69 

Razão Social: RETIFICA PARANA LTDA 

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

269 I JD BANDEIRANTES 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: 29/10/2013 a 27/11/2013 

Certificação Número: 2013102908361251745803 

Informação obtida em 29/10/2013, às 08:36:12. 

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

;-;:-,., ·l·<Y1- - ~· -?: c~ ri.-· ·~· • .• 

- .... - ... ·--·f 
-Ã~-- ··9 

0:,~~.::_:_0;./ 
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Certidao Negativa de Debito 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÓES PREVIDENCIÁRIAS 

E ÀS DE TERCEIROS 

N° 000992013-14023703 
Nome: RETIFICA PARANA L TOA. 
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 no 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 01/08/2013. 
Válida até 28/01/2014. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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RETÍFICA PARANÁ LTDA. 
CNPJ: 82.246.703/0001-69 

~;:L, . N.",.32'--~~ ~ 

C- 'f Oll'AVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL ...... ---~ ·-~~- ...... ;:.-· 
, r_.. (,~.,Y.;·. 

. . . (o~~- ~ ~ \ • \ 

IVONE DE LOURDES CAPRISTO J~1LHO, Brasile1ra. :"Jatura1 de l-'é1n-lpu<~-::·W. vmv•~ .. L9~\: 
t>mprf'sftrin, portadora do CPF /MP sob n\lmPro 8~·-L~)"-1 8 . '2:::?9 b'f ~ cl~ rc-rn•la ele 
Identidade Civil, RG número 978.534-5 SSP/PR, rcs:d~n:e e d0mic:l:ad:1 ·1 .\•; ,Jose 
Custódio de Oliveira. 1825. apto.70 I , Edificio Eldc,rad<-. CZP S73U0-0:20. r.;c:1t.ro -
Campo Mourão, Estado do Paranâ; 

MOTOMU IKEDA. Hrasileiro Natural de Pro111i~são-::>P Casaclu com o Hegune ck 
Comunhão de Bens, empresário, portador do CPF/MF sob número 087 . 136.268-68 
e da Cédula de lclenticjade Civil, RG numero l.l56.552 SSP/PR, residente e 
domiciliado à Rua ltapiruna, 822, ,Jardim Penha, CEP 03757-050- São Paulo, Estado 
ele Si:io Paulo: 

KAZUKO IKEDA, Brasileira, Nntural ele Gãlia-SP, Divorciada, empresária, portndora 
do CPF/MF sob numero 005.365.359-90 c da Cêdula dt.: Idt:ntidade Civil RG número 
l.200.526 SSP f PR, residente e domiciliada ã R na Harrison José Borg~s !300, C'EP 
87300-380 · Centro - Campo Mourão_ Estado do Paraná: 

MA"'Rl"'!.Jf".T.{) J;!'R'rnr.T Rr~c.:~lP~r"' N-:~oh•r<:~l ..-l.co f""t:J'"""''"",... ~.1.n,,·.;..n_DD ~r.lt#.lo;,..,... l\T.-...._. ,H...-f,, ~~--.. . , - -- --··· c --- -· ··--- . --· --- ---- · . -·----- ----
31/05/1982, empreswio, portador do CPF/MF sob numero 038.272.519/07 t.: da 
Ct:~dula de Identidade Civil RG número 8.239.912-7 SSP/PR, residente e domiciliado à 
Rua Santa Catarina, 1741, Edillcio Torre do Sol, Apto. 802- CEP 87300-41 0 - Centro 
em Campo Mourão, Estado do Paraná; 

JOAO ERNESTO DA SILVA, Brasileiro, Natural de Caconde-SP, Separado 
judicialmente, emprcs.:'trio, Portador do CPF f MF sob numero 203.210.239-00 e- da 
Cédula de Identidade Civil, RG número 1.393.4 7-1- SSP fPR, residen te e domiciliado à 
Av. Capitão Índio Bandeira, 701 Apto. 502, Edifício Araucána - CE P 8730 1-000 -
Centro- Campo Mourão, Estado do Paraná; 

Sócios componentes da empresa que gira sob a denominação social de RETÍFICA 
PARANÁ LTDA., Sociedade Limitada com sede, foro e estabelecimento comercial, às 
m;:~rgens da Vta Marginal 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 n°. 82.246.703/0001-69 com seus atos 
constituidos arquivados na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob número 
'1120236937.8, por despacho em sessão de 24 de julho de 1990, e sétima a lte ração 
arquivada sob número 20044620470, por despacho em scssõ.o de OtJ./01/2005, 
respectivamente por este instrumento decidem alterar o Contrno Social como segue: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: - Retira-se da Sociedade o sócio MARCELO ERCOLI. acima 
qualifiC'ado, cedendo e transferindo suas 9.493 (nove mil e quatrocentos c nov<:ntu c 
tr~'s) quotas na sua totalidade a Socia remanescente. 
a1 - lVUN.t; U.t; LUUKJJ~ (;AYKl:s'fU MALHO, acima qualthcada, que pOSSUI na 
sociedade o valor de R$ 88.681,00 (Oitenta c oito mil e seiscentos e oitenta e um 
reais), divididas em 88.681 (oitenta c o ito mil e seiscentos c oitenta c uma) quobs no 
valor de R$ 1,00 (hum real) cada, adquire neste ato 9.493 (nove mil e quatrocentos e 
noventa e trc:~s) quotas no valor ele R$ 9.493,00 (nove mil e quatrocentos e noventa t: 

trcs reais), intt:graliz:ld~ em moeda corrente e legal do país, aumentando seu capital 
social para R$ 98.174,00 {noventa c oito mil e cento e setenta e quatro reais}, dividido 
em 98.174 (noventa e oito mil e cento c setenta e quatro) quotas no valor de R$ 1,00 
(hum real) cada, não alterando o Capital Social da empresa. 

CLÁUSULA SEGUNDA: - 0 sócio MARCELO ERCOLI, que se rttira ela soc tedade, ,_ 
dc:cbra hnver receb1do de IVONE DE LOURDES CAPRISTO MALHO, neste ato e em 
mot-da COITente, a quantia de l~$ 9.473.00 (nove m il e quatrocentos e setema e três 
reais) , c dcclw·a. outrossim, sanados todos os seus dire1tos \.: haveres pcrantl.: a 
sociedade, nada mais tendo a rec.lamar, seja a qut! titulo for, nerl) do cessionário. nem 
da :;o('i<:-doclc, dando lhcs plena, g.eral ~· irr~vogávl'l quilaçüo . . { \/..-~ 1\ .. ~.:V1...' 

·\!r' 

~~ i/1! ~~~\v~~\ 
\J,rJ \})'] 
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RETÍFICA PARANÁ LTDA. ~f~i ... N.-'..J-t.... ·~ 
OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL ·;_,~~--~·-~-_.; .. 
CNPJ: 82.246.703 /0001-69 . ·-;;;~-r-

CLÁUSULA TERCEIR\.:- OS ">cio MARCELO ERCOLI. que :>l' rcttra ela sot:iedadc, tic~.:;!i:ü.::::· 
e:-:imido de toda e. qualquer responsabilidade por qw.ts•IL.et t".:,t .. s ot ... tu; pr."lt:caclos 
pela sociedade. durante o período em que figurou C!•n>o sC.d-1 do. rer.~,-;j,_, uessoa 
juridica Fica também eximido de toda e qualquer respon~auiltdad~ ptrantt> :t 
socit~dade da qual se retira. perante os sócios anligos ou atuais c perante terceiros por 
quaisquer fatos ou atos que tenha praticado no período em que integrou n soctcdade. 

CLÁUSULA QUARTA: - Em função da alteração ocorrida na Cláusula pr imeira, a 
Cláusula quinta do Con~rato Social passará a ";gorar com seguinte redação: 

.. CLAUSULA QU!NTA - O Capital social, totalmente integrali7.ado, é rle H$ 191.000,00 
(cento e noventa c um mil reais). divididos ...:m 191.000 (ct:nto c noventa e uma mil) 
quotas de R$ 1,00 (hum real) cada uma. permanece inalterado o Capital Social 
dividido entre os sócios rcman~;scente da St:b>'Uintt: fomm: 

Sócios Quotas 
1 - Juone de Lourdes Caoristo Malho 98.1741 
..:..- - AT..IVtVIft.U tf'\.CUU VV.~J ...J . U...,J ."'TJ V,"-.JV V~,,f!.U /U 

.3 - Kazuko /keda 19.100 19.100,00 10,00% 
4 - Joüo Emesto da Silva 8.251 8.25 1,00 4,32% 
~tal 191.000 191.000,00 100,00% 

CLÁUSULA QUINTA: - Altera-se a administração da sociedade descrita. na cláu sula 
di·cima terceira que passa a seguinte redação: 

"CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA: - Administração dr.t Sociedade. A Sociedade será 
administrada pt:los sócios, os quais delegam a gerência e administração por 
unanimidade, nos termos do artigo 1 .061. da Lei 10A06, de 2002, por este mesmo 
instrumento, o uso do ·nome empresarial passa a ser sempre em conjunto de 0 2 
(dois) administTadores devendo ser efetuado o cruzamento de assinaturas como segue: 
a Sra.: lvone de Lourdes Capristo Malho, supra qualificada, assina em conJunto com 
Sr.: João Ernesto da Silva, supra qualificado e Sra.: Ivone de Lourdes Capristo 
Malho, supra qualificada, assina em conjunto com Sr.: Motomu Ikeda, supra 
qualificado. Os gerentes e admmistradores são c-onsiderados investidos em Sll<"ls 
iunções na data da assinatura deste instrumento. e do termo de posse no Livro de 
Atas da Administração•. 

CLÁUSULA SEXTA: À Vista das modificações ora ajustadas, CONSOLIDA-SE O 
CONTRATO SOCIAL com a seguinte redação: 

IVONE DE LOURDES CAPRISTO MALHO, Brasileira, Natural de Parapun-SP, vwva, 
t:mnrf'~nn~ nnrtndnr::~ nn rPF'/Mii' ~nh m'tmf"rn ~R4 n4S ?•JCJ-R7 t> rln C:i-rlttb rlf" - - . 
Identidade Civil, RG número 978.534-5 SSP/PR, residente c domiciliada à Av. José 
Custódio de Oliveir a. 1825, apto.701 fi:dific10 Eldorado, CEP 87300-020, Centro -
Campo Mourão. Estado do Paraná; 

MOTOMU IKEDA, Brasileiro, Natural de Promissáo-SP, Casr~do com o Regime de 
Comunhão dt> rlens empresário, portador do CPF/MF sob número 087.136.268-68 
e cia Cédula de Idenridade Civil, RG número 1. 156.552 SSP /PR, residente e 
domiciliado à Rua. ltapiruna, 822, Jardim Penha, CEP 03757-050- São Paulo, l':stado 
de Sào Paulo: 

KAZUKO IKEDA, Brastlcira, Natural de Gália-SP, Dworciada, empresária, portadora 

\t' 
do CPF/ M F sob número 005.365.359-90 l da Cédula de Identidade Civil RG número 
1.200.526 SSP/PR. residente e domiciliada à Rua Ha.rrison José Borgezs 1360, CEP 
87.300-3RO- Centro- Campo Mourão, Estado do Paranã: l -'"I. , ~ 

' - \.. ...... ( 1.;(. .t: 

JW- l ~ ,\ \\\1\ ,j}i0 
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RETÍFICA PARANÁ LTDA. C;~;:~. L.:M?M.---- f-: 
CNPJ: 82.246.703/0001-69 c~. 4 } 
Oll':~VA ALTERAÇÃO CONTRATUAL ___ ,.,. ___ .... ~·-· 
JOAO ERNESTO DA SILVA, nrasileiro, Natural de Cncondc-SP, Sepa ·1~~) <F-
l U h i.1, , -,,~l!l<.:, l: t n pr<.:~;;,, ·i•.•. PorLldo:- do CPF I MF ~ob núrnero 'J.ll:3 .. J.lU . .2.5~ - 1)0 I' · V<~ Car~t\.\ ·' 
Ct~duh1 de ldr?ntidadc Ci,·il. RG número 1.393.47·1- S!:-P: P-~. r csi·knt.' .- t:o,,,j,·ik1do à 
Av. Capitão lndío Randeira. 70l Apto. 502, E:difirH) l'ré'uc·à:·i::~ - Ct-P xnüL-000-
Centro -Campo Mourão, Ji:stado do Paraná: 

S<>c ws cor:1poncnles da empresa que gira sob a dcnotmnaçéi.o soem] de RETÍFICA 
PARANÁ LTDA., Sociedade Limitada com sede, foro c estabelecimento comercial, às 
marg,t:ns da Via Marginal Gcli.ndo Desiderato Stefanuto, N. 407 - CEP 87309-650 -
Jardim Bandeirantes - Campo Mourão - Estado do Paraná, Inscrita no Cadastro 
Nacional da Pessoa ,Jurídica CNPJ(MFI sob n°. 82.246.703/0001-69 com seu s a tos 
com:;tituídos arquivados na Junta Comercial do Estado do Paraná. sob número 
4120236937.8, por despacho ~m se::;são de 24 de julho de 1990, e st:Lima allcraç;;w 
arquivada sob número 20044620470, por dc.:spacho em sessão de 04/01/2005. 
respectivamente, e na melhor fonna de di1·eito. consolida-se o Contrato Social como 
segue: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: - A Sociedade gira sob a denominação Social de Retilíca 
,.,_---::. 1 - ....l.... - -- _.;:. -- • ...= ~- ~ • ._ '. ' 4 ~ ' • • h 
• _ .. ._ ... _.. • ....., ~ .. '"''"-'• t ...... ~\,..&U -' '--51\..U~.&. t.J'Vl 'w..:JL~ a..n .. '-.lc:&.ya.v \...1\- \...VL. lU Q.t.V ~V\..J.c.l.l \... ~\...JC1 ~ 1 ll. -!V.-,- V\.J' 

ele lO d e Janeiro de 2002 (Código Civil de 2002}. 

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade tem sua sede na Via Marginal Gelindo Desiderato 
Stefam.lto, -<107 - Jardim Bandeirantes - 87309-650 - Campo Mourão, E stado do 
Paraná, podendo abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do 
terri tório nacional, por deliberação dos SócJOs alravés da maioria de votos. 

Parágrafo único - Fica ele1to o foro da cidade de Campo Mourão-PR, para d1rimir 
quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato soc1al. 

CLÁUSULA TERCEIRA A socicdaJ.: foi constituída em 01 de agosto de 1990, com tipo 
juríd1co de sociedade limitada, seu pra7..o de duração 6 indeterminado, encerrando seu 
exercício soc1al aos 31 dias do mês de dezembro de cada ano. 

CLÃSULA QUARTA - O Objeto social da Sociedade tem como ramo de atJVidade: O 
comércio de peças e acessórios, combustível e lubrificantes, pneus e acessórios. 
prestação de serviços de assistência técnica, retifica e reparação de motores em gera l e 
a compra, venda e consignação de imóveis, em todo o ten-itório nac10nal. 

CLÁUSULA QUINTA- 0 Capital social, totalmente integrdli7..-"ldo, é de R$ 191.000,00 
(c~"nto e noventa e um mil reais), divididos em 191.000 (cento e noventa c um mil) 
quotas de R$ 1,00 (hum real) cada uma, dividido entre os sócios da seguinte forma: 

Sócios I Quotas Canital RS Participação 
11 - Ivone de Lourdes Capristo Malho I 98.174 98.174.00 51 ,40"l,, 
l2- Motoffi"u Ikcda 65.475 65._475 ,00 - - 3:+,2SO;o --
3- Kazuko lkeda 19.100 19.100,00 10.00''·:~ 
4 ·João Emesto da Silva 8.251 _ ~2~1 ,00_ __±}2'\, i 

Total I 191.000 191.000,00 r-- 100,00% 

PARÁGRAFO ÚNICO - · A rc:sponsubilinade no" sócios é solJdária e lullltada ã 
importância total do capitaJ social integralizado, nos termos do art. 1 052. da Lei 
10.406 , de 10 de janeiro de 2002. 

CLÁUSULA SEXTA- /\s quota:s sõo indivisíveis em rclaçào à sociedack c 11flú poderão 
se r caucionnrlas. empenhadas, oneradas ou gravarlM.s. total ou pa:cialmentc, a 
qualquer título, exceto mediante autorização de sócios que representem a maioria 
:'lhsnluta do capita l social. 1\ cess~o das quotas obcdccerú ao procedimento 

\~.i 

. 
\ estabelecido na Cláusula St:tima. f' _ . 

~''f (~\~ \~ 
,.. ,~,IV 

. \'.:v . . 
\}J' 

I 

\l I 

\)vvv\; I .{J 
Create PDF with G02PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer 



~,R.!\ M· 
,.~.,:\v '(/··' ,...... • i/_, 

/·~.·./ ··c• 
{J..J' ~ 

• • ,. ,. 'J 

RETIFICA PARANA LTDA~ ',:... FiJ i~.J. cl9 ----?: 
CNPJ: 82.246.703/0001-69 . rv/) ' 
O!~AV.I\. ALTE~ÇÃO CONTRATUAL ·--··-~- ........ _ 
CLAUSULA SETIMA - C<·ssüo das quotas e do dir.:it.) ck ~n:~<:;c .1::ia.. As rtu< ~ c.('-/ 

1. 1 . t I 1· . . ' J ' -..."; •. ,., ' -' / ... n . •,·"· ;._ ... :. , >ser " !"C te .::t '> ~· lcr~•·tro:; •pos c-re1n S·( (,c: e··cctoas l~;c.t::r~r-ct·1 lllCnl~,· ~ .:::n.·; _.-

a l';.; .._;;t'I (IS, CO!Tl pr~)7.11 1nÍTll'l1t.) ele quinze dias. para qLt.' p<~SSél.,.1 e:.;t:-rcrr )\' P~O, O ~ 
direito de prefer2ncia. Decomdo esse prazo c observada a igualdade de condições. 
pod1~m ser ofe1·ecidas a terceiros, estranhos à soctcdadc. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A notilie<o"Lção ckverã conter a quant1dad<' ck quot:Js '~ o preço 
por das exü?,ido. e fonna de pagamento. 

CLÁUSULA OITAVA - Na hipótese de todos os sócios manifestarem o direito de 
preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que possuírem. Se 
apen:-~s parte dos sócio!'õ exercerem esse direito, os dema1s poderão, no pra7.o adicional 
de dez dias, adquirir. mediante rateio, as quotas dtsponh·eis. 

CLÁUSULA NONA - \ Socit:datlc somente po<lcrã exercer o direito de prdcrcm:ia ú 
O.CJUÍsição total ou parctal das quotas. se os sócios não " ~·:-:c!"•'eren:, ~~0 pr::120 de 2~ 
horas preferencialmente aos terceiros, estranhos à sociedade, observando que esta 
élCJuisição se faça sem prejuízo do capital social ou das reservas de capital. Devendo 
tltili·.t~r 1"\C::. r~r11r"<::nc:: rl:.;1~ roc,,.'r'\J-:tc rlP& ,,,r-rnc:o k"c-t.-:l.c , ,,nt~c- ru::.......,....,...~n..._.,...,....r,:'i" ,_. .. ,.., t4:u:"'-''r""''"~•"\ 
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pelo prazo máximo de 180 dias, se não forem alienadas neste prazo, a sociedade 
deverá promover a redução do capital soei<'!! no rnontnnte equÍ\'alente ao valor nominal 
das quotas, revertendo o seu valor para a conta de lucro que originariamente 
disponibilizou os recursos para é!S quotas em tesouraria. 

CLÁUSULA DÉCIMA- Decorrido o prazo de preferência, c as~umidn pelos sócios, pela 
sociedade ou por terceiros, a tolalidade do aumento, haverá reurúão dos sócios p::rra 
que SeJa aprovada a modificação do contrato, nos tennos da Lei 10.406, de 2002. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Não exercido o direito de preferência pelos soc1os 
ou pela sociedade, o cedente estará automaticamente autorizado a efetivar a cessão a 
terccu·o, pelo preço mínimo indicado anteriormente, conforme (;XÍgência do panàgrafo 
único da Cláusula Sétima. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Na hipótese de não efetivada a cessão no prc-ço 
ofertado e persistir o sócio na intenção de alienar suas quotas, o procedimento 
referente ao exercício do direito de preferência, deverá ser repet1do, observado o novo 
preço mínimo. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: - Administração da S0nedade . .A. Soctedade serâ 
administrada pelos sóc1os, os quais delegam a gerência c admm1stração por 
unanimidade, nos termos do artigo 1.061, da Lei 10.40ú, de 2002, por esle mesmo 
instrumento. o uso do nome empresarial passa a ser sempre em conjunto de 02 
(dois) administradores devendo ser efetuado o cruzamento ele assinaturas como segue: 
a ;::,ra.: 1vone Cle Louraes \,;apnsto Malllo, supra quallllco.cla, ass1na em conJunto com 
Sr.; João Ernesto da Silva, supra qualificado e Sra.: Ivone de Lourdes Capristo 
Malho, supra qualitico.da, assina em conjunto com Sr.: Motomu lkeda, supra 
qualificado. Os gerentes e administradores são considerados in\estldo$ em suas 
funções na data da assinatura deste tnstrumenlo, e do l.l'nl10 de posse no Livro ele 
Atas da Administração". 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os Adnunistraclores scrüo dispensados cte caução e 
pudr.::rão ser destituídos da função, sem o direito i1 qualquer indeni;-:ação, por 
dt>!ihc:>ração de no minimo 2/3 dos titulares do capital social. confonne o comandü 
legal do art. 1.061 da Lei 10.-l-Oú/2002 

"\ 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Sua destituição se opera pela aprovação em reunião ele '" 
litula.res de no minimo 2/3 do capital sociaL que dever ser averbada no regist ro \~ 
competente no prazo m:himo de I O dias. A re1rúnl'ia do administrador ~e tornrt 
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RETÍFICA PARANÁ LTDA. ;. F)-· i-i.'. ,;._9- ---~ i-} 
CNPJ: 82.246.703/0001-69 . ..,Q 
OlTAVA ALTERAÇAO CONTRATUAL -·~--,--;;fi-~-~,-;· 
mc;icdz em rel~ção i1 ~oçiedr:d(· no ?1omento de sua cc,m,1J:Íc3.ç·à0 .:.:;c. i~n e .:m rclaç. I! 01,2 C;;. r.'\-..~··, 

; • l ~:, •·rb;•t':.l~> :1l.d1•.nta. Corncrcutl. -

PARÁGRAFO TERCEIRO - O Uso da denommação soem] é pnvat.lvo do éldminisn·ador 
nomeado. o qual responde solidári::l. e ilimitadamente por culpa ou dolo, pdos atos 
praticados cont.ra esre instrumento ou dl"t(;nninações <.la Lei. 

PARÁGRAFO QUARTO Na mesma reunião de quotistas que: destituir o 
administrador, outro seni eleito c empossado. 

PARÁGRAFO QUINTO -: Os t\dminist1·adores declaram não estar impedidos por Lei, e 
que não praticaram crimes: falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, contra a economia popular, sistema tinanceiro nacional, as normas de 
defesn de concorrcnci::~, as relações de consumo, a fé públtca ou a propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Os Admmistradorcs tem o dever de diligência e 
lealdade, nos termos estabe1ectdos uo art. 1.011, da Lct 10.406, dt.. 2002, bem como 
ficam obrigados a prestru:em contas c informações aos demais sócios, da sua 
~drnínl~t r~t"'~n ~nrP.IU"'>T.,I~nl'in-lhPt.: h-::ll~l,..,r~,::o•t"pc:o l"'nP>nC!!.'i'-' tnv~nt-6ril"'\ ?n\'":t.l r~1-:Jit-Arin~ rlo . . . ; - . . ~- . - --. - . 

administração, demonstrações financeiras e respectivo Balanço social, q.mndo do 
encerramento do exercício socto.l, ou excepcionalmente quando solicitado por escrito e 
com antcccdt:ncia mímma de quinze dias. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- A So..:icdadc rcmuncrarâ os a<.lmi11istradores medianle 
o pagamento mensal de pro-labore, que será defmido pelm; sócios em reunião. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Aos administradores são atribuiclos plenos poderes, 
mternos e externos, necessários à realização do objeto da sociedade, os quais o 
nutori:..:a a representar a sociedade ativa c passivamente, JUdicial ou 
extrajuJicialmente, podendo transigir, renunciar, desistir. firmar compromissos, 
confessar dívidas, fazer acordos contrair obligações. adquirir, alienar e onerar bens 
móveis e imóveis, irrcstritivamente, inclusive outorgar procuração em nome rla 
sociedade, quando a prática de qualquer ato assun exigir. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - E vedado aos admmistradorcs, bem como a qualquer 
procurador ainda que devidamente constituído, obrigar a sociedade em operações 
csr.ranl as ao objeto social, tais como: fiança, aval, endosso. aceite e de todo e 
qualquer titulo de favor. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A reunião de quotist.1s serã convocada pelos 
Administradores. com antece<lcncia mínima de dez dias, mt!<llante a expedição de 
cartas convocatórias V1a A. R. 1\vlso de recebimento, com local, data, a hora c a ordem 
do dia. Os quotistas que representarem mais de 5% (cm.co por cento) das cotas do 
capnru, tamoem poaerao requerer aos At1mmlstradores a com:ocaçao da assemblem, 
indicando. desde logo, a materia a ser deliberada. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA- 1\s deliberações sociais, nas quais cada quota do capital 
social representa um voto, serão tomadas em reunião de sócios, cujo quorum de 
mstalação será a maioria absoluta do cnpilal sodal. O quorum de dcliberm;flo t~ 

tamhcm o da maiona absoluta elo capital social, exceto no caso de alienação do 
cstabelec:Jmento, cisfto, 111s;óio ou transformação, quando o quorum clehberat1vo sera de 
d!Jis Le~·ços dos \'Otos dos quotistas. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA- Em livro pr:>prio de ntus da admm1strac;üü e ele registro ela~ 
ret!niõt>s dt> sôcios quotistas será lavrada ata do:; trabalhos, podendo esta ser de forma 
~uma•·ia, bem como as ocorrências e de4berações dos sõcios. assinada pelos membros 
rla mesa ~ pelos sócios presentes. ~-- ,. / 
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RETÍFICA PARANÁ LTDA. 
CNPJ: 82.246.703/0001-69 
OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - O sócio dio.;~wJt nte dt q'l..tltltter 

1 ,~ , t. ~r;.L p <>tl,·r,'l cx•::rç•·r " dirctlo de n~r.irar-sc L.a :;r·cio;:tJ.:.lde. nt~1"'1;k~·:-1,,d ,-, ,, !';Llil 
inrF;)Ç.flo a socied•tck e aos outros sócios, por eslTito meclin.ltP. 1l.o~ocoh. d•-n..ro do 
prazo dr.: trinta dias, a contar da deliberc1.ção que discordou. sendo seus haveres 
apurados t• pagos me<itante balanço levantado especificamente para esse fim. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA- Dependem da deliberação dos sóctos qllot.istas: 
a) -A aprovação das contas da administração; 
bl - Exclusão ou retirada de um dos sócios por pedido Jo sócio; 
r~) - .1\ designação dos administradores em r-~to separado, não sócio ou aclmim<>trador 

SÓCIO: 

d) -A destituição dos administradores; 
c) - O modo e o valor da remuneração dos admi.tri:>tradvres e do c.on~dho fiscal; 
t) -A participaç<\o nos lucros dos admmistradores e dos empregados; 
g) -·A modificação do contrato social; 
h) - A transformação da soctcdnde, ou a fusão, cisão ou incorporação; 
i) -Resolução, dissolução c liquidaçüo da sociedade cmpresftriaJ: 
j) -A nomeação ou destituição de liquidantes c o julgamento de suas contas; 
1..-l - P,:.rl1At" rt~ ""''",..,..,.,..,.t."'+"" .a r ..... l..:. .......... ". 

~ - -·-· ------- ---------, 
I) -Expulsão de sócio por falta grave ou incapacidade supervenit:nte; 
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 aüvo 

permant:nte; 
p) - O ingresso na soc1edadc dos herdeiros do sócio falecido, por requerimento do 

inwnta.riante, em substituição ao pagamento dos haveres do ude Ctlj!Js<·. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - Os sócio~. por unanimidade, deliberaram por 
não constituir consellio fiscal 

CLÁUSULA VIGÉSIMA . QUARTA - Qualquer sócw pode retirar-se da sociedade, 
mediante notificaçâo aos demais, a qualquer tempo por vontade própria, por 
dissidência em relação à alteração contratual deliberada pela mawria, pela faJta de 
afeição social, com base no comando legaJ do art. l 029. da Let n . 10.406, de 2002, 
alt:m de outras razões de foro intimo. 

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

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Na hipótese da cláusula antenor, os herdeiros ou 
sucessores da partilha poderão requerer â sociedade, suceder o sócio falecido, o que 
ficará a exclusivo critério dos sócios remanescentes aceitar ou não. Han:ndo recusa 
por parte dos sócios remanescentes, estes farão levantar balanço específico para 
acerto ele contas em relação aos herdeiros ou SL1cess01·es elo ::;ócit> faJectdo, 
preferencialmente na data do óbito. J.::nquanlo não houver nomeação de mvenlariante 
os haveres do sócio falecido poderá ser depositado em conta lmncána aberta 
espccificamentt~ para esse fim. Aplica-se ainda em relaçiio à morte de qu .. t!q ter sócio o 
comando legal dos art. 1.027, 1 028 e 1.032, da Lei n. 10.406, de 2002. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - Será excluido da sociedade ele pleno direito. a 
socif'dnnt emprcsú1;a que for declarada falida, ou '"t.mda qualquer sócio por 
incapacidade supe:rvemente à assinatura do presente instrumento. (lbservado o 
comando legal elo é1rt. 1.030, da Leu n.<• lOA06, de 2002. ,-, 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - Será exclttido da socit:dade. por atos de megávd 
gravidade ou justa causa, observado o com .. mtlo legal do art. L 030 e ~wt. l.ORS, <IH Lei 
10.'106, de 2002, o sócio que praticar, hwl>itualmentc ou n~lO (falta grm·c): 
a) calúnia; 
b) - concorrl·n<:1a desleal; 
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RETÍFICA PARANÁ LTDA. 
CNPJ: 82.246.703/0001-69 
OITAVA ALTERACÃO CONTRATUAL 
c) - nhuso de pocl r en1 r(']r~ção ao cumprimento deste ·nstrumento e cia Lei qt 

dJ - inadimp1t:nc·:Ja c!t~ qu<dqu•·r soc1o em relao,:n\J i:t in:t>gr-·li?.:~ç'w de quota:,:; 
subscritas. observado o comando legal do art. 1.00-. .Jc:. L\.·i n . 10 . .:~.01•. •le 2·)02. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - üs haveres dos SOCIOS retirantes ou e~CIUtdos serão 
pagos mediante a elaboração de balanço levantado cspeci!icamente para esse fim. na 
data de resolução, observado o comando legal dos arts. I.(U I e 1.085 da Lei I 0.40b. 
de 2002. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - A quota liquidada será paga em dinheiro, no prazo de 90 
d1as. se for até o mon-tante cte 5% (cinco por cento) do cap1tal social ou em até 12 
meses se superior, em prestações mensais iguais c su<;essivas. atualt,:adas por indicc 
de correção monetária nacional acrescida de juros remuneratórios de 0 .3°i., (meio por 
cento) ao mês, calculados de forma simples, procedendo-se a redução do capital sociaJ 
e respectivas reservas. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - A sociedade, por deliberação da maioria dos 
.-,:..# .. ;~"'o. .... --.~ .......... ::. ~~,... •• =-=- """' ................... ,.. ..... _.. .. ,... ....... '";.. 1,.,. ..... ,...,_ ............... . _ ..... _: ...... _,...., ..... - ............... --...:.. ~:·-- ..... ..... 
-~- .... ·- ,... ...... _._ --'-1-""'"" -- "'l- ..... ~-..., .., ..... ~ .. . ...... _. ... __ .................... ..., .......... ...... _. ·- ,... ...... _ ,... ... ~·-- .................. . ........ _ _. 

cento é oitenta dias, prazo em que ckverâ recompor a plurahdad<: social, sob pena de 
dmünuic;no do capital social ou dissolução da sociedade se existir somente um sócio 
xcmancsccnte. Esta opção é condicionada à existêncta de disponibilidades suficiente::> 
par~ satisfazer o direito do sócio que se desliga, sem al·etar a integridade do capital 
social e n:servas. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - No prazo de trinta dias, será levantado o 
balanço da sociedade cuja data-base é a da ocorrência do referido evento . Conside ra
se como data elo e\'ento, ::1. data cia notificação feita por sócio dissidente cie altcrnção 
contratual; a data du mortt' do sócio · a data de requerimento do sociO retirante 
voluntário pelo fim cia afeição societária; ou a data de qualque.· outro evento que de 
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 supcn.renicntc atestada por 
médico, ou sentença judicial ou a data em que tiver em mora o sócio qut subscreveu e 
ni'to integralizou as quotas do capital social. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA- O balanço a que se refere a clausula anterior. 
seré'• elaborado por contador regul~rmente habilitado, que deverá obsc>rvar: 
a) --O Valor de mercado para os bens do ativo circulante c a rcavalirlção a v:1!or venal 

dos Bens e dos dire1tos do ativo permanente; 
bl - Todos os ativos e passivos ocultos tars como: base nl'gati\·a para tnbtth)S. fundo 

empres.<~.rial ou aviamento, aquilatado pelo método holístico; 
t.j - Os valores iliquidos onundos de mcen:czas por demandas judicm1s ativas c 

pass1vas ou pela existencin de títulos de realização duvidosa; 
d} - Não serão considerados os lucros ou perdas posteriores à ocorrência elo evento 

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

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - O extrcicio :social coinódi.ra com u <.uw c1vtl. 
Desta forma terã inicio em I. o de janeiro t• en\<.>rr<Jrã em J 1 de clezt>m bro. Qu<mdo ~en 
apumdo o inventário físico e financeiro dos bens, direitos e obrigações e as respectivas 
demonstTaçües financeiras em confonmdacle com os Princípios Contábets Geralmente 
Aceitos e Resoluçõ<:s do Conselho Federal de Contabilich.de A. escritunw<~o licarú a 
t:drgo de contabilista legalmente habitado conforme art.. 1.182. da Lei 10. 106, de 
:.WOJ. $endu os seus poderes conferidos por escrito pelos administradores, que terão a 
anuência expressa do profissional líber:=tl e registrados no L1no de t\lo~ da L 
Administração, nara efeitos da responsnbi lidaclf' c-ivt'l. c-onforme prr.~sc-rr\t' os 3rt:>. 
1.177 e l. l 7~. da Lei retro citada. 
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RETIFICA PARANA LTDA. --, t.:-: ·o -.2-~ 
CNPJ: 82.246.703/0001 69 C'- . ~-· ---J-
OlTAVA ALTERACAO CONTRATUAL _i)_ 
CLAUSULA TRJGESIMA QUINTA - Ficam instituídos como livros obrigatórios, ,-4-H;~l -··--:ft:· 
dl• > ··xt:-,tdLt: .~.· ~~· D 'L rc : t .1.000. dt' 1999 pelo t1.rt. 100, da 1.-:i n ().40 L <.te 1 q ·.-1 C.:;ntü · · 
qunndo t:abivel. pela legislar:-i\o como::rcial, pela legislnÇ'{tr ~n·'- 1rlt'• 1...::::i.1 i.1 e t:-ab·lhist~t. 
pela leg1slação t1scal (munjcipal. estadual e federal), o .:...in-c d-: At'l.:::. d;;-,s Rcu.11óc::; e da 
Prc~(:nça de Sócios, institUtdos pela Lei n. l0.l06. de 200::!. 

CLAUSULA TRlGÉSIMA SEXTA - Em reunião de sócios anual. :;crá decid1do o 
destmo elos lucros acumulados. a participação nos lucros dos administradores e 
empregados; a constitUição de reservas de lucros bem como a sua revt:r:.ão. 0::> lucros 
disponíveis, apõs a constituição de reservas e pnrticipações. serão partilhados entre os 
sócios na proporção de sua participação no capital social c em conformidade com a 
determinação da destinação do resultado. Se apurado prejui7.os serão eles de igual 
modo suportados pelos sõc:ios, art. 997, VII, Lei 10.4-06, de 2002. 

CLÁUSULA TRJGÉSIMA 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 soc1edade; 
..l \ _;_..,.);_ -- .. _ .... _. __ ... _ _.. __ ,: __ , ____ ..__ ----&.--...J- ___ , - .. ----=-~-=- --- -·~·-~- .- ......... ~ .............. ,...t.,.., • 
.... , '-~••'-"'' ~ ............. 4&. -'-'' 1" ... "'''- ' '""'"'J"'-'••o..-, .. '""' .................. - ~.._ .... t-''-""\..&&&&1.._, ••• ,, ........ ~ ......................... _""'''-·-'-"''"'""" ...... . 

extinguindo-se se a versão for total, ou absorver pal1imõnio da sociedade dnclida. 

CLÁUSULA TRlGÉSIMA OITAVA- Aos sõcios dissidentes, fica assegur ado o direito de 
retirarem-se da sociedade nos termos do art. 1.077 da Lei 10.406 de 2002, apurando
se os seus haveres atravês do balanço levantado especificamente para esse fim. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - A sociedade será dissolvida de pleno direito e 
cons<'qucntemente liquidada, observado a Cláusula Vigésima Segunda, nas hipóteses 
de: 
a} 
b) 
c) 
d) 
e) 
L) 

-Anulada a sua constituiçào; 
- Exaurida o fim social, ou verificada a sua inexequibilidade; 
-Consenso unãmme dos sõcios; 
-Deliberação dos sócios por maioria absoluta; 
-Falta de pluralidade de sócios por prazo superior a cento e oitenta dias; 
- Determinação judiem!. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - Fica assegurada a possibilidade de continuidade da 
sociedade, em decorrência de sua função social, pela vontade de um ou mais sõcios 
manifestada na mesma reunião de quotistas, se não houver impedimento legal. 
hipótese em que será.o apurados e pagos os haveres dos demais quotistas mediante 
balanço apural.lo especificamente para essa finalidade. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - Em todas hipóteses de dtssolução, a 
reunião societária, deverá eleger o liquidante, observado os termos do art. 1.102 e 
seguintes da Lei n. l 0.406, de 2002, arbitrando os seus honorários c lixando data 
para o respectivo encerramento. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - Os soc1os declaram para todos os efeito!" 
kgai~ ttue não estão impedido:;, nos termos da lei.:: do pa.n'tgrafo quinto da Cláusula 
Décima Te1-ceü·a, de exercer a .tllvJdade que lhes competem nl'St<. in!::.LntTllento, em 
virtude de coudt:naçüo criminal nu qualquer tipo cl<: imp<;dimento legal. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA- Os endereços <lo:> socios, constante uesle 
instntm~;nto são válidos par::t o encammhamento de convocnções, cartas . .:l\ isos l ' 

rtrrnl'lis comunic:ações, relanwnnente aos atos societários de seus mteresses. -, 

PARÁGRAFO ÚNICO - E de resrxmsabilid<1de dos sooos e dos demais signatúrios 
manterem seu:; dados cadastnüs.atualizados junto à soc:icdwk, f<t;~endo-u sempre tk 
lon11<• escrita. l , ' \!4 _ , , 
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·..r~! . . 
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RETIFICA PARANA LTDA. Cl: ;.9 t', _:)c.. ~ .• 
CNPJ: 82.246.703/0001-6 9 0... '-'· .. -~----~ ,:::... 

OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL ·---·'f 
E, por estarem em tudo justos c contratados. na mC'lhor fo up ·-··-~;,_- .. 

~it- direito. fi~·rn"m· clat:un e -:1ssinam o presente instrun;en1o ~~m 04 {quatr0) vias ·":_.<1 \....an~·J -).'>-/ 
•guo.l teDr c lorma, na pn:scn~.ca das l<.:slcmunhas ab~o ld.:-r.tt!:c:lda::; l·lec~~:ndu o !(•ro 
(Clausula segunda. parãgrafo único). com exclusqo ú· q.1::1lcper ~u tr " p• ·r mais 
privilegiado que sejc1 ou venha a ser. para dinnur qua.squ-.·r l:..i :iúls 0rlu1 ·dqs do 
presente instrumento de consolidação do contrato social de sociedade emprcsãria , 
obrigando-se fielmcutc por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus term os, 
para que produza todos os efeitos legais . 

Campo Mourão, O I de Agosto d~; 2008. 

~ '' I 

~i~Jq,\ 0-fl:\ .. !. •1i--.' J:c-·0 
1 Motomu lkecla lvone de 

, 
y/ 

f'.J,- ., 

// . /1 I 

..t./ ,~(I~J:/ 
/ Marcelo Ercoh 

Testemunhas: 

~ ------
Leandro Capristo Malho 

/ 
/ 

/ 

Av. José Custódio de Oliveira, 1825 
Apto. 701 Ed. Eldorado - Centrll 
87300-020 Campo Mourão - PR 
CPF/MF 024 411.419/61 
RG 5.990A26-4 SSP/PR 

'I 

') 
I 

.. /~~ ;/ . t.l u.-

~~~() 

.... 

Roberto Tosh io Ikcda 
Run San ta Catarina, 24 78 -
Jardim Laura 
87303-170 - Campo Mourão - PR 
CPF /MF 558.845.209/72 
RG 3 .300.6 19-5 SSP / PR 

R espon sável pela e laboração 
deste instrumento : 

l' \ 
~ 

_ __...., 
' 

Con tador Ciro Luiz Gnatkm:ski 
CO CRC /PR-032 .573/0 O 
CPF/MF 530.645.189/68 
RG 4-. 147.820-9 SSP/PR 

JUNTA COMERCIAL DO PARANA 

/ 

I AGENCIA REGIONAL DE CAMPO MOURAO 
j CERTIFICO O REGISTRO EM "_ ~ 1 .:..i I_ ut b 
1 SOB NUMERO ., J>' '> ''776'1 

•··eo ;4~t~co~~ ~.~~~6~776-9 DE 24/1212~~\ -' 
---~,,:~(;· ar Íl~-.~~ilo·--·- -

R~ •. 102.7l14 :);R .. { 
!<!.'l' !.:A I"'-'""' UL'\ LUIZ CARLOS SAL VARO 

SECRF.TARIO GERAL 

h 
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Prefeitura Municipal de Nova c~lff- :.-:,::3-J 
Rua Bahia s/n° - Centro- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 --.:..f~~ 

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

DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 042/2013 
REF.: Edital de CARTA CONVITE no 010/2013- PMNC. 

Objeto: Serviços de Retífica de motor e bomba injetora (Patrola Fiat FG 70). 

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

Nova Cantu, Paraná, 24 de Outubro de 2.013. 

fõ5.562 .17210001-721 
RETIF\CA RETIFRAN LID" 

ROD BR 158 - KM 01 • ~ &20 
SAlDA PARAM! -· "'.,A 

\ CEP 87309-650 · CAMPll ;., :JRÂO PR l 
\_ _J 
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Prefeitura Municipal de Nova C · ri1Yf--~-~~; 
Rua Bahia s/n°- Centro - Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-00 -~0 '<\.\ ::<. 

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

DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 042/2013 
REF.: Edital de CARTA CONVITE n° 010/2013- PMNC. 

Objeto: Serviços de Retífica de motor e bomba injetora (Patrola Fiat FG 70). 

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

Nova Canto, Paraná, 24 de Outubro de 2.013. 

"' 
') 

RETifiCA PA.R.JJ.lA L1"bA) , 
..........,., ..... 1/ 

=1JlJlu·--· 
Jfit; --- ).oae-Eme.>to 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 

r82246703/0001-69
1 

Retífica Paraná Ltda. 

VIA MARGINAL GELINDO 
DESIDERATO STEFANUTO, 407 

JARDIM BANDEIRANTES - CEP 87309-650 
L CAMPO MOURÃO - PR _j 
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CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 - Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 v a '~•·2~-" 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 042/2013 
REF.: Edital de CARTA CONVITE n° 010/2013 -PMNC. 

Objeto: Serviços de Retífica de motor e bomba injetora (Patrola Fiat FG 70). 

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

Nova Canto, Paraná, 24 de Outubro de 2.013. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 

fõo. 319. 42Btooo 1-oõl 
GERALDO D~ RlffiFICA 

Rua Maria Olimpia Jardim, 498 
Jardim Izabel1 Saída para Maringa 

I CEP 87309-650 • Campo Mourão ... ~ 

~ 
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Prefeitura Municipal de Nova C~~---:~~-
Rua Bahia n° 85 - Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-00~_Can't'-' 

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

PROCESSO LICITATORIO No 042/2013 

EDITAL DE CARTA CONVITE N° 010/2013 

ABERTURA: 01/NOVEMBR0/2013 HORÁRIO: 14:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, às 14:00 
Horas do dia 01 de Novembro do ano de 2.013, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, sito à 
Rua Bahia, n° 85 - Centro, em Nova Cantu, Paraná, Processo Licitatório, na Modalidade de 
CARTA CONVITE, tipo menor preço, GLOBAL, fixo e sem reajuste, de acordo com o que 
determina a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e as condições estabelecidas 
neste Edital, para escolha da melhor proposta do seguinte objeto: 

l-DO OBJETO 

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

LOTEOl- ÚNICO: PATROLA - FIATFG-70 
ITEM DESCRI CÃO 

01 SERVIÇOS: 
TESTAR MAGNA FLUX 
RETIFICAR E POLIR 
VIRABREQUIM 
ADAPTAR GUIAS DE 
VÁLVULAS 

• I i EMBUTIR SEDES 
• l• . · . 

. .. 
ESMERILHAR E MONTAR 
PLAINAR CABEÇOTE 
RETIFICAR SEDES 
TESTAR CABEÇOTE 
POLIR COMANDO 
ALINHAR BIELAS 

j I I~ 1 

MANDRILHAR BUCHAS .. ' ' DE BIELAS 
ENCAMISAR CILINDROS 
EMBUCHAR COLO DO 
COMANDO 
MANDRILHAR BUCHAS 
COMANDO 
LAVAGEM COMPLETA 
REVISÃO DOS BICOS 
RECUPERAÇÃO DO 
TURBO 

/ 
·' 
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C NPJ 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 

SERVIÇO DE TORNO 
REFURAR COMANDO 
AJUSTAR 
MANCALIBIELA 
FAZER 2 SELOS 
SERVIÇO DE BIELA 
e outros serviços se necessário para o funcionamento do motor, com prévia 
autorização. 

02 !PEÇAS: 
BUCHA DO COMANDO 

·· LIXA FERRO 
ESTOPA/PANO 

I ~ .. ,.,, '· TIDNNER 

. ...: . : 

COLA P/ JUNTAS 
BUCHA DE BIELA 
BORRIFICADOR 
PISTA DO RETENTOR 
SELO 44,50mm 
SELO DO BLOCO 38,50mm 
TUCHO DE VÁLVULA 
TINTA 
BOMBA DE ÓLEO 
BRONZINA DE BIELA 
SENSORDE 
TEMPERATURA 
JUNTA DO CABEÇOTE 
TRAVA VÁLVULA 
VÁLVULA 
TERMOST Á TICA 
ROLAMENTO 
RETENTOR 
GUIA DE VÁLVULA 
BRÓNZi:NA:'bE MANCAL '· . 
VÁLVULA DE ADMISSÃO 
VÁLVULA DE ESCAPE 
VEDADO R DE VÁLVULA 
JOGO DE JUNTAS 
SEDE DE VÁLVULA 
RETENTQR DIANTEIRO 
KIT DO .MOTO~ 
BRONZINA DE MANCAL 

' 

1 
2 

... •' . 
• r 1 r :• 

4 
1 
1 
6 
6 
1 
1 
3 

12 
1 
1 
6 

1 
1 

24 

2 
1 
1 
6 
1 
.6 

6 
12 
1 
6 
1 
6 

6 
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E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

ARAUDITE 1 
e outras peças/serviços se necessário para o funcionamento do motor, com prévia 
autorização. 

2 -CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

2.2 :... Não poderão participar da presente licitação empresas em consórcio ou que tenham 
s,iqo 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. 

~ '""" I 

' ' 
I 

b) Autorização para representar a proponente na licitação (Credencial) datada e assinada 
pelo , Diretor ou Representante Legal da Empresa, desde que a participação não seja feita pelo 
proprietário titular ou representante legal, devidamente comprovado por instrumento público ou 
particular, em que se encontrem os necessários poderes de representação, e exibição do RG do 
representante legal da empresa (Modelo ANEXO I); 

c) Declaração de que a empresa proponente, sob as penas da lei, de que a mesma não foi 
declarada inidônea, para 'licitar ·e contratar por outra qualquer pessoa jurídica de Direito Público 
(Modelo ANEXO 11); 

· d) Declaração de entrega (Modelo ANEXO 111); 

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

,, . 
.. ' 

· .. ·;t; 

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

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

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

. . ~ 
. ! ) 

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

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

4 - DA PROPOSTA 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
HORÁRIO: 

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

a) assinatura do representante legal da empresa e/ou autônomo; 
b) indicação do preço unitário e total por item cotado; 

. c) Validade da proposta (o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 
abertura da proposta Comercial 

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

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

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

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

- .. ... ' . 

b 



.• '<'-' . ... "''L' ~ 
.\.) /C'j' 

~~ ~ 
~.~., . ·-· 

·'.J. .\:11' 

IÜ L) I _ •• ~ i" 
r ... ·' ,..L ~ · ~ ~·~ ...... 

Prefeitura Municipal de Nova Ca -:_,. u:!~~,:?~ 
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 

ENVELOPE No. 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. 

I ' • I I"' ~ ' 

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 O 1 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. O 1, e decidir quanto a habilitação ou inabilitação das 
proponentes. 

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

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

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

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. •. ,;:-, 

·'- ·. ' .. I .... \ " O I o : O ~.. 1 ~ : '\ 

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 . 

. . .. ., .·G; .l' :J '":' ' ' ' . 
. . ·.·. 
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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. · ·' . 1 

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: . - ·· '.l 

a) Examinou criteriosamente todos os documentos do edital, que os comparou entre si e 
obteve do Contratante, informações sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresentá-la. 

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

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

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

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

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

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

8- DO PAGAMENTO •· .. • : r .. : 

8.1 - O pagamento será realizado em até 04 (quatro) parcelas, até o 5° (quinto) dia útil, 
mediante apresentação da fatura!NF anexa a requisição dos materiais emitida pela da secretaria 
requisitante. 

1 '~~ ~ .. 

. ' 9.-·DO VALOR ... l " · 

'· ·o: 

11 !• 
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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 

9.1 - Estima-se o valor máximo; gfobal desta licitação em até R$-18.000,00 (Dezoito Mil 
Reais). 

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

Dotação 
0602267820534-2025-33 .90.39 
06031 54520323-2026- 33.90.39 

10 - DAS PENALIDADES 

Secretaria 
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura 

~-------------------------

' ~· ~ i 
1 ._!_) 

.. :~·10.~ :- 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, ein 

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. 

li- IMPUGNAÇÃO "DO ATO CONVOCA TÓRIO: 

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

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

horas. 
;,\ 

·n.3 _ _. Acolhida à . petição contra .o ato .convocatório, será designada nova data para a 
audiência dé recebimento dos envelopes de proposta e habilitação. 
. .... ' · ; ,, . , "', ', . t ~ 

· · 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 conhecioa. •í t 

I •1. 1.; ,1tt;qf • '. ,' 
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12 - RECURSOS: 

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

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

· .• t 1\ 'I 

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

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

' 
· 13.4 - Somente terá direito a usar da palavra, rubricar os documentos e propostas, 

interpelar, assinar ata, apresentar recursos, os representantes credenciados das empresas 
proponentes e membros da Comissão de Licitação. 

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

13.6 - A participação nesta licitação, importa ao proponente irrestrita aceitação das 
condições estabelecidas no Convite e demais da Lei n°. 8.666/93 de 21106/93 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. 

f ,J ~ ..... -

~t; 

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

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

14- DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 

14.1 - A Divisão de Licitações prestará todos os esclarecimento~ solicitados pe~qs 
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, 23 de Outubro de 2013. 

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

~ ... 
, · •to 
! ~' ,·I 
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CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363 
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(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 042/2013 
REF.: Edital de CARTA CONVITE n° 010/2013- PMNC. 

CREDENCIAMENTO .. 
.. . 

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

instaurado por este Departamento de 
Compras. 

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

Em de de200 . 

"' · ·-··~: to~ ·-~~!!~·-
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Prefeitura Municipal de Nova C'ã~t~---:,~ · 
Rua Bahia n° 85 -Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-0~\; 

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 

(MODELO ANEXO ID 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 042/2013 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 010/2013 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 010/2013, instaurado pelo 

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

Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

,, 
I 

.. 

.. . . . ... 

I 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente . 

(f.,OCAL E DA TA) 

Do representante legal 

f; 
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Prefeitura Municipal de Nova Ca_ói~-- ··~_-) 
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CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03- Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363 ·~[d.r'•:..f 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

(MODELO ANEXO III) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 042/2013 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 010/2013 

~~ :' I • 0 ·' .. I DECLARACÃO DE ENTREGA 
: .'1·.~ t . .' 

•• . :•.-_ .. . ........ ::;"'' ''.-::-:'"7_".~·.-

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 010/2013 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) 

Do representante legal 

' .: (: 
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Prefeitura Municipal de Nova C'a:JJ$P~:~-:.;1: · 
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(MODELO ANEXO IV) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 042/2013 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 010/2013 

.. ,, ....... ... . \ ' ~ ... 

DECLARAÇÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 010/2013 instaurado pelo 

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

notUrno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

' • ' 1. 

(LOCAL E DA TA) 

:· ··. Ji ·, ') 

',•. 

Do representante legal : . ; .; .•!, 

~ 



- '._) ·;~{\ ,;":'(/':-..... 
q';-~ <--~ 

'-<..' \..~ . 
L:' -=-ri .. . ,. l"'l..... :E 
C.. rl.1 · -Y-""'---- r 

Prefeitura Municipal de Nova Cà[l~Lú2 __ ~_ 
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(MODELO ANEXO Vl 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 042/2013 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 010/2013 

DECLARACÃO 

:.l.J 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 010/2013 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) 

Do representante legá! 
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DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 042/2013 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 010/2013 

Objeto: Aquisição de Serviços de Retífica de motor e bomba injetora em Patrola Fiat FG-70. 

r 

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

Nova Cantu, Paraná, de de 2.013. 

',. •' ~;, ..: ' ' ,I• olo I ' ' I 
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-<'VKA ri~ <..... ·1-· «.. '(-. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANT · F._ N.o OJ-- ·~ 

ESTADO DO PARANÁ - í /j-----·· ~ 
CNPJ 77.845.39410001-03 -;z:_--~T----·;y 

PROCESSO LICITA TÓRIO n° 042/2013 ~"-~ 

COMPRAS E/OU SERVICOS 

OBJETO: Serviços de Retífica de motores e bomba injetora em: 
Patrola FG-70. 
VALOR ESTIMADO - R$-18.000,00 (Dezoito Mil Reais); 

Fonte: 

DATA~J 1 ;O 1 dO/~-

PARA: 
DIVISÃO DE TESOURARIA- PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA: 

~·· y~!l.~ ci.L c...y"'_..aç ..//1......, ~ :S., 
r v ~ 

AUTORIZADO NAO AUTORIZADO I 
( 

\'isto: ~-_,_..- DATA: ·-21 1 Jo ~~~~ 
;~ 

Inexigível Dispensado Concorrência Convite 

Visto: 

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


