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destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da 

empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a EIREU se 

resolva em relação a seu t itular. 

133 CLÁUSULA: Fica eleito o Fórum da Comarca de Duartina, Estado de São Paulo, para o exercício 

e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

"O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a 
administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por 
se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 
cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a 
propriedade." (Artigo 1.011, § 1 o da Lei no 10.406 de 10/01/2002) 

E por estarem assim justo e contratado, assina o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor 

. e forma na presença de 02 (duas) testemunhas para os fins de direito e efeitos legais, obrigando-se 

fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos. 

Duartina(SP)., OS de Novembro de 2013 

Regis 

- titular -

Testemunhas: 

CERllfiCÇ> O REGISTR061/'fiÇ5)&f~sCHIIIU 
SOB O NUMERO .,E[j . 

458.173/13- 7 ....iii:~ERAL ::J 
I llllllllllll\111 l\llllllllllllllllll l\111 lllll 111\IIU\1111 

-ry~ 
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Rua Cel. João Castanho de Almeida n.• 230- Vila Santa Aureliana- Santa Cruz do Rio Pardo(SP) - CEP·18.900-000 
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12/01/2015 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão 

~~Receita Federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

17.169.134/0001-33 
MATRIZ 

NOME EMPRESARIAL 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIF ICANTES EIRELI- EPP 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

46.81 -8-05- Comércio atacadista de lubrificantes 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 

47.32-6-00 ·Comércio varejista de lubrificantes · 
45.30-7-02- Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar 
45.30-7-05- Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

230-5 ·EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA) 

DATA DE ABERTURA 

22/10/2012 

LOGRADOURO NÚMERO 

44 
COMPLEMENTO 

R DOS MISSIONARIOS 

CEP 

17.470-000 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

MUNICIPIO 

DUARTINA 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.4 70, de 30 de maio de 2014. 

Emitido no dia 12/01/2015 às 11:01:00 (data e hora de Brasília). 

Voltar 

UF 

SP 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

22/10/2012 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

Página: 1/1 

' --~~----·--~--------------------------------------------~ 
© Copyright Receita Federal do Brasil- 12/01/2015 
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Código Contr: 2346 

Nome da Empresa: 

Localização: 

MUNICÍPIO DE DUARTINA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Rua Henrique Ortelã no 127 

Fone (14) 3282-8282 - Fax (14) 3282-8299 

CNPJ 46.137.485/0001-60 

ALVARÁ PROVISÓRIO 
Ins. Municipal: 4.933/2013 

lns. Estadt!al: 293.014.728.113 CNPJ: 17.169.134/0001-33 

RJ COMÉRCIO ATACADISTA VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 
EIRELI=EPP 

Rua dos Missionários n° 44 - Centro 

Denominação: RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 

Atividade Tributável: COM AT AC V AREJ DE LUBRIFICANTES, IMPORTAÇÃO 
EXPORTAÇÃO, COM ATAC VAREJDE PNEUS E CÂMARAS DE AR 
NOVAS P/ VEÍCULOS AUTOMOTORES 

Durante o período de: 1°/jan/2015 a 30/abr/2015 

Vistoria: Corpo de Bombeiros Validade: 10/julho/2016 

POR TER PREENCHIDO OS REQUISITOS CONSTANTES DA LEI W 632 DE 
30/1011.973. ( CÓD/GO/f"-R/BUTÁR/0) 

Municipio de Duartina, 5 d '·deze~bro de 2014. () 

( J/ ,,r--, / . 

//· -\ ;·~/:~ 
~~Jv~ / 

I J "' / 
__v·ft§íÓ S MÃO 

/ / Prefeito unicipal 

(O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SÉ~x.(n.~·<o ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM LOCAL VISÍVEL) 
,/ 

I DII'YIOT&3t\) §1: 
CP1U& DCl ftltJ f!AADO 
• A\lltntl~o o 

'-llrC)OI'.IIOI Confo<me O 
•prnentedo, do~ 

Cichello Júruor. Tabellto 

à ro '~ Nery de Oliveira - EscreY&nte 
Erler José de Andr&de - EscreYente 

SOMENTE COM O SELO oe 
AUTEtmCIDAOE 

/ 



12/01/2015 

- tJ 
_.i.·., PODERJUDICIÁRIO 
- · ... I ,.,;."" ,, , TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÕES C[VEIS DO(A) FORO DE DUARTINA 

CERTIDÃO N°; 6439437 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

O responsável pelo expediente do Cartório Distribuidor Cível do(a) Foro de Duartina, no 
uso de suas atribuições legais, 

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de PEDIDOS DE 
FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, no período de 10 
(dez) anos anteriores a 12/01/2015, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em 
nonne de: ********************************************************************************************************* 

R.J. COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTAN DE LUBRIFICANTES EIRELI - EPP, CNPJ: 
17.169.134/0001 -33, conforme indicação constante do pedido de certidão.******************"****** 

De acordo com o item 47.3, do Capftulo VIl das Normas de Serviço da Corregedoria 
Ger31 da Justiça do Estado de São Paulo, esta certidão só tem validade no seu original, ressalvado o 
teor do Artigo 32, da Lei 8666/93 (Lei de Licitações), e mediante a assinatura digitalizada do 
responsável pelo expediente do Cartório Distribuidor Cível. 

Esta certidão não aponta, ordinariamente, os processos em que a pessoa, cujo nome 
foi pesquisado, figura como autor(a). 

Esta certidão se refere exclusivamente à distribuição promovida no Fórum acima 
indicado, não compreendendo a de outros Fóruns (sede de Comarca ou Foro Distrital). 

andamento. 
Esta certidão aponta os feitos cadastrados no sistema informatizado com situação em 

As custas no valor de R$ 19,40 foram recolhidas na forma da Lei. 

0000012 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Duartina, 13 de janeiro de 201 5. 

gério Montanari Rozalim 
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]
D>JfComércio Atacadista e Varejista de Lubrificantes Eireli- EPB..,'<>"'->""' "'ti-ti:!. 
~ rjpneus@uol.com.br 41 , ~ 

. . , . CNPJ: 17.169.134/000.1-33, INSCR. ESTADUAL: 293.014.728.113 1 ~ FL, N/1,?;.!':::::: ;.-. ( 
Rua os MISSionanos, n° 44, Centro, Duartrna/SP, CEP: 17.470-000, Cx. Postal 106, Fone: (14) 3372- ~5 ,' 

DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu- Estado do Paraná 

Pregão Presencial nº 001/2015 

Processo Licitatório nº 006/2015 

A Empresa RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI 

EPP, estabelecida na Rua dos Missionários, nº. 44, centro, Duartina-SP, inscrita no CNPJ sob 

nº. 17.169.134/0001-33, neste ato representado pelo seu proprietário Sr. Régis Willian Garcia, 

no uso de suas atribuições legais, vem, DECLARAR para fins de participação no processo 

licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que é Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos 

do enquadramento previsto na Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, em 

conformidade ao disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, 

de que a empresa cumpre plenamente os requisitos previstos no referido artigo, e: 

• Que o valor da receita bruta anual de seu último exercício não excedeu ao limite legal 

fixado para a categoria a qual se enquadra; 

• Que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do 

art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014. 

Declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como 

critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial nº 001/2015, realizado 

pela Prefeitura Municipal de Nova Cantu- PR. 

Por ser verdade assina a presente. 

Duartina P, 10 de Fevereiro de 2015. 

_,!)j\' 
Com 'r~io Atacadista e Varejist 

CNPJ: 1 .169.134/0001-33 

Régis Willian Garcia 

Proprietário 

RG: 33.286.793-6 SSP/SP 

CPF: 221.347.258-00 

e Lubrificantes EIRELI - EPP 

fí7 .169.134/0001·33' 
RJ COMÉRCIO ATACAOlSlA E VAREJISTA 

DE LUB!UflCANiES EIREU·EPP 

Rua dos Missionários, •4 
bO _ CEP 17470·000 

Ceft J)UAATJJtA/5P 

L 



JUCESP ·Junta ComerciaJ qo.EsJacJ.Q .de .. SãAPaulo 
~-~;;;;;;tério do Desenvolvimento, lndústc:ia a ~n-tér~lo ~~teri"c" : ! 
Secretaria de Comércio e Serviços • : : ;, • • • : ~ • 
Departamento Nacior.al de Registro í:b Corr..erclo .. - 'bi'\~:D • 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia 

DECLARAÇÃO DE REENQUADR~M~~O §)~ M~ PA~.A (::P.P 
------------------------.-------------- ---~----------------------~~r-----.. . ' . ~ w • .. ......, • ~ 4 ü 

NOME EMPRESr,RIAL 

I
NIRE 

RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES F.IREU. - EPP 3560004370-2 

----======================~ DECLARAÇÃO v . .. 
limo. Sr. Presidente da Junta Comercial Do Estado de Sãu•Paulo, 

O Empresário RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI • EPP, com ato 
constitutivo registrado na Junta Comercial em 22/10/2012, NIRE: 3560004370-2, CNPJ: 17.169.134/0001-33, 
estabelecido na RUA DOS MISSIONARIOS, 44, BAIRRO: CENTRO, Duartina, SP, CEP:17470-000, requer a Vossa 
Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da 
condição de MICROEMPRESA para EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar n° 123, 
de 14/12/2006. 

LOCALIDADE 

Duartina - SP 

NOME 

REGIS WILLIAN GARCIA (Titular) 

Para uso exclusivo da Junta Comercial: 

DEFERIDO 

I 
L 

DATA 

09/01/2014 

() 

\ 
I 

JUCESP · E. R. BAU~~ 

1/9/2014 2:49:01 PM . Página 1 ie 1 



T·,.. 

DECLARAÇÃO 

Declaro, na qualidade de contadora responsável pela escrituração fiscal da 

empresa RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 

EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ nº. 17.169.134/0001-33 e Inscrição Estadual nº. 

293.014.728.113, com atividade Comercial de Comércio Atacadista e Varejista de 

Lubrificantes, Pneus e Câmaras de ar novas para veículos automotores, com sede à 

Rua dos Missionários, nº. 44, Centro na cidade de Duartina, Estado de São Paulo, que 

a empresa se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, em 

conformidade ao disposto no art. 3º da Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro 

de 2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e que a empresa cumpre 

plenamente os requisitos previstos no referido artigo, e: 

• que o valor da 'receita bruta anual de seu último exercício não excedeu ao 

limite legal fixado para a categoria a qual se enquadra; 

• que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 

4º do art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006, alterada pela Lei 
,....---.. 

Complementar nº 147/2014. 

Por ser verdade firmo a presente. 

1 
/ , 
/ 

\ ~~1 ' ~·I , J 

Duartina-SP, 02 de Fevereiro de 2015:-

, ~-.. 

"(',: v_.\.c \1\_l~~L c ." \ --~~~=-~~.~s----~~---) 
Edvania Cristina Nogueira 
TC - CRC 1SP252385/0-0 
CPF: 264.437.028-08 

Edvanla Cristina Nogueira 
TC-tRC 1SP252385/Q-O 

CPF 264.437.028-08 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQU IVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES 
NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO. 

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE. 

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO 

SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO. 

EMPRESA 

NIRE I REGISTRO I DATA DA CONSTITU IÇÃO I INICIO DAS ATIVIDADES 

35600043702 22/10/2012 10/10/2012 

NOME COMERCIAL 

RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI 

~.N.P.J. I ENDEREÇO 

17.169.134/0001-33 RUA DOS MISSIONARIOS 

BAIRRO IMUNICIPID 

CENTRO DUARTINA 

OBJETO SOCIAL 

COMÉRCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES 

COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR 

COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR 

COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 

IUF 
SP 

I PRAZO DE DURAÇÃO 

TIPO JURIDICO 

GRUPO (E.P.P.) 

INÚMERO COMPLEMENTO 

44 

ICEP 

17470-000 
I MOEDA 

R$ 
I VALOR CAPITAL 

100.000,00 

NA SITUAÇÃO DE TITULAR, ADMINISTRADOR 

NOME 

REGIS WILLIAN GARCIA 

ENDEREÇO I NÚMERO I COMPLEMENTO 

RUA QUINTINO BOCAl UVA 645 

BAIRRO IMUNICIPIO 
I UF ICEP IRG 

CENTRO SANTA CRUZ DO RIO PARDO SP 18900-000 332867936 

CPF I CARGO I QUANTIDAD E COTAS 

221.34 7.258-00 NA SITUAÇÃO DE TITULAR, ADMINISTRADOR 100.000,00 

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO 

DATA I NÚMERO 

I 26/02/2014 058.444/14-2 

ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESNEMPRESARIO- BALANCO PATRIMON IAL ENCERAADOj:_M 

31/12/2013 

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35600043702 '-

DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 30/01/2015 ,, 

;········fuciXr ____ _ 
j Jtmprenuafldal 

1 

I ~=~=~;õ'LI 

Signature Not ')ijidied ~ 
Assinado por: FLAWA R INA BRITIO 

o Data: 02/02/2015 10:5 9 -02:00 Certidão Simplificada emitida para REGI$ WILLIAN GARCIA:2213472580 Motivo: Autentlcação,oEj Certidão Simplificada 
[Autenticidade: 55330673 ]- Junta Comercial do Estado de São Paulo - www.jucesponline.sp.gov.br u1e1 

Documento Gratuito 
Proibida a Comercialização 
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D>J.fComércio Atacadista e Varejista de Lubrificantes Eireli - ER w' o 

0 ~ rjpneus@uol.com.br "f L· N. • j 
CNPJ: 17.169.134/0001-33, INSCR. ESTADUAL: 293.014.728.113 0.. [) . •••••• 

Rua os Missionários, n° 44, Centro, Duartina/SP, CEP: 17.470-000, Cx. Postal106, Fone: (14) 3372-3 ~---- • · .q,'<: 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N2 006/2015 
EDITAL DE PREGÃO No 00112015 

Objeto: Aquisição de Pneus novos. 

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

documentação relativa a licitação supramencionada. 

Duartina- SP, 10 de Fevereiro de 2015. 

J Co ércio Atacadista e Vareji t 

CNPJ: 17.169.134/0001-33 

Régis Willian Garcia 

Proprietário 

RG: 33.286.793-6 SSP/SP 

CPF: 221.347.258-00 

117.169.134/0001-331 
RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA 

DE LUBRiflCANt1S EIRELI·EPP 

L 

Rua dos Mlsstonârlos, M 
Centro- CEP 17470-000 

DUARTINA/SP 
/ 

I_.., 



Prefeitura 

A VISO DE LICIT AÇAO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 006/2015 

EDITAL DE PREGÃO, na forma Presencial No 001/2015 -
PMNC 

(lei n° 8.666/93, art. 21, Ill) 

A Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, toma Público que 
fará realizar, às 09:00 Horas do dia 10 de Fevereiro do ano de 2.015, na Sala de 
Reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Rua Bahia, n° 85 - Centro, em Nova Cantu, 
Paraná, Processo Licitatório, Modalidade PREGÃO, na forma presencial, tipo 
menor preço, por ítem, fixo e sem reajuste, para aquisição de: 

Síntese do Objeto: 

1) Aquisição de Pneus, Novos (Conforme descrição no Edital de Pregão n° 
001/2015-PMNC, e seus anexos). 

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

Paraná, 26 de Janeiro de 2.015. 

Prefeito Municipal, em exercício 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ 11° 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-000 
##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO UCITATÓRIO no 
00612015 
PREGÃO, na fonna Presencial n° 001 /2015 - PMNC 
##TEX OBJETO: Aquisição de Pneus, Novos, confonne 
especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 09:00 Horas do DIA 10 de Fevereiro de 
2.015. na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, 
Paraná. 
A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e infonnações poderão ser 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANÁ, junto a Divisão de Licitação, no horário das 9:00 às li :00 
Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271363-3527-
1281-pmncantu@ig.com.br. 
## Nova Cantu, Estado do Paraná, 26 de Janeiro de 2.0 15. 
## VANDERLEI ESSER 
## Prefeito Municipal, em exercício 
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I Matinhos 
DOCUMENTO CERTIFICADO 

CÓDIGO LOCALIZADOR: 54221615 
·eiras 

Documento emitido em 29/01/2015 09:08:44. 
AVISO DE LICITA 

CONCORRÊNCIA N" 001, 
PROCESSO N' OOi 

Diário Oficial Com. lnd. e ~erviços 
N° 9381 129/01/20151 PAG. 16 N'. 01/20 15 -PM NL 

tranjeiras/PR, através da Comissão 
>,torna público a realização da 
Tomada de Preços n ' . 01/2015 -

O MUNICÍPIO DE MATINHOS, através da C. 
Para verificar a autenticidade desta página. basta inform 

Código Localiza dor no site do DIOE. 

nomeada pelo Decreto n' 129/2014 de 16/04/:< www.imprensaoficial.pr.gov. ço, às 09 : 00 horas, do dia 23 de 
licitaçãonamodalidadeCONCORRÊNCIA, dvuyv'~'ru.• .... m . v, '-'"''""· fevereiro e 20 1 5, na Prefeitura Municipa l , situada à Rua 

OBJETO: PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA FINS CO
M.ERCIAIS. confom1e Edita l. 

VALOR MÁXIMO: R$41.000,00 (quarenta c um mil reais). 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: Em 06/03/2015. ÀS 09:00 H',"lli.AS,, na sede 
da Prefeitura de Matinhos. sito à Rua Pastor Elias Abrahào, n.' :~2. Centro, em 
Matinhos, Estado do Paraná, onde poderá ser obtido informações c • :mplementares. 
no horário das 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, de segun !a a sexta-feira, 
fone: (41) 3971 -6012 / 3971 -6140 e fax: (41) 3971 -6013. 

Matinhos, 27 de janeiro de 2015. 

Janete de Fátima Schmitz 
Presidente da Comissão Pennanente de Licitação 

R$168,00- 6167/2015 

AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N' 001/2015- PMi'\1 

Ql!,!f;IQ: COI\'TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO COM 
FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS PARA ACESSO AO TERMINAL 
RODOVIÁRIO, confom1c Edital. 

VALOR MAXIMO GLOBAL: RS57.694,00 (cinqüenta e sete mil, seiscentos e 
OO\'enta e quatro reais) . 

CONDJCÓES PARA PARTICIPAR QA LIÇJTACÃO: Poderão participar desta 
Tomada de Preços, as empresas devidamente cadastradas ou as que aten~ erem a todas as 
condições exigidas para cadastramento, até o terceiro di:.t anterior à dat< da abertura das 
propostas, observadas as necessárias condições parôl qualificação. 

ABERTURA DAS PROPOSJAS: Em !9/B2/2QIS i\s 09:00 bop s, na sede da 
Prefeitura de Matinhos, sito à Rua Pastor Elias Abrohão, n.11 22 - Cc·ntro, Matinhos, 
Estado do Paraná, onde poderá ser obtido infonnaçõcs complementares, no borãrio das 
08:00 às 11:30 c das 13:00 às 17:00 horas. de segunda a sexta-feira, fone: (41) 3971-
6012/3971-6003/3971-6140 c fax: (41) 3971-6143. 

Matinhos, 27 de janeiro de 2015. 

Jancte de Fátima Schmitz 
Presidente da Comissão Pem1ancntc de Licitação Pública 

R$ 192,00- 6181/2015 

I Mercedes 

Município de Mercedes torna publico que requerc:u ao IAP, 
a Licença Ambiental Simplificada para parce:amento de 
lotes urbanos no Loteamento Eickler, Mur.icipio de 
Mercedes. 

R$ 24,00 - 5876/2015 

I Nova Cantu 

PREFEITURA MUNJCIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ n' 77.845.394/0001 -03 
Rua Bahia, 85- CEP 87.330-000 
##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATÓR!O n• 006/2015 
PREGÃO, na forma Presencial n• 001/20 15-PMNC 
##TEX OBJETO: Aquisição de Pneus, Novos, conforme espccific•·;ões em edital. 
ABERTURA: À partir das 09:00 Horas do DIA lO de Fevereiro de 2.015, na sala 
de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 
A Pasta com inteiro teor do Edital anexos e informações poderJo ser solicitados 
na PREFEITURA MUNJCIPAL DE NOVA CANTU - PARANÁ, junto a Divisão 
de Licitação, no horário das 9:00 às 11:00 Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. Telefonei 
Fax: (44) 35271363 - 3527-1281 - pmncantu@ig.com.br. 

##Nova Cantu, Estado do Paraná, 26 de Janeiro de 2.015. 
## VANDERLE1 ESSER 

##Prefeito Municipal, em exercício 

R$ 120,00- 6072/2015 

Rio Grande do Sul, 2122, fone (42 ) 3637 -1 148, cujo obje to 
é a Contratação de empresa para reforma da Escola Pedro 
Viriato Parigot de Souza -Rio da Prata, interior. n e ste 
Município. O ed ital e seus anexos deverão ser retirados na 
sede da Prefeitura Municipal , junto ao Departamento de 
Licitações. 
Poderão participar todas as empresas cadastradas. 
Nova Laranjeiras, 27 de Janeiro de 2015. 

VALDECIR ALVES DE MEDEIROS 
Presidente da Comissão de Licitações 

I l'allllitlll 

AVISO DE LIC!TACÃO 
Pregão Presencial n• 009/2015 

R$120,00 • 5551/2015 

Procedimento Licitatório n' 019/2015 
O Município de Palmital-PR, Estado do Paraná com fundamento na Lei Federal n' 
10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem. 
as disposições da Lei Federal n' 8.666, de 2 1 de junho de 1993. com alterações 
posteriores, e demais nonnas regulamentares aplicáveis ã espécie, comunica que 
realizará licitação conforme as seguintes especificações: 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE 
ffiGIENE CORPORAL E LIMPEZA DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE 
CESTAS BÁSICAS PARA SUPRIRAS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMITAL 
- PR, DURANTE O ANO DE 2015. 
DATA DE ABERTURA: 19 de Fevereiro de 2015 ãs 09:00 horas 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global por Lote. 
VALOR GLOBAL (INCLUINDO OS 04(QUATR0) LOTES): RS 275.230,80 
(Duzentos e Setenta e Cinco Mil, Duzentos e Trinta R eais e Oitenta 
Centavos). 

INFORMAÇÕES: O Edital c anexos estão disponíveis no site www palmjtal 
~. também podendo ser retirados na sede da Prefeitura Municipal de 
Pahnital. sito à Rua Moisés Lupion n' 1001- Centro, em Palmital- Paraná, Fone: 
(42) 3657-1222, de segunda à sexta-feira, no horário de expediente. 

Palmital-PR, 28 de Janeiro de 201 5. 
DARCI JOSÉ ZOLANDEK 

Prefeito Municipal 

I l'ato Brllnco 

MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

R$ 288,00 - 6093/2015 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N' 04/2015 
O Município de Pato Branco, através da Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação, toma público aos interessados, que até o dia 03 de março de 2015, às 
09h (nove horas), estará recebendo, no Protocolo de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Pato Branco. os Envelopes contendo os Documentos de 
Habilitação c Proposta de Preços do Edital de Concorrência n' 04/2015, que tem 
por objeto a implantação de Registro de Preços para futura e eventual aquisição 
de peças em geral para manutenção de equipamentos odontológicos utilizados 
pela Secretaria Municipal de Saúde de Pato Branco, conforme estimativas de 
consumo c exigências contidas no Edital, sendo a licitação do tipo "menor 
preço" com critério de julgamento da licitação pelo "menor preço por item". A 
licitação será regida pela Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar n• 
12312006 e suas alterações, e Decreto Municipal n' 5.081. de 02 de janeiro de 
2007 que regulamenta o Sistema de Registro de Preços, e demais legislações 
pertinentes a matéria. O inteiro teor do Edital e seus anexos poderão ser 
examinados c retirados, gratuitamente, de 2.' a 6." feira, das OSh às 12h e das 
13h30min às 17h30min, na sede Prefeitura Municipal de Pato Branco, na 
Divisão de Licitações. na Rua Caramuru, n' 271. Centro, em Pato Branco-PR. 
telefone para contato ( 46) 3220-1511/1 534, ema i! 
licitacaoíalpatobranco.pr.gov.br. Para retirada do Kit Proposta (obrigatório) em 
núdia digital. os interessados deverão apresentar cd-room ou pendrivc. Pato 
Branco, 26 de janeiro de 20 15. Lorcci Dolores Bim- Presidente da Conússão 
Permanente de Licitação. 

R$ 168,00 • 5722/201 5 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N' 112015 

PROCESSO LICITATÓRIO n' 00612015. OBJETO: Aquisiç3o d,e 
Pneus. Novos, confom1c especificações em edital. ABERTURA: A 
p.:utir das 09:00 Horas do DIA lO de Fevereiro de 2.015 , na sala de 
reuniões do P3.ÇO Municipal, em Nova Cantu, Paraná. A Pasta com 
inteiro teor do Edital. anexos e inform:1ções poderão ser soli~itados n:~ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU ·PARA NA, junlo a 
Oivis<lo de Licitaç;lo, no horário das 9:00 is li :00 Hs e das 14:00 is 
17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271363 • 3527-1281 • ponncan
tu@ig.com.br. 

Nova C<J.ntu-PR. 26 de janeiro de 2.015. 
VA.'<DERLEI ESSER 

Prefeito 
Em cxcrcicio 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ 

~VISO DE L.1C1TAÇÃO 
PREGAO ELETRONICO N' 912015 

.l\quisiç5o de M;:~terial Pennanenre, sendo estes compreen
didos em Lixeiras Colctonls Seletivas. para atendimento das ncccs. 
sidodes d.1 SecretAri~ Municip:~.l de S.:~.Ude 

VALOR MAXIMO ESTIMADO: RS 56.447,58 (Cínqucnro e 
seis mil quatrocentos c qu.:~.renta c sete reais c cinqucnta c oito 
centavos 

TIPO: Menor Preço Tot.ll do Lote 
DATA DA ABERTURA: 1210212015 • HORÁRIO: 09:00 

horas 
Outros esclarecimentos podcrlo ser fornecidos pelo Prcgoci· 

ro, Rua JUlía da Costa, 322, Centro, no horário comercial ou através 
do telefone n° (41) 3420~6003. 

Poranaguá.PR. 26 de j~neiro de 2015. 
RONALD SILVA GONÇALVES 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE P!ÊN 

AYISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS !'>' 2/ 2015 

PROCESSO N' 07512015 
TIPO: MENOR PREÇD GLOBAL 

O Município de Piên, Estado do Paraná, atravês Comissão 
Pennanente de Licitt~çü o, designada pelo Decreto n• 00712015. tom3 
público que fard realizar is 14:00 horas do dia 20 de fevereiro de 
2015, na sede da Prefeitura Municip:~.l. situada na Rua Amazonas. 373 
~ Centro, PiênfPR, fone (4 1) 3632·1136, licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS. tipo MENOR PREÇO • EMPREITADA 
POR PREÇO GLOBAL, paro execução de obr.. de pav imentação 
asfãltica na Run Tocantins. Jigaç5o d:a Sede com a localidade de 
Gramados. Piên~PR, com 250,00 metros de comprimento. O valor 
máximo toul é RS 293.388,24 (duzentos e noventn e três mil. tre~ 
zento.s c oitenta c oito reais c vinre c quatro centavos), com prazo de 
execução de 270 (duzentos e setenu) di::tS corridos. 

O edital completo poderá ser adquirido na Secretaria de 
Administr.tç;lo de 30 de janeiro a 20 de feverei ro de 2015. As em· 
pr<:$11$ interessadas em participar da licitação devem enlrar em contato 
com o Oep:utomcnto de Licitações e Compras, até o terceiro din 
anterior 3 01bcnum d:tS propostas, para c.adastro. 

Piên ~PR. 28 de janeiro de 2015. 
CRISTIANO QUADROS 
Presidente da Comissão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL 
DE SÃO BENTO 

PRE~x~~~;:E~~~~t~~?/2015 
O MUNICÍPIO DE PINHAL DE SÃO BENTO, Esr•do do 

Par:mi, por seu Prefei to Municipal, Senhor Argeu Antonio Geittcncs, 
c o Senhor Rogerio de Aquino Frocs, pregoeiro, nom~do pela Por· 
taria de n• 190812015 de 21/0.112015, no uso de suas atribuições 
\egn is, fo.z saber c TORNA PUBLICO nos interessados , que en ~ 
contnH•e aberto o presente Edital de Licitação, na modalidade PRE
GÃO PRESENCIAL, lipo MENOR PREÇO por ITEM, que ser. 
regido pela Lei Fedcr.tl de n• 10.520 de 17 de julho de 2002; Lei 
complementar 12312006 de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Mu
nicipal de n• 54512006 de 13/0312006, e subsidiarinmente pela lei n° 
8666 de 21 de junho de 1993 c suas posteriores allcrações c Jc. 
gi~~: laç;lo correlata, parn a finalidolde abai,c;o e~pecific..,d.1: 

. L OBJETO DA LIClTAÇAO: Aquisição de Combustíveis 
(Oleo Diesel e Gasolina comum), pal"3 utilização pelos veículos e 
mâquinas da Prefeitura Municipal de Pinhal de São Bento. 

2. PREÇO MAXIMO: Por Item 
3. DATA DE ABERTURA: No dia 1010212015 is 08:30 

horas. 

O Edi 1 c anexos podcr:â ser rctir.tdo grJtuilamcnte e di· 
retamenle con. Pregoeiro na Prefeiturn Municipnl. localizada à 
Avenida S:to R IC. 178, em horário comercial (8:00 às 12:00 e das 
13:00 :ls 17:or >ras). de r a 6• scxtn fcir.1 ou pelo telefone FõlX 
(Oxx46) 3560 .;7, onde tambCm scrlo prCl'itadas todas ilS infor· 
mações a rcsp . 1 do certame liciratório. 

•f EGÃO PRESEr>CIAL N" 19/2015 

O Mu~ .CIPIO DE PfNIIAL DE SÃO BENTO, E.srado do 
Paraná. por seu f' ·efeito Municipal, Senhor Argeu Antonio Geittenes, 
c o Senhor Ro· ·c io de Aquino Froes, pregoeiro, nomeado pela Por
taria de n• t f u8 1015 de 21/0)12015, no uso de suas atribuições 
legais. faz saher e TORNA PUBLICO aos interessndos • que en~ 
CO,!ltra~sc aben1 • · presente Edital de Licitação, na modalidade PRE~ 

~~i~o PP~s~.:;~·rat;pde ~~O~~OP~1~ fe0Ju~~~e '23~~: 5L~ 
complementar 1-'.l/2006 de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Mu~ 
nicipal de n• 5· S• 2006 de 13/03/2006, e subsidinri:amentc pcl:1 Lei n• 
8666 de 21 dt" Junho de 1993 c suas posteriores alter:~.çõcs c lc~ 
gislação corrcht· , para a finalidade :tbaixo especificada: 

1. OF r. TO DA LICITAÇAO: Aquisição de m>~erí•l de 
U'3nsfonn:~çJo i ' a dcscnvoh·er atividades no Serviço de Proteção e 
Atendimento tr ~'- .:_rol à Família~ PAIF. 

2. PRI l.Õ MAXJMO: Por hem 
3. DAr, DE ABERTURA: No dia 1310212015 às 15:00 

horas. 
4. LOC.t. L DA ABERTURA: Sala de Reuniões da PrcfeiturJ. 

Municipal de P .r '\ai de São Bento, locnliz.,da na Avenida São Roque, 
17R, Esudo de !- uani, com o Pregoeiro e Equipe de Apoio. 

O Ediill e anexos podcr.l ser retirado gr.1tuitamcntc c di~ 
rctamcnte com t ' Pregoeiro na Prefeitura Municipal, localizada ã 
Avenida S<lo R..JQ te. 178, em horário comercio.\ (8 :00 às 12:00 e das 
13:00 âs 17:00 oras), de r a 6• sc:tta feira ou pelo telefone Fax 
(Oxx46) 3560 1)17, onde também serJo prestadas todas as infor· 
mações n resp( I do certame lici~tório. 

I 

Pinhal de SJo Bcmo~PR, 29 de janeiro de 2015. 
' ARGEU ANTONIO GEITTENES 

PREFF URA MUNICIPAL DE PORECATU 

.',' lEtl6S~R~~E';!gi~Ç:.~/2015 
Objeto: Aqui si 1 .J de materiais de: consumo (a11csanato, manicure c 
pintura), aui:J.S ' para atender a Secretaria de Serviço Social, com 
recursos oriun~ ~ do PAlF. Valor miximo dos lotes: lote 1 R$ 
3.000.00, lorc · .• RS 10.530,00 . !ore 3 RS 1.400,00, lote 4 R5 
3.100,00 ,lote .tS 4.114,73,1otc 6 RS 2.400 ,00, lote 7 RS 2.952,00, 
lolc 8 RS 18.0 ,c 00 e lole 9 RS 7.700.00 . Abertura: 17107/2014 '' 
14h30. •' 

\VALTER TENAN 
Prefeito 

PREFE; 'URA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA 

,' >'ISO DE CHAMADA PÚBLICA 

Dispensa N '! 21 .!.UI S 
Aqui s ·: J de géneros alimentícios oriundos da Agricultura 

Familiar e do : npreendedor Familiar Rural ou suas organiznções, 
para o atcndir · 1to ao Programa Nacional de Alimentação Esco~ 
l:1rfPNAE, que : -.io destinados no fornecimento de alimentação nas 
Inst ituições Eé r ;ion:~is de Educnç5o Bli.<oica da Rede Municipal de 
Ensino, confo1 1 espceifieaçõcs dos gêneros alimentícios consuntes 
no editnl, dur.l. o período de 09 (nove) meses. 

Inicio 1 Chilmô!.da PUblica: A pre.<ocntc Chamada Pública 
poderá ser ob : no período de 29 de janeiro de 2015 à 20 de 
fevereiro de 2t : . na Secretaria de Compra.s. Licit.:~ções e Patrimtlnio, 

3~ h~~~oh~~~/, ~ ~~.!!t~~~~~.;r~;~.~re ~e;u~~ .. ~~~c~it~i~~~:@~~;~~ 
dia.pr.gov.br. 

Data , 4'a apresentação da documentação: Os interessados 

t~~~:0às:l~~c:~.~ '~r!s ~oocd?ac~~ç~~ fc~~rc~::i~~i~015~ ~;o~~\~ ~~ 
Licitações Prcf i Jrn do Município de Rolãndia, Av. Prcs. Bcmardes, 
n•. 809, Rolân,_.:.'PR. 

Valor · ! ·limado Total: RS 550.275,46 (Quinhentos c cin· 
qucnta mil dU1 · :os c setenta c cinco reais c quarenta c seis ccn· 
t.:lvos). 

Pagarre: m: Mensal, em até 30 (trinta) dias posterior ao re~ 
ccbimento da l.'i\ r:a. 

Ootaç~ 1 .:>rçamenl!i.rin I Recun<os: 08 • Secretnria Municipal 
de Educação, o-I . Diretoria de Apoio Pedagógico, 3.3.90.32.00.00.00 
• Materinl, ben1 ...'U serviço p3rn distribuição. 

Fundat ,c ,,to: Art . 24. XII da Lei 8.666/1993, An. 14, § 1• da 
Lei I l.947/200 , Resolução FNDEI CO n• 2612013. 

Dispor~ !idade do Edital e lnfomUI.ções: Av, Presidente Ser~ 
nnrdcs, n• 809 ~ ::ccretnria de Compras c Licitaçõc~ Rol5ndia/PR .. no 
hor.irio das I ·t O às 18:00 horas, atr.lvés do site: www. rolan~ 
dia.pr.gov.br. e ' Tnil: licitacao@rohmdia.pr.gov.br ou telefones: (43) 
32558615 c 32 ,. 1616. 

4. LOCAL DA ABERTURA: Sal:~ de Reuniões da Prefcirurn Rolãndia.PR. 29 de janeiro de 2015. 
Municipal de Pinhal de Sao Bento. loe::~ lizad::~. na Avenida São Roque. JOSÉ TKACZUK JUNIOR 
~~~78::.•..:E~sra_d~o_d~o_P~a~ra_n..:á,~c..:.o~m~o-P_r..:cg,_•o_ci_ro_c_E..:qu_i,_pe_dc_A...:...po_io_. ________ ~ Sccn:t:lrio de Compras, Licit ações e P:urimõnio 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 

CULTURA E ESPORTES 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N" 39/2014 

Reabertura 

Síntese do objeto: Contr.l.t.lç.ão de empresa para efctunr cxeeuç3o de 
sistemas de captação, am1azcn:amcnto e distribuiçiio de áçu.l das chu· 
-.:us (cisternas). no CMEI lnfanci:l Feliz e Escol.:!. Mumcipal Pedro 
Alv.ucs C.lbrol, conforme Tcrn1os de Comprom1sso N11 4500030329 e 
4500030330, devendo ser cxccutad:ls conforme projcros, memoriais 
descritivos e pl<1nilhas de serviços em anexo. Sess:io de entregll de 
envelopes: 20/02/2015 Até: às 08h30min bom:. Sess.ão de Julgamento: 
2010212015 âs 09h00min horas. local para infonn3ÇÕCS c obtenção do 
instrumento convoc:uório e seus ôlnexos: Oep01rtnmento de Compras. 
Licitações c Conrrntos do Município de SantA Helena ~ PR • Rua 
Paraguai - Centro, Santa Helcn3 • PR. 

Santa Helen:J~PR, 29 de j3Jleiro de 20 15. 
ROSE LI DE F A TI MA MATOS MARTINELL! 

Secrct;iri:J 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA 
DO OESTE 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N' 912014 

O Município de Santa Tereza do Ocsre, Estado do Paraná, 
toma público que fará realizar, as 08:45 hor:L~ do di::~ I S de rcvcreiro 
do :mo de 2015, na Av. Pôlriln5 n" 61 em Santa Tereza do Oeste, 
Paroná, Brasil, TOMADA DE PREÇOS visando a conmtação de 
cmpres.a e,<opecialil'.:ld:l p::.rn a conslruçao de OI (uma) Un id:ade Básica 
de Saúde, do Tipo I, no Lote n•. 1. Quadn n~. 1 do Loteamento Vil:. 
Rurol Ademir Rcnosto, confonnc Resolução do Secretário de Estõ~do 
da Saúde do Paraná • SESA n°. 453/2013 e Resolução SESA n• 
42612014, sob regime de empreitada. tipo menor preço em regime 
glob•l. 

Local: Prefeil\lr.l Municip01l. 
A Pasta com o inteiro teor do EditAl c seus respectivos 

modelos, anexos c planilh:lS, dcvcrJo ser rctirodas no endereço acima 
indicado a partir do di:t 02 de fevereiro de 2015 no horário comerciaJ 
e será fornecida mediante a apresentação do recibo de pagamento no 
valor de RS 50,00 (Cinqucnta reais), recolhidos através de DAM. 
Infonnações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deveril.o 
ser dirigidos à ComissJo de licitaç~o no endereço 111cimo meneio~ 
nado. 

Santa Tereza do Ocstc~PR, 17 de dezembro de 2014. 
AMARILDO RJGOLIN 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 
DOS PINHAIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS 
MATERIAIS E LICITAÇÕES 

AVISQ DE LICITACÃO 
PREGÃO ELETRONICO N' 5612015 • SERMALI 

Registro de Preços pnra presução de exames de eletrOQr· 
diogrnma e tclccardiograma com I~Judo (aparelho cedido em sistema 
de conccss.lo de uso • comodato), neccs.s:irios a Secretaria Municipal 
de Saúde. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 1210212015 is 09h00min. 
rNICIO DA DISPUTA: 1210212015 às IOhOOmin. 
rNFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O cdiwl complcro 

poder:i ser examinado c adquirido através do sirc www.caixa.gov.br. 
Oulr.ls informações podemo ser obtidas nn Divisão de Licitação da 
Prefeitura Municipal de São JosC dos Pinhais, sito nu Rua P:~ssos 
Olive ira n° 1101 - Centro, no horário compreendido das 08h30min 3s 
12h00min e das 13h00min Qs 17h00min, ou pelo telefone (41) 3381-
6694 

Silo Jos.é doí' Pinhais, 27 de J:lneiro de 2015. 
RAFAEL RUEDA MUHLMANN 

Secrctãrio 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS 

EXTRATO DE RESCISÃO 

Contrato n•: 178.1.2014. Tomad:l de Preço n•: 0612014. CONTRA. 
TANTE: MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS. CONTRATADA: 
STARKE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. OBJETO: Contra· 
t:lç3o de empresa espeei:~li1.:.da em obrns de engenharin p:'lr'3 re~ 
cupcração de pavimentos no centro da cidade nas ruas: Nossn Se· 
nhor:I de Fátim::~., Paranã. Londrin:~. c Pem::unbuco; conforn1c Contrato 
de Repasse OGU 0366302-8312011/MCIDADESICAIXA, Convênio 
SICONV 758503/2011. VALOR TOTAL: R5 597.071,92 (quinhcnlos 
c noventa c sete mil sctcntn c um reólis c noventa c dois centavo . .;). • 
Fic:1 neste ato unil:~teralmente rescindido o contrato supracatado ce
tcbr.ldo entre as partes inicialmente identificadas, em razão de a 
eml?rcsôl Stukc ConstnJIOrJ l.lc Obras ltda. ape:o:ar de rc~;tui<mncntc 
nottficndn, n!lo ter inici:~do a execução dos serviços de p3vtmentaç3o. 
não aprescn t;~.ndo qu:1Jqucr justificativa pl3usivcl para !.:luto. DATA: 
29 de janeiro de 2015. 

Este documento pode ser verificado no endereço e letrônico http://www.in.gov.bdautcrlDcid:l 1 t. Documento :1$Sinado digitalmente conforme MP nt 2.200-2 de 24/08/2001. que institui a 
pelo eódigo 00032015013000205 ' Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiro ~ !CP-Brasil. 
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PROCESSO LICITATORIO N° 006/'5i~0;==;=15~================ 
EDITAL DE PREGÃO, na forma pr ~sencial N° 00112015 
ABERTURA: 10/FEVEREIR0/2015 HORÁRIO: 09:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, F.;tado do Paraná, torna público que fará realizar, às 09:00 
Horas do dia 10 de Fevereiro do ano dt 2.015, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, sito à 
Rua Bahia, no 85 - Centro, em Nov:1 Cantu, Paraná, Processo Licitatório, na Modalidade de 
PREGÃO, tipo menor preço, por ítem, fixo e sem reajuste, de acordo com o que determina a Lei 
D

0 8.666, de 21 de junho de 1993 e sm:.. alterações, e as condições estabelecidas neste Edital, para 
escolha da melhor proposta do seguinte )bjeto: 

1 - DO OBJETO 

1.1 - O presente Edital de Pn:5ão, tem por objetivo a Aquisição de Pneus, Novos, da 
seguinte forma: 

LOTE 01- ÚNICO. 
ITEM QTDADE DESCRIÇÃO 

01 20 Und. Pneus 215x75'\17.5 
02 20 Und. Pneus l.OOOüO Liso 
03 10 Und. Pneus 1.000x7.t) Radial 
04 10 Und. Pneus l.OOO:x20 borrachudo 
05 10 Und. Pneus 225x65 I16 
06 10 Und. Pneus 175x65:\l4 
07 20 Und. Pneus 175x70.113 
08 10 Und. Pneus 185x14 
09 40 Und. Protetores aro 20 
10 20 Und. Câmara de ar aro 20 

2 - CONDIÇÕES DE P ARTICW AÇÃO NA LICITAÇÃO 

2.1 - Poderão participar da .:resente licitaçãv, além das empresas convidadas pelo 
Município, os demais interessados, do : :tmo pertinente ao objeto cotado no presente certame, que 
manifestarem seu interesse com anteced ~ncia mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada 
para entrega dos envelopes, através d 1 retirada do Edital junto a Prefeitura Municipal de Nova 
Cantu. 

2.2 - Não poderão participar d? presente licitação empresas em consórcio ou que tenham 
sido declaradas inidôneas por qualquer; essoas jurídica de direito público. 

APRESENTAÇÃO DOS EN\1 ELOPES 

3 - HABILITAÇÃO 

a) Autorização para representar a proponente na licitação (Credencial) datada e assinada 
pelo Diretor ou Representante Legal :a Empresa, desde que a participação não seja feita pelo 

, I • I o, 
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proprietário titular ou representante lef ai, devidamente comprovado por instrumento público ou 
particular, em que se encontrem os nc :cessários poderes de representação, e exibição do RG do 
representante legal da empresa {Modele ANEXO 1), acompanhado do Contrato Social da Empresa 
e suas alterações; 

3.1 - O envelope de HABILITA ( :ÂO, deverá conter a seguinte documentação: 

a) as Certidões: 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBL'OS ESTADUAIS; 
-CND, DÉBITOS, TRIBUTOS E C01 lTRIBUIÇÕES FEDERAIS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBI ''OS MUNICIPAIS; 
-CERTIDÃO REGULARIDADE CC Vl FGTS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS, 
- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBT fOS TRABALHISTAS; 

b) Declaração de que a empres : proponente, sob as penas da lei, de que a mesma não foi 
declarada inidônea, para licitar e contr: ttar por outra qualquer pessoa jurídica de Direito Público 
(Modelo ANEXO 11); 

c) Declaração de entrega (Mod1 ··o ANEXO 111); 

d) Declaração de que a empre~. t proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e em q· .. alquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14(q• atorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que 
acrescentou o inciso V ao artigo 27 da J.ei Federal 8666/93 (Modelo ANEXO IV); 

e) Declaração de que a empre.:1 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 o~ requisitos na habilitação (Modelo ANEXO V); 

g) Cópia do Contrato Social, Es.1tuto ou documento equivalente, para comprovação de que 
a atividade da empresa, é ou está ligad( 10 ramo pertinente do objeto desta licitação; 

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

Os documentos anteriormente n :ieridos serão apresentados em envelope fechado constando 
em sua face externa os seguintes dizere~: 

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

I .~efeitura Municipal de Nova Cantu 
Hf.~RÁRIO: 
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4.1 - A proposta deverá ser el<-borada em papel oficio timbrado, ou formulário contínuo, 
e/ou papel oficio contendo o carimbo C1) CNPJIMF da empresa, em linguagem clara, sem rasuras, 
emendas ou entrelinhas, com identific~ rão do número, assinada pelo seu representante legal, onde 
devera constar obrigatoriamente: 

a) assinatura do representante Ie.~al da empresa e/ou autônomo; 
b) indicação do preço unitário e 1 o tal por item cotado; 
c) Validade da proposta (o qua l. não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 

abertura da proposta Comercial 

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

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

4.4 - No preço ofertado, dever i v estar incluídos todos os custos diretos ou indiretos tais 
como: despesas com impostos, embala\ ·em, seguro de tt ansporte (carga e descarga) até o destino 
do objeto; e/ou obrigações sociais, UI •. formes, identificações pessoais, seguros, e transporte de 
pessoal até o destino do objeto, se for o .;aso. 

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

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

Proposta de Preços 
Prefeitura Municipal de Nova Canto 

~IORÁRIO: 

5 - ABERTURA DOS ENVELOPES: 

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

5.2 - A abertura do Envelope 02 -Habilitação, observará os seguintes procedimentos: 
5.2.1 - No dia, hora e local det :rminado neste Edital, em sessão pública, a Comissão de 

Licitação receberá os envelopes O 1 ~ 02, não serão recebidos documentos de Habilitação e 
Propostas após a abertura do primeiro et velope. 

5.2.2 - Após o recebimento dos "nvelopes, a Comissão de Licitação, na presença facultativa 
dos proponentes interessados, devidame.1te credenciados, efetuará a abertura dos envelopes n. O 1 -
PROPOSTA DE PREÇOS. 

5.2.3 - Nesta mesma sessão, ser: o analisados os documentos contidos no envelope n. 02, e 
decidir quanto a habilitação ou inabilita~ ão das proponentes. 
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5.3 - A abertura do Envelo )e n. O 1 - Proposta de Preços, observará o seguinte 
procedimento: 

5.3.1 - Somente serão abertos o .. envelopes n. 02 dos proponentes vencedores. 
5.3.2 - O envelope n. 01 (Propo;ta de Preços) será aberto e uma via do seu conteúdo será 

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

5.3.3 - Após a abertura dos envf.'lopes n. 02, a Comissão de Licitação procederá a análise e 
julgamento das mesmas, e a divulgaçãc 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 instrl'1;ão do processo. 

5.3.5 - As dúvidas que ever;' ualmente surgirem durante as sessões públicas serão, 
resolvidas pela Comissão de Licitação, r a presença dos proponentes. 

6 - DO JULGAMENTO 

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

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

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

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

b) Desclassificar as propostas ';!.m 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 r;;·escente dos preços que será submetido à apreciação da 
autoridade superior, que homologará a j~cisão da Comissão de Licitação. 

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

6.6 - A apresentação de uma prL'posta na licitação, será considerada como evidencia de que 
a proponente: 

a) Examinou criteriosamente todos os documentos do edital, que os comparou entre si e 
obteve do Contratante, informações sot 1 e qualquer ponto duvidoso antes de apresentá-la. 
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b) Sendo vencedora da licit< ~ão, assumirá integral responsabilidade pela perfeita e 
completa execução dos serviços e/ou fornecimento do objeto em todas as suas fases. 

c) Considerou que os elemen.0s desta licitação, lhe permitiram a elaboração de uma 
proposta totalmente satisfatória. 

7- LOCAL PARA ENTREG ~. DO OBJETO E OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e 
CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO: 

7.1 - Para os lotes acima, a en!rega do objeto deste edital deverá ser realizado em local 
designado pela licitante através da re.>uisição (Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Nova 
Cantu). 

7.2 - O Material e/ou serviço :.1:rá entregue, conforme solicitação, através de emissão de 
requisição em no máximo de 02 (dois) dias úteis após emissão. 

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

8 - DO PAGAMENTO 

8.1 - O pagamento será realizado, dividas em 08 (oito) parcelas iguais e fixas, até o 5° 
(quinto) dia útil da apresentação da iatura/NF anexa a requisição dos materiais emitida pelo 
requisitante. 

9 - DOVALOR 

9.1 - Estima-se o valor máxim(·, global desta licitação em até R$-89.940,00 (Oitenta e 
Nove Mil, Novecentos e Quarenta Re.:;is). 

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

Dota ão 
0508.1 2361.0188-2036- 33.90.3039(} 1 

10 - DASPENALIDADES 

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

a) Advertência; 
b) Multa administrativa, gradm~·•el conforme a gravidade da infração, não excedendo, em 

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

c) Suspensão temporária de pa 1:icipação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior?. 2 (dois) anos; e 
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d) Declaração de inidoneidadi, para licitar, e contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos de ;erminantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, na forma da lei, perante a a 1toridade que aplicou a penalidade. 

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

11 - IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCA TÓRIO: 

11.1 - Até dois dias úteis antes ela data fixada para o recebimento dos envelopes, qualquer 
pessoa poderá impugnar o ato convocat(,rio do EDITAL DE PREGÃO. 

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

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

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

11.5 - A petição apresentad 1 fora do prazo, e/ou sem um dos requisitos acima 
especificados, não será conhecida. 

12 - RECURSOS: 

12.1 - É facultado a qualquer h .: itante formular observações no transcurso das sessões da 
licitação, solicitando que constem em at-t 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 Sen etário de Administração e Negócios Jurídicos, desde que 
interposto perante a Comissão, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, ou, nesse prazo, faze-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso a decisão ser 
proferida pela citada autoridade, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento 
do recurso. 

12.3 - Se houver interposição de ,·ecurso, os licitantes serão comunicados, para os efeitos do 
previsto no parágrafo sexto do Artigo 1 C 9 da Lei 8.666/93 e 8.883/94. 

12.4 - Os recursos interpostos f01 a do prazo não serão considerados. 

13 - DAS DISPOSIÇÕES GEFtAIS 



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

13.2 - Não serão admitidas a ! ~sta licitação as empresas e/ou autônomos suspensas ou 
impedidas de licitar, bem como as que .;)tiverem 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 1 ;-cursos, os representantes credenciados das empresas 
proponentes e membros da Comissão d'! _Licitação. 

13.5 - Uma vez iniciada a a': .!rtura dos envelopes contendo as propostas, não serão 
admitidas quaisquer retificações que po ;sam influir no n::sultado, nem admitidos a participarem os 
proponentes retardatários. 

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

13.7 - Ocorrendo a hipótese pr,~vista 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 ob~l;to em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro colocado ou revogação a licita<ão. 

13.8 - Atendida a conveniência 1dministrativa, ficam os licitantes vencedores obrigados a 
aceitar, nas mesmas condições contt i: tu ais ou de fornecimento, os eventuais acréscimos ou 
supressões, em conformidade com o A1 1 ígo 65, seus parágrafos e incisos da Lei n°. 8.666/93 e suas 
alterações. 

13.9 - Para dirimir controvérsi :1 decorrente deste certame, o Foro competente é o da 
Comarca da cidade de Campina da lagc a, Estado do Paraná excluído qualquer outro. 

14 - DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 

14.1 - A Divisão de Licitaç(es prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos 
interessados nesta licitação, estando (:.sponível para atendimento de segunda a sexta-feira, no 
horário de expediente NO PAÇO Munidpal d va Cantu - PARANÁ, na Rua Bahia no 85, ou 
ainda pelo fone /fax 44-35271281/35~ ·, 3- e-mai mncantu@ig.com.br. 

U- PARANÁ, 26 de Janeiro de 2015. 

ASS. COMPRAS E LICITA ENTE DA COMISSÃO C.P.L. 



(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITATÓRIO No 006d015 
EDITAL DE PREGÃO N° 00112015 

Cl'EDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) 
--------- ----- ______ portador (a) da Cédula de identidade 
sob n°. ___________ _ e CPF/ MF n°. , a 
participar do procedime·~to licitatório sob o modalidade 

instaurado por este Departamento de 
Compras. 

Na qualidade de representante legal da 
empresa . outorga
se ao acima credenciado (a), dentre 011tros poderes, o de renunciar ao direito de interposição 
de recurso. 

Em _ __ de _ _______ de 200_. 



PARA: 

Prefeitura Municipal de Nova Ca 
Rua Bahia n° '.15 - Centro- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N.• 77.8 :õ.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: r; rnncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

fM ODELO ANEXO ID 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO No 006/:'.015 
EDITAL DE PREGÃO N° 00112015 

DECLAl 'A CÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento Jicitatório, sob a modalid c_de- PREGÃO n° 001/2015, instaurado pelo Município de 

Nova Cantu, que não fomos declarado:. inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, 

em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da ver lade, firmamos a presente. 

I LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

I' J representante legal 



PARA: 

Prefeitur~l Municipal de Nova Ca 
Rua Bahia n° as -Centro- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N.0 77.84! .394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: .:mncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

íM.;)DELO ANEXO IID 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO No 006.1.015 
EDITAL DE PREGÃO N° 00112015 

DECL~~CÃODEENTREGA 

Declaramos para JS devidos fms de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO n° 00112015 instaurado pelo Município de 

Nova Cantu, que nos comprometemos ~ entregar os produtos ganhos por esta empresa, nos termos 

e nas condições do edital supra referenG;ado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

I LOCAL E DATA) 

C 1rimbo e Assinatura 

[,.) representante legal 



PARA: 

Prefeitura Municipal de Nova Ca 
Rua Bahia 0° ~5 - Centro- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N.0 77.84! .394/0001 ·03- Fone (044) 3527·1281- Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: ::mncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 006/:~015 
EDITAL DE PREGÃO N° 00112015 

DECLARACÃO 

Declaramos para ')S devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalic.1de - PREGÃO n° 00112015 instaurado pelo Município de 

Nova Cantu, que a empresa proponetl te, não emprega menores 18 anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e em qualquer tn balho, 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 gú66/93. 

Por ser expressão da verJade, firmamos a presente. 

{LOCAL E DATA) 

( arimbo e Assinatura 

D) representante legal 
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Prefeitura Municipal de Nova Can ·uFL.N.ofi't ..... · 
Rua Bahia n° tiS - Centro- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 •••••• !) .... -.;: 

CNPJ N.• 77.8· !'\.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 1'. "---- <.("" 
E-mail: .r; mncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 0 "a Cao\\) • 

~ODELO ANEXn \') 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 0061::015 
EDITAL DE PREGÃO N° 00112015 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalic :lde - PREGÃO n° 001/2015 instaurado pelo Município de 

Nova Cantu, que a empresa proponem:, conhece todos os termos da licitação, bem como tomou 

conhecimento de todas as especificaçõt.: concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que 

preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da venlade, firmamos a presente. 

·LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

D) representante legal 



Prefeitura Municipal de Nova Ca 
Rua Bahia n° :15 - Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N." 77.84! .394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: _'mncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

DECLARACÃO ~E ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO No 006/:"015 
EDITAL DE PREGÃO N° 00112015 

Objeto: Aquisição de Pneus novos. 

O Signatário da preseute declara que o mesmo recebeu do licitador toda a 
documentação relativa a licitação sup ·amencionada. 

Nova Ca1 tu, Paraná, ____ __.!:d:..!:e:._ ______ de 2.015. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 



Prefeitur:4 Municipal de Nova Ca 
Rua Bahia n° 'l5 -Centro- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N.0 77.a .. , ;.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: -: mncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

fM. )DELO ANEXO yn 

PREFEITURA \1UNICIP AL DE NOVA CANTU 
COMrSSÃO DE LICITAÇÃO 

PREÇOS MÁXIMOS POR ÍTEM 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 006/:'.015 
EDITAL DE PREGÃO N° 00112015 

LOTE 01- ÚNICO. 
ITEM QTDADE I tl:SCRIÇÃO PREÇO MAXIMO 

UNITÁRIO R$-
01 20 Und. Pneus 2J'~x75x17.5 R$-890,00 .,..-
02 20 Und. Pneus 1.( 00x20 Liso R$-1.140,00 .,; "'_.. 
03 10 Und. Pneus 1. ~00x20 Radial R$-1.390,00 / __, 
04 10 Und. Pneus 1/ 00x20 borrachudo R$-1.250,00 / 
05 10 Und. Pneus 2~ 5x65x16 R$-720,00 / 
06 10 Und. Pneus r 5x65x14 R$-290,00 / 

07 20 Und. Pneus 17 5x70x13 R$-210,00 - -
08 10 Und. Pneus 1~: '5x14 R$-370,00 ../ 
09 40 Und. Protetor; s aro 20 R$-39,00 .,..., 
10 20 Und. Câmara ,(e ar aro 20 R$-129,00 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANT 'Jt~L.Nor:.'.! .. \. 
ESTADODOPARANÁ ' ~ ~ ------ ,. · 

CNPJ 77.845.39410001-03 \;,--- --···~~· · 
PROCESSO LICITATÓRIO no 006/2015 ~Cantu·f( 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

• 
OBJETO: Aquisição de Pneus Novos. ..S c: C-: é J) ,::C,'\ t TV 1 /1 !j <. , l i.. • c.. /V <?.::) ~]' ..... r1 ._, L' i/'1..() ) 

VALOR ESTIMADO - R$-89.940,00 (Oitenta e nove Mil, novecentos e guarenta 
Reais); 

PARA: 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - PREVISÃO I 
DOTA ÃO OR AMENTÁRIAG2' ~ 
Dotação: 

PARA: 
DIVISÃO DE TESOURARIA - PROGRAMA ÃO FINANCEIRA: 

NAO AUTORIZADO 

Visto: DATA: ..J-, I j I I. 

PARA: 

ASSESSOR JURÍDICO 
Inexigível Dispensado Concorrência Convite 

Visto: DATA: ;J,.., I n ' I ?JD IS 

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



..... . ... . .. . . . . . . ... . . . . . . . . . . .. . 
JUCESP PROTOCOLO a .. .. . . . 0.548.834/14·3 . . . . . . . .. . . . . . ... . . . . . . . . ' . . . . . . . . .... . .. .. . ' 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ~~\ \\\\\ ~\~ t\\\ \\\\\\\\ 

.. ·. 

Ata tla Reunião tlo Conselho de Administração, 

realizada em 02 de Junho tlc 2014 

l) IIOR.ÁRIO E LOCAL - 15:00 .horas, em sua sede social, na ·Av. Ànton Von 

Zuben, n.• 2155, Jardim São José, Campinas, São Paulo. 2) PRESENÇAS -

Membros do Conselho de Administração da Comercial Automotiva S.A .. 3) 

l\1ESA DIRIGENTE - Luís Norberto Pascoal, Presidcnt~ do Conselho c José 

Lur.in Molina, Secretário. 4) DELIBERAÇÃO - Dando início à sessão, o S.r. 

Presidente csclarccr.u que, conforme já era do conhecimento dos 

participantes,. o objetivo da presente reunião era o de eleger, conforme alíuea 

... , d § 9° d . 11 : 1 , o . , . o art1go , do Estatuto Social da Sociedade, dois novos 

uicmbros <.!c Diretoria, para completar o triênio de 2013 a 2016 a saber: 

Diretor Prr.si<lt~ntc - Roberto Sr.aehnowiez, brasileiro, casado, engenheiro, 

portador dn Cnrt1~ira tle lclcntidadc HG n." 16.680.098-3-SSP/SP, inscrito no 

CPF soh o n." 084,.341·.198-40 c Diretor Fiuancdro - Pctlr') l)aulo França Villa, 

brasileiro, solteiro, advogado, portador da Carteira de Identidade RG n .• 

8.517.31.2-UG-SSP/BJ\, inscrito no CPF sob o n." 955.387.4115-00, todos 

domiciliados na Avenifla Anton Von Znheu, n." 2155, Jaruim São José, 

Campinns, ST', CEP UOSl - ~00 c eo.rn manclatu at.é abril de 2016, devendo 
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DECLARAÇÃO 

Declaramos, para todo s os fins e efeitos de direito e sob as penas da lei, não 

estarmos impedidos de exercer a administração da sociedade COMERCIAL 

AUTOMOTIVA S.A., inscrita · no CNPJ sob o n. 0 45.987.005/~001-98, por lei 

especial ou cru virtnd r. de condenação criminal, ou por nos encontrarmos sob 

os efeitos dela, à pena que vede, ainda que temporariamente, !> acesso a 

cargos públicos, ou por cnme falimentar, de prevaricação, peita ou subo rno , 

concussão, peculato, contra a economia popular, contra . o sistema financeiro 

nacional, contra normas de defesa da· concorrência, contra as relaç ões de 

consumo, fé pública ou a propriedâ'de, conforme artigo lOll, parágrafo 1°, do 

Código Civil. 

<to~;oz 
CP 'n. o 084.344.198-40 
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COMERCIAL AUTOMOTIVA s . .y,~i'~<\)~~S~~ 1 

· ~o ...,.;;--~-':/;·/<> /'v 
CNPJ 45.987.005/0001-98 ,) ':;\//:·/.~. ~v 

,f.:l.Q :;!c/ dj!...) 1\, 

NIRE 35.300.381.5~~/~~~il ,- ~ 
<?- >:J- .. ~·; 
'' i(C::- f ê'L!;' 
~·:..~'. ~ c~ " . 

-...,_ ,:-'' ~ / , o; 
"'- c.X .;::-,o F ~· 

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EX'TR~D~~IA-! ~-- ~~ 
REALIZADAS EM 30/04/2014 ~/'~~/ -~~~ 

,• 

Aos trinta dias do mês de Abril do ano de dois mil e quatorze, às nove horas, em sua 

sede social, à .Av. Anton Von Zuben, n. 0 2155, Campinas, Estado de São Paulo , 

reuniram-se em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária os Srs. Acionistas 

detentores de 100% do capital social da COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A."; que 

também assinaram o Livro de Presenças. Desta forma, constituiu-se a mesa para o 

desenvo lvimento dos trabalhos, tendo sido escolhido para presidi-los o Sr. Luís 

' Nor}?ecto Pascoal, que convidou a mim, José Luzia Molina, para servir como 

Secretário. Assim constituída a mesa, o Sr. Presidente deu início aos trabalhos , dando 

por. ôispensada a publicação (i) do aviso aos acionistas, uma vez que os mesmos já 

haviam recebido, com 30 (trinta) dias de antecedência, corres pondência avisando-os 

estarem ~ sua disposição os documentos previstos no artigu 133, da Lei n° 6.404/76 e 

. (ii) dos editais de convocação, conforme permitido pela legislação pertinente. Dando 

· prosseguimento aos trabalhos, o Sr. Presidente informou que, conforme era do 

conhecimento prévio dos Srs. Acionistas, a reunião tinha por objetivo, em sede de Q)_ 

Assembleia Geral Ordinária: a) apreciar e deliberar sobre as demonstrações 

financeiras da empresa, relativas ao período encerrado em 31 de dezembro de 2013, 

publicadas no DHrio Oficial do Estado de São Paulo e na Folha de São Paulo -

Campinas, em edição de 24 de Abril de 2014; b) deliberar sobre a destinação do lucro 

líquido do exercício e assuntos correlatos e, em sede de (11) Assemblcia Geral 

Extraordinária c) alter:u a redação do artigo 12° do Estatuto Social. 

I nstaladas as .r\sscmbleias Gerais, em Assembleia Geral Ordinária e seguindo a ordem do 

dia, o Sr. Presidente colocou em discussão e posterior vctação a) as demonstrações 

financeiras pertinentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013 , resul tand o 

1/1 9 
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Diretor Preside11te c por 011tro Diretor; c) Os contratos, excetuando aqueles com institllifÕU 

_{itltltJcciras, serão sempre assinados em co11j11nto com 2 (doi!) díretoru; d) A s promrafÕtS em nome 

da Socúdade serão o11lorgadas, em conjunto, por 2 (doi.r) Direlorer .rempre com prazo de validade 

máxima de 1 (um ) ano, com excefãO daq11ela1 com poderei "adjuditio", as quoir poderão ser por 

pr_azo i11determinado; e) Os contratos de empristimos e outros jitJatJciamentos urào auinados pelo 

Diretor Financeiro em t:o11j11nto com outro Diretor e dependerá de aprovafãO da(s) acioni.rta(s) que 

· reprcu/1/ar(mr) a maioria das afões com direito a voto, devwdo esla{s) u r(em) represwtada(s) por 

""' Dintor; e, PAMGRAFO 7': A divisão dos trabalhos entre or Diretores será estabelecida em 

rwlliíin da Dir~toria; e) Caberá ao Diretor Financeiro Cfll cofljllnto com Olftro Diretor CO!Zirair 

· empréiiÍIIJOs e outros finaliciamentos umprc com oprovafàO de 1 (um) Diretor da acionista 

' majoritária." 

Em seguida, o Sr. Presidente colocou a referida proposta em dis cussão e posterior 

votação, resultand o a mesma unanimemente aprovada, ficando, por tanto, a Diretoria , 

devidamente autorizada a implemen tar o quanto nela exposto e detalhado. 

Por fim, disse o Sr. Presidente ser necessária a consolidação do Estatuto Social da 

Companhia, o qual, após lid o, artigo por artigo , foi vazado nos seguintes termos: 

r· 

·~ 
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c) P r estação de servtços de reparação, manutenção, montagem e alinhamento de 

pneumáticos, peças e acessórios de veículos; 

d) Prestaç:to de sen•iços de locação de .pneumáticos e quaisquer outros bens 

relacionados no item "a" acima; 

e) Pres tação de ser viços de intermediação e de representação comercial; 

f) Pres tação de serviços de depósito de bens de terceiros; 

g) Prestação de serviços de instrução, treinamento, orientação educacional e 

avaliação de: conhecimentos de qualquer natureza; 

h)- Prestação de serviços de planejalnento, organização, produção, promoção e 

admiJii stração de feiras, exposições, congressos e congêneres; e 

i). Licen ciamento de direito de uso de marcas, sinais de propaganda, . patentes e 

demais direitos de propriedade intelectual. 

ARTIGO 5°: O prazo de duração da Sociedade é indeterminado. 

CAPÍTULO li 

CAPITAL SOCIAL E AÇÕES 

ARTIGO 6°: O capital social é de R$ 257 .065 .970,13 (duzentos e cinquenta e sete 

milhõ.es, sessenta e cinco mil, novecentos e setenta reais e treze centavos) , dividido em 

194.529.855 (cento e noventa e quatro milhões , quinhentas e vinte e nove mil, 

oitocentas e cinquenta e cinco) aç ões, sendo 194.525.855 (cento e noventa e quatro 

milhões, quinhentas e vinte e cinco mil, oitocentas e cinquenta e cinco) ações ordinárias 

e 4.000 (quatro mil) ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor 

nomin:~l. 
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PARÁGRAfO 8°: Se algum acionista· desejar ceder ou alienar suas ações, 

comunicar sua intenção declarando o preço de venda à Diretoria e esta, dentro· de 15 

(quinze) dias, também por escrito, dará ciência aos demais . acionistas possuidores de 

ações ordinárias, a fim de que estes se habilitem _ao -exercício do direito de preferência 

que lhes é assegurado, em prazo nunc~ superior a 60 (sessenta) dias, a contar da data em 

que for expedido o comunicado da Diretoria aos demais acionistas. Ultrapassado o 

prazo estabelecido , fica enten-dido que os acionistas reítunciaram ao direito de 

preferência. 

PARÁGRAFO 9°: No caso de falecimento de qualquer acionis ta, a transferência de suas 

ações ou títulos que as representem para o cônjuge e demais herdeiros, somente poderá 

ser feita depo is de cumpridas, pelo representante legal do espólio, as normas do 

parágrafo 8° aplicáveis ao caso. 

PARÁGRAFO 10°: O cônjuge e demais herdeiros do faltcido, que tenham obtido a 

transferência das ações herdadas, · após o cumprimento das normas do parágrafo 

anteri(H, ficam ainda sujeitos às mesmas condições do parágrafo ,ao, caso queiram ceder 

ou alienar suas ações para terceiros. 

PARÁGRAFO 11°: Nos casos de execução judicial, deverá o executado, sob pena de 

·responder por perdas e danos, comunicar à Sociedade, antes da arrematação ou 

adjudicação das ações penho radas, a existência da execução que estiver sofrendo, a fim 

<le, se· interessH aos acionistas proceder à remissão de suas dívidas, com a obrigação, 

· porém, de transferir aos demais acionistas ou somente àqueles que depositarem a 

' importância, as ações objeto da execução. 

PARÁGRAFO 12°: Para requerer a liquidação da Sociedade, os acionistas em número 

legal, não poderão fazê-lo antes de oferecer aos demais acionistas, a venda de suas 

ações, ao preço cotado no mercado e na falta de cotação, pelo valor patrimonial, se 

quiserem os outros acionistas, segundo as normas do parágrafo 8° deste artigo. 
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tomar as contas dos administradores, . examinar, discutir e votar as 1-:- \....) ~ ,..... 

demonstrações financeiras; ~ ~UJ ~ 
deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de 

1 

• : 

dividendos; c au 
eleger os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, 

quando for o caso. 

SUB-SEÇÃO 11 

DA ASSEMBLEIA .GERAL EXTRAORDINÁRIA 

ARTIGO 9°: A Assembleia Geral Extraordinária, além dos casos previstos em lei, 

reuni'i:-se-á mediante convocação do Conselho de Administração, para deliberar sobre 

assuntos de interesse da Companhia, especialmente: 

(i) 

. (ii) 

(iii) 

(i v) 

(v) 

reforma do Estatuto; 

aumento do limite do capital autorizado; 

aumento do capital social, ressalvado o disposto no § 1°, do ar tigo 6°, deste 

Estatuto; 

redução do capital social; 

aprovar quaisquer operações no mercado de capitais, com quaisquer títulos 

representíl.tivos de valores mobiliários, ocasião em que serão discutidas e 

aprovadas as condições sob as quais referidas operações serão realizadas, 

estipulando-se todos os detalhes e condições necessários a tal fim; 

(vi) incorpouç~o da Companhia a outra so ciedade, sua dissolução, 

transformação, cisão, fusão; 

1 
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PARÁGRAFO 1°: No caso de vacância no cargo de Presidente do Conselh.o, o 

substituto será · eleito na primeira reunião do Conselho de Administração, valendo tal 

indicação até ~ próxima Assembleia Geral, que a · ratificará ou indicará um novo 

Presidente. 

PARÁGRAFO 2°: Os membros do Conselho de Administração serão investidos em . seus 

cargos mediante assinatura de termo de posse lavrado no Livro de .Atas de Reuniões do 

Conselho de Administração, podendo · ser destituídos, a qualquer tempo e devendo 

permanecer em exercício até a investidura de seus sucessores. 

PARÁGRAFO 3°: Em caso de vaga de qualquer cargo do Conselho de Administração, a 

mesma poderá ser preenchida por indicação dos membros remanescentes, exercendo, o 

substituto nomeado, seu mandato até a próxima Asscmbl~ia Geral. A indicação do 

substituto ora estabelecida será obrigatória . apenas quando, em razão da(s) vaga(s), o 

número de membros em exercício seja inferior a 3 (três). 

PARÁGRAFO 4": O Conselh o de Administração reunir-se-á sempre que necessário, na 

sede da Companhia. As atas das reuniões serão lavradas em livro próprio . 

PARÁGRAFO 5°: As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas pelo 

· seu Presidente ou pel a maioria dos Conselheiros, mediante comunicação escrita 

expedida com, pelo menos, 10 (dez) dias de antecedência, devendo .dela constar o dia e 

'ho ra da .reunião, bem como, resumidamente, a ordem do dia. 

PARÁGRAFO 6°: 1\ convocação prevista no parágrafo anterior será dispensada sempre 

que estiver presente à reunião a totalidade dos membros em exercício do Conselho de 

Administração. 

PARÁGRAFO 7°: Para que as reuniões do Conselhb de Adminis tração possam se 

instalar e validamente deliberar, s~rá necessária a presença d;:, no mínimo, 02 (dois) de 

seus membros em exercício, se' composto de até 03 (três) membros ou da ma10na, se 

·. formado por mais de 03 (três) conselh eiros. 

11/19 
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SUB - SEÇÃO 111 

DA DIRETORIA 

ARTIGO 12°: A Diretoria será composta de até 06 (seis) membros, acionistas ou não, 

eleitos pelo Conselho de Administração, residentes no País, assim designados: Diretor 

Presidente, Diretor Financeiro e os demais sem designação es.pecifica. 

PARÁGRAFO 1°: Os Diretores eleitos serão investidos em seus respeetivos cargos, 

mediante assinatura de termo lavrado no livro de Atas 'de Reu~ião de Diretoria. 

PARÁGRAFO 2°: O prazo de mandato dos Diretores é de 3 (três) anos, expirando -se na 

data da Assctnbleia Geral Ordinária do te~ceiro ' ano subsequente ao de sua eleição, 

podendo ser reeleitos e, quando não o forem, deverão servir até que se apresentem os 

novos eleitos. 

PARÁGRAFO 3°: No caso de vaga, renúncia ou impedimento de qualquer membro da 

Diretàtia·, o Diretor Presidente. em conjunto com Óutro Diretor remanescente poderão 

designar · aquele que acumnhrá as funções do Diretor que renunciou ou que está 

impedido até a primeira reunião do Conselho .de Administração, que deverá referendar o 

. acúmulo da função ou eleger novo Diretor. o Diretor a$sim eleito comple tará o 

mandato do Diretor substituído. 

PARÁGRAFO 4°: A reunião do Conselho de Administração que eleger a Diretoria 

distribuirá os honorários fixados em .r\ssembleia Geral, d evidos a cada um dos 

Diretores, sem prejuízo das gratificações ou percentagens atribuídas pelo E statuto ou 

pela Assem b leia Geral. 

PARÁGRAFO s•: Caberá aos Diretores, individualmente, a prática dos atos necessários 

ou convenientes à administração da Sociedade, ,dispondo para tanto, entre outros 

poderes, dos necessários para: 
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20% .(vinte por cento) do capital social; a constituição da Reserva Legal poderá ser 

dispensada no exercício em que o saldo desta reserva, acrescido do montante das 

reservas de capital, exceder a 30% (trinta por cento) do capi tal social; (b) mínimo de 

25% (vinte e cinco por cento) para distribuição aos acionistas a título de dividendo 

obrigatório, na proporção das ações que os mesmos possuírem, conforme as disposições 

dos artigos 201 a 205 da Lei no 6.404/76 e assegurados os direitos estabelecidos no 

parágraf~ 4", do artigo 6°, · deste Estatuto, compensados os dividendos intermediários 

que tenham sido declarados no curso do exe~cício. 

PARÁGRAFO t•: Os dividendos previstos neste artigo poderão ser dispensados no 

todo ou em parte, se atendidas às disposições do parágrafo ,3" do artigo 202 da Lei 

6.404/76, bem como do artigo 6° deste Estat~to. 

PARÁGRAFO z•: O dividendo não ieclamado, não vencerá juros e no prazo de 5 

(cinco) ·anos prescreverá a favor da Sociedade. 

ARTIGO 20°: O saldo do lucro líquido, depois de deduzida a reserva legal e o 

dividendo-obrigatório previstos no artigo 190, supra, ficará à dispo~ição da Assembleia 

Ge.ral, .podendo ser pago como dividendo suplementar aos acionistas ou transferido para 

· Reserva de Aumento de Capital ou outra reserva de lucros, cujos saldos, somados, não 

·poderão ultrapassar o capital social; atingido esse limite, a Assembleia Geral deliberará 

sobre a aplic~ção do excesso em aumento do capital social ou na distribuição de 

dividendos. 

'PARÁGRAFO ÚNICO: A Reserva para Aumento de Cap ital terá por finalidade a 

preservação da capitalização da Companhia e de sua capacidade de investimentos, 

mediante destinação de até 100% do saldo do lucro líquido de cada exercício após a 

destinação, quando for o caso, das parcelas destinadas à formação da. Reserva Legal e ao 

pagamento do dividr.ndo obrigatório, obsçrvado o limite estabelecido no artigo 199, da 

Lei 6.404/76. A Reserva de Aumento de Capital poderá ser utilizada para promoção de 

aumentos de capital da Companhia ou para distrib\1ição de dividendos aos acionistas. 

ARTIGO 21°: No exerr.ício em que o montante do dividendo obrigatório, calculadc 

termo~ do artigo 19~ supra, ul trapassar a parcela reali zada do lucro líquido d o exer . · · / 

Õ
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DEMONSTRAÇÃO DE AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS NA 

COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. 

CNPJ 45.987.005/0001·98 

NIRE. 35.300.381.599 

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, 
REALIZADAS EM 30/04/2014 . 

PRESENÇA DOS ACIONISTAS 

N• de Ordem Assinatura do Acionista Endereço N" de Ações Ordinárias 
Nominativas 

00~ Companhia DPaschoal de Participações 

002 Fundação Educar DPaschoal de 

Benemerência e Preservação da Cultura e 

Meio Ambiente 

TOTAL 

Av. Anton Von Zuben, 2155 

Av. Anton Von Zuben, 2155 

José Luzia Mb_lina 
Secretário\ 

\ 

\ 

194.519.964 

5.871 

194.525.855 
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CREDENCIAMENTO 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu- Estado do Paraná 

Pregão Presencial n2 001/2015 

Processo Licitatório n2 006/2015 

Pela presente, credenciamos a Sr.(a) Vanessa Andrade Ortega Camacho, portadora da 

Cédula de identidade sob n2• 29.183.118-7 SSP/SP e CPF/ MF n2
• 274.049.418-14, a 

participar do procedimento licitatório sob a modalidade Pregão Presencial n2 

001/2015, instaurado por este Departamento de Compras. 

Na qualidade de representante legal da empresa RJ COMÉRCIO ATACADISTA E 

VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI-EPP, outorga se ao acima credenciada, 

dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de recurso. 

Duartina- SP, 09 de Fevereiro de 2015. 

J Coll'l/'rcio Atacadista e Varejista 

CNPJ: 17.169.134/0001-33 

Régis Willian Garcia 

Proprietário 
RG: 33.286.793-6 SSP/SP 

CPF: 221.347.258-00 

fí7 .169.134/0001-33' 
. C ~iACADtSl~ E VJ.REllSTA 

Rl CO!o\ERO ut~s EtREL1·EPP 
OE LUSRiFlCA" t 

d M\sslonárics, 44 
r.t:a os CEP 17 470-000 
Cel\t;O-

oUARTlMAJ SP J 



]
D>JfComércio Atacadista e Varejista de Lubrificantes Eireli - EPP 
~ rjpneus@uol.com.br 

CNPJ: 17.169.134/0001-33, INSCR. ESTADUAL: 293.014.728.113 
Rua os Missionários, n° 44, Centro, Duartina/SP, CEP: 17.470-000, Cx. Postal106, Fone: (14) 3372-3275 

PROCURAÇÃO 

Por este instrumento particular de Procuração, a empresa RJ COMÉRCIO ATACADISTA 

E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI EPP, com sede à Rua dos Missionários, no. 

44, Centro, na cidade de Duartina, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 
17.169.134/0001-33 e Inscrição Estadual sob o n°. 293.014.728.113, representada neste 
ato por seu Proprietário, Sr. Régis Willian Garcia, portador da cédula de identidade RG n°. 

· 33.286.793-6 SSP/SP e CPF n°. 221.347.258-00, brasileiro, solteiro, maior, empresário, 
residente à Rua Quintino Bocaiúva, n°. 645, Centro, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, 
Estado de São Paulo, nomeia e constitui sua bastante Procuradora a Sra. Vanessa Andrade 
Ortega Camacho, portadora da cédula de identidade RG n°. 29.183.118-7 SSP/SP, CPF n°. 
274.049.418-14, brasileira, solteira, vendedora, residente à Rua Regente Feijó, n°. 860, 
Centro, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, a quem confere 
amplos poderes para representar a RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE 
LUBRIFICANTES EIRELI EPP, junto à Órgãos Públicos Municipais, Estaduais, Federais e 
suas Autarquias, com poderes para tomar qualquer decisão durante_.todas as fases do 
certame licitatório, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE NOSSA EMPRESA CUMPRE 
OS REQUISITOS DE HABIUTAÇÃO, os envelopes contendo a PROPOSTA DE PREÇOS e 
DOCUMENTOS PARA HABIUTAÇÃO em nome da outorgante, formular verbalmente lances 
ou ofertas na etapa de lances, desistir verbalmente de formular ou ofertas na etapa de 
lances, negociar a redução de preços, desistir expressamente da intenção de interpor 
recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a 
intenção de interpor e assinar recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da 
sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pela pregoeiro(a), firmar declarações, 
termos, compromissos ou acordos, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao 

certame, em nome da outorgante. 
A presente Procuração é válida até 31 de Julho de 2015. 

Duartina- SP, 29 de dezembro de 2014. 
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Regis Willian Garcia, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 30/07/1981 na cidadeváe0gi~tJ~ttfió~Õ~ 
Rio Pardo-SP, empresário, portador da cédula de identidade RG no. 33.286.793-6- SSP/SP e CPF/MF 

n°. 221.347.258-00, residente na Rua Quintino Bocaiuva no. 645 - Centro - CEP: 18.900-000 em 

Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, único titular componente da Empresa Individual de 

Responsabilidade Limitada, que gira sob o nome empresarial de RJ Comércio Atacadista e 

Varejista de Lubrificantes EIRELI- ME, inscrita no CNPJ/MF n° 17.169.134/0001-33 e Inscrição 

Estadual n° 293.014.728.113, Inscrição Municipal n° 4.933, com objetivo social de comercio 

atacadista e varejista de lubrificantes, pneus e câmaras de ar novas para veículos automotores, 

localizada na Rua dos Missionários n° 44 - Centro - CEP: 17.470-000 em Duartina, Estado de São 

Paulo; com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) 

sob n° 35600043702 em sessão de 22/ 10/ 2012 e posteriores alterações arquivadas sob n. 

010.878/13-0 em sessão de 08/01/2013, n° 709.190/ 13-0 em sessão de 25/01/2013 e n° 170.722/13-

2 em sessão de 14/06/2013, resolve alterar a empresa mediante as seguintes cláusulas: 

1 a CLÁUSULA: A empresa, que tem como objetivo social de comercio atacadista e varejista de 

lubrificantes, pneus e câmaras de ar novas para veículos automotores, passa a partir desta data a ter 

como objetivo social comercio atacadista e varejista de lubrificantes; importação, 

exportação e o comercio atacadista e varejista de pneus e câmaras de ar novas para 
1\\_ 
\ \ veículos automotores. 

2a CLÁUSULA: A alteração entra em vigor na data de assinatura do presente contrato de alteração. 

A vista da alteração ora ajustada, o titular resolve consolidar o Contrato Social que passa 

a ter a seguinte redação, conforme cláusulas e condicões abaixo: 

ta CLÁUSULA: A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, gira sob o nome empresari~ê 

RJ Comércio Atacadista e Varejista de Lubrificantes EIREU - ME, e seu uso é o~tótio1em 

todas as operações sociais da empresa. f': ,// 
continua !/ 

Rua Cel. João Castanho de Almeida n ° 230- Vila Santa Aureliana - Santa Cruz do R1o Pardo(SP)- CEP ~~ 
Caixa Postal70- Fone/Fax: (1 4) 3372-1 243 - www contabols•lva com br - e-mail: contabllsilva@contabilsllva com br 
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3a CLÁUSULA: O objetivo social da empresa é de comercio atacadista e varejista de 

lubrificantes; importação, exportação e o comercio atacadista e varejista de pneus e 

câmaras de ar novas para veículos automotores. 

4 3 CLÁUSULA: O capital social da empresa é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente 

integralizado em moeda corrente do País. 

PARÁGRAFO ÚNICO: A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado. 

sa CLÁUSULA: A empresa iniciou suas atividades em 10 de Outubro de 2012 e seu prazo de duração 

é por tempo indeterminado. 

63 CLÁUSULA: A administração da empresa é exercida somente pelo titular Regis Willian Garcia, 

com os poderes e atribuições de representar a empresa isoladamente, ativa e passivamente, judicial e 

extrajudicialmente, autorizado o uso do nome empresarial; ficando, entretanto, vedado o seu 

emprego sob qualquer pretexto ou modalidade em operações ou negócios estranhos aos objetivos 

sociais, especialmente a prestações de avais, endossos, fiança, cauções de favor e outros que se 

possam assemelhar. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Faculta-se ao administrador constituir procuradores em nome da EIRELI, 

devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a 

duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado. 

7a CLÁUSULA: Poderão ser designados administradores não titular, na forma prevista no art.0 1.061 

da Lei 10.406/2002. 

a CLÁUSULA: O titular Regis Willian Garcia, pode realizar a retirada de Pró-Labore, considerando 
s interesses da empresa e as limitações da Legislação Vigente. 

9 3 CLÁUSULA: O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano 

será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular 

os lucros ou perdas apurados. 

103 CLÁUSULA: Fica a empresa autorizada a distribuir antecipadamente lucros de exercício cor]'l 

base em levantamento de balanço de intermediários, observada a reposição de lucros qtfãlJd,( a 

distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei n° 10.406/2002; 

continua ( ~ 
Rua Cel. João Castanho de Almeida n.• 230- Vila Santa Aureliana- Santa Cruz do Rio Pardo(SP) - CEP:18.900-000 
Caixa Postal 70- Fone/Fax: (14) 3372-1243- www contabilsilva com br - e-mail: contabilsJiva@contabilsJiva com br 
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• • 

•• •• • • • • • • • •• • • • • • 

, . . . . 
12a CLAUSULA: No caso de falecimento ou ~n~r~~o do titular, a empresa continuará suas 

• • • • 
atividades com os herdeiros, sucessores e incap~z . Não sendo possível ou inexistindo interesses 

destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da 

empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a EIRELI se 

resolva em relação a seu titular. 

13a CLÁUSULA: Fica eleito o Fórum da Comarca de Duartina, Estado de São Paulo, para o exercício 

e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

"O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a 
administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por 
se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 
cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a 
propriedade." (Artigo 1.011, § 1° da lei n° 10.406 de 10/01/2002) 

E por estarem assim justo e contratado, assina o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor 

e forma na presença de 02 (duas) testemunhas para os fins de direito e efeitos lega is, obrigando-se 

fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos. 

Duartina(SP)., OS de Novembro de 2013 I 

- titular -

Testemunhas: 

/ 

CERTIFIC9 O REGISTROGIS~&f~SCHltl(.) 
.SOB O NUMERO . 

458.173/13-J ~~EIUL ::J 
1111111111111111111111111111\111111111111111111 111~ 11111111 ..., 

ldJ)aya Machado Sanches 
RG;r.c> 26.468.280-4- SSP/SP 
/e:PF/MF n.o 145.932.478-10 

3 
Rua Cel. João Castanho de Almeida n.• 230- Vila Santa Aureliana- Santa Cruz do Rio Pardo(SP) - CEP:18.900-000 
Caixa Posta170- Fone/Fax: (14) 3372-1243- www.contabils•lva com br - e-mail: contab•lsilva@contabilsilva com br 
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DECLARAÇÃO 

PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N 2 00612015 

EDITAL DE PREGÃO N° 001/2015 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n2 001/2015 instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os termos da 

licitação, bem corno tornou 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. 

Duartina- SP, 10 de Fevereiro de 2015. 

Corné cio Atacadista e Varejista de 

CNPJ: 17.169.134/0001-33 

Régis W illian Garcia 

Proprietário 
RG: 33.286.793-6 SSP/SP 

CPF: 221.347.258-00 

117.169.134/0001-331 
lU COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA 

DE LUBRIFICANTES ElRELl-EPP 

Rua dos Misslonflrlos, ._.. 
Centro - CEP 11470·000 ~ L ouARnKA/SP ~:J 



DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu - Estado do Paraná 

Pregão Presencial n 12 001/2015 

Processo Licitatório n12 006/2015 

A Empresa RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI

EPP, estabelecida na Rua dos Missionários, n2
• 44, centro, Duartina-SP, inscrita no CNPJ sob 

n2 • 17.169.134/0001-33, neste ato representado pelo seu proprietário Sr. Régis Willian Garcia, 

no uso de suas atribuições legais, vem, DECLARAR, para fins de participação no processo 

licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que é Empresa de Pequeno Porte- EPP, nos termos 

do enquadramento previsto na Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, em 

conformidade ao disposto no art. 32 da Lei Complementar n2 123 de 14 de dezembro de 2006, 

de que a empresa cumpre plenamente os requisitos previstos no referido artigo, e: 

• Que o valor da receita bruta anual de seu último exercício não excedeu ao limite legal 

fixado para a categoria a qual se enquadra; 

• Que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 42 do 

art. 32 da Lei Complementar n2 123/2006, alterada pela Lei Complementar n2 147/2014. 

Declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência corno 

critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial n2 001/2015, realizado 

pela Prefeitura Municipal de Nova Cantu- PR. 

Por ser verdade assina a presente. 

I\ Duartina- SP, 

\,_r, ,JL_ ', 
Com' cio Atacadista e Varejista de 

CNPJ: 17.169.134/0001-33 

Régis Willian Garcia 

Proprietário 

RG: 33.286.793-6 SSP/SP 

CPF: 221.347.258-00 

de Fevereiro de 2015. 



JUCESP- Junta ComerciaJ qo.EsJad.Q ._de.~ãA Paulo 
~;;;;;;tério do Desenvolvimento, lndúst~a ~ ~?n!érclo ·~:<terio' : ! 
Secretaria de Comércio e Serviços o "' · • ,. : • 

Departamento Nacional de Registro "d:> '"'covn:l rcíov •DI'\~"~Cl .. 
Se.:retaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia 

-----------------------·------·----------~~o.=-'-=--. 

DECLARAÇÃO DE REENQUADR~M~~O @!! M]: PA':~tA ~f!P 
--------------.... . --~;-;---.. ·- ·- .. --------------=~--~ 

• o • • .. ... • ii 

NOME EMPRESI\RIAL I NIRE 

RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES F.IREU.- EPP 3560004370 2 

~;==;;================================: .. ~= -=. ================================·========~ DECLARAÇÃO v • 

-limo. Sr. Presidente da Junta Comercial Do Estado de S5u•Paulo, 

O Empresário RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI- EPP, com ato 
constitutivo registrado na Junta Comercial em 22/10/2012, NIRE: 3560004370-2, CNPJ: 17.169.134/0001-33, 
estabelecido na RUA DOS MISSIONARIOS, 44, BAIRRO: CENTRO, Duartina, SP, CEP:17470-000, requer a Vossa 
Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da L"ei, que se reenquadra da 
condição de MICROEMPRESA para EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar n° 123, 
de 14/12/2006. 

LOCALIDADE 

Duartina - SP 

REGIS WILLIAN GARCIA (Titu lar) 

Para uso exclusivo da Junta Comercial: 

DEFERIDO 

ASSINATURA 

,-----; 
/ ~..L.o y ' <= 

ETIQUETA 

I DATA 

_10910112014 

80 1:. S 6 8 /~==4 -6 uMil~~H~~;~~~~ ::;) 
111111111\ l~~~ 11111 11111111111111111111 11111111111111 1111 ..., 

JUCESP-E.R.BAURU 

1/9/201 4 2:49:01 PM ·Página 1 de 1 



DECLARAÇÃO 

Declaro, na qualidade de contadora responsável pela escrituração fiscal da 

empresa RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 

EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ nº. 17.169.134/0001-33 e Inscrição Estadual n11 • 

293.014.728.113, com atividade Comercial de Comércio Atacadista e Varejista de 

Lubrificantes, Pneus e Câmaras de ar novas para veículos automotores, com sede à 

Rua dos Missionários, n11• 44, Centro na cidade de Duartina, Estado de São Paulo, que 

a empresa se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, em 

conformidade ao disposto no art. 311 da Lei Complementar n11
• 123 de 14 de dezembro 

de 2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e que a empresa cumpre 

plenamente os requisitos previstos no referido artigo, e: 

• que o valor da receita bruta anual de seu último exercício não excedeu ao 

limite legal fixado para a categoria a qual se enquadra; 

• que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 

4° do art. 3º da Lei Complementar n°. 123/2006, alterada pela Lei 

Complementar nº 147/2014. 

Por ser verdade firmo a presente. 

\'i-;<t,. 

~~ _, -
~:t l ' 

Duartina-SP, 02 de Fevereiro de 2015. 

I '/1 f\. ~ • ~(_ ~' .c \ /\..A \.(_ ~ ' ç: \. 
~~. ~ 

-... 

Edvawa· Cristina Nogueira 
TC - CRC 1SP252385/0-0 
CPF: 264.437.028-08 

Edvanla Cristina Nogueira 
TC-tRC 1SP252385/Q-O 

CPF 264.437.028-08 

"' •. 
·::. 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES 
NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO. 

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE. 

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO 

SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO. 

EMPRESA 

NIRE I REGISTRO I DATA DA CONSTITUIÇÃO 'INICIO DAS A TMDADES I PRAZO DE DURAÇÃO 

35600043702 22/10/2012 10/10/2012 

NOME COMERCIAL TlPO JURIDICO 

RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI GRUPO (E.P.P. ) 

.;.N.P.J. 'ENDEREÇO 
!:MERO 

COMPLEMENTO 

17.169.134/0001 -33 RUA DOS MISSIONARIOS 

BAIRRO I MUNICIPIO 

CENTRO DUARTINA 

OBJETO SOCIAL 

COMÉRCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES 

COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR 

COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR 

COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 

IUF 
SP 

ICEP 
17470-000 

NA SITUAÇÃO DE TITULAR, ADMINISTRADOR 

NOME 

REGIS WILLIAN GARCIA 

ENDEREÇO INÚMERO I COMPLEMENTO 

RUA QUINTINO BOCAl UVA 645 

BAIRRO I MUNICIPIO 
I UF 

:::ENTRO SANTA CRUZ DO RIO PARDO SP 

CPF 'CARGO 

221.347.258-00 NA SITUAÇÃO DE TITULAR, ADMINISTRADOR 

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO 

DATA INÚMERO 

I 26/02/2014 058.444/14-2 

!MOEDA 

R$ 
I VALOR CAPITAL 

100.000,00 

ICEP 

18900-000 
IRG 
332867936 

I QUANTIDADE COTAS 

100.000,00 

ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESAIEMPRESARIO- BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 

31/12/2013 

FIM DAS INFORMAÇÓES PARA NIRE: 35600043702 

DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 30/01/2015 

··iu<:Es·r·--
l• ......... uonclaa 1 

! -..e-oi ... '0 ... ~
:... Hl,.QDfAIIfilHn(IOAOC 

Certidão Simplificada emitida para REGIS WILLIAN GARCIA:22134725800 

[Autenticidade: 55330673 ] - Junta Comercial do Estado de São Paulo- www.jucesponline.sp.gov.br 

Documento Gratuito 
Proibida a Comercialização 

Signature Not YJ~died 
Assinado por: FLAWA R INA BRITTO 
Data: 02/02/2015 10:5 9-02:00 
Motivo: Autenticação 1aEj Certidão Simplificada 
Localização: Sao Pal.lfel 

Página 1 de 1 



DECLARAÇÃO DE ENTR~GA DE DOCUMENTOS 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITA TÓRIO N 11 00612015 

EDITAL DE PREGÃO No 00112015 

Objeto: Aquisição de Pneus novos. 

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

documentação relativa a licitação supramencionada. 

Duartina- SP, 10 de Fevereiro de 2015. 

Régis Willian Garcia 

Proprietário 
RG: 33.286.793-6 SSP/SP 

CPF: 221.347.258-00 

e Lubrificantes EIRELI - EPP 

117.169.134/0001-331 
fU COMfRCIO ATACADISTA E VAREJISTA 

Of LUSRIFICANF~ !!IilEl!·EPP 

Rua dos Missioná rios, 44 
centro- CEP 1747o-ooo 

L DUARTIHA/SP _J 



?HOCURADORIA GERAL DO ESTADO 

Coordenadoria da Dívida Ativa 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

da 
Dívida Ativa do Estado de São Paulo 

CNPJ Base: 17.169.134 

Ressa lvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do lnteressado(a). 

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, 
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja 
aquela acima informada. 

Certidão no 

Data e hora da emissão 

Validade 

6868316 

02/02/2015 10:44:47 

30 (TRINTA} dias, contados da emissão. 

Folha 1 de 1 

(hora de BraAília) 

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE n° 2, de 9 de maio de 2013. 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio 
http:l/www .dividaativa.pge.sp.gov .br 



CNPJ: 

GOVF.RNO DO ESTADO DE SAO PALLO 
DELEGACIA REGIONAL fRIBCTÁRIA DE BAURU 

POSTO FISCAL lO - BAURU 
RUA AFONSO PL~A. ~-:10 - CEP 170(>()<~50 

TELEFONE: 3205-5700 

Cer t idão Negativa de Débitos Para Simples 
Conferência 

Conforme letra "a",§ 20, item II, art. 1o, Portana CAT 20/ 98 

17 .169.134/0001· 33 

Ressalvado o direito de a Fazendu do Estado de São Paulo 
cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa 
jurídica/física acima iden t ificada que v1erem a ser apuradas, é 
certificado que não constam débitos de ICM/ ICMS não inscritos 
na dívida ativa, para o CNPJ . Verificamos, também, que não 
constam débitos inscritos em Dívida At iva de responsabilidade 
do interessado{a) , de acordo com a pesquisa na base de dados 
feita por meio do CNPJ base.(folhas 01 e 02 em anexo) 

EMIL APARECIDO STANCARI 
Chefe do PF. 10 - Bauru 

Q 
Certidão n°: 
Data da emissão : 
Finalidade da Certidão: 
Validade: 

124/2014 
17/11/2014 
SIMPLES CONFERÊNCIA 
06 (seis) meses, contados da emissão. 

g_ 7~\ 
Certidão e mitida nos termos da Portaria CAT 20 de 01/04/98 (DOE de 02/04/JB'~ ..-J 

Qualquer rasura ou emenda invalidará estt! documento. , '-- b;) 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DA FAZENDA 

COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

VALORES ATUALIZADOS DOS DEBITOS 

Razao Soctal: RJ COMERCIO /\TACA~I'STA F V/\RE~IS•A OF CRI CR I 07 BAURU 

CNPJ. 17 169. 134 10001-33 Foslo f' ·SCJI PF 10 HAURLI 

Inscrição Estadual· 293 .01 4 72o.113 

Não ha debi1o:; não inscritos para este contríbu1nlo. 

/ -
~) 

o 

1 

Data da consulta: 17111/2014 15:56 Usuario. e1 

. . CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS ,. OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS ~ -~ 
1.. J :tf"E,uM:w".d 1145 · l._'l,~Ê1l!?12'fnl~?I ·C~~~~~!~~~!~~ .l~~~~~~ª~~~r~~~g~SlW ~·: 

· -- Autenticãção Dig ital - · , :~ 
Oc acordo com os artigos 1•. 3' e 7'1nc. v e•. 41 e 52 da Lei Federal 8.9351199• e Art. 8 Inc. XII i:~ 

da L ai Estadual 8 721/2008 aulentico a ptesente lm~gem digilalll.lda. reproduçlo fiel • 

do documento apresentado e confendo ne$te o to. O refertdo é verdade. Dou ft ~ :; 

Cód. Autenticação: 28362811141025440515-2· Data: 28/11/201410:25:2.1 
~ Selo Digital de Fiscalizacão Tipo Norm~l C: AAP39341-lYUC; ~· 

Valor Total d'o Ato: R 2 81 ,• 
Confira os d'ados do ato em: https:/ selodigital.tjpb.jus.br 3·' 

Bel. Vâlber deTI":I~a Cavalcanti -~: .•. 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIYIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, 
INTERDIÇOES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel. : (83) 3244-5404 I Fax: (83) 3244-5484 

http ://www .azevedobastos. not. br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br 

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e 
Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e 
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc ... 

Certifica com base na Lei 8935/94- art. 7° - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução 
fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código 
de Controle e Autenticação abaixo. 
O referido é verdade, dou fé. 

Este documento foi emitido em 28/11/2014 às 14:11:03 (hora de Brasília). 

CHAVE DIGITAL 

OOOOSb 1 d734fd94f057f2d69fe6bc05b67f25a6634d5787a87873c329159664c3eb 15e486d 1 c19adf1 0673250 
07b13786e0e24295e8a86282cb559b8604168125e09959a8a59c79c40e54495de35b4c6 

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para RJ COMERCIO 
ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI- ME e emitido através do site do 
Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1°. e 10°. § 1°. da MP 
2200/01. 

Esta certidão tem a sua validade até: 28/11/2015 às 12:44:06 (Dia/Mês/Ano) 

Código de Controle da Certidão: 313563 

Código de Controle da Autenticação: 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer'momen.to 
através do site: http://www.azevedobastos.not.br 

Prt:>i<ltncio dt Rop.iblico 
C..WChf 

P.l.6dlóa Provioónn "'• 2.200· 2, 
de 24 de "l!oolXlile 2001. 

I 
'-"' 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, 
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404/ Fax: (83) 3244-5484 

http ://www .azevedobastos. not. br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br 

28362811141025440515-1 a 28362811141025440515-2 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento 
através do site: http://www.azevedobastos.not.br /1 

Pres~ncin d~ RcpúbliCII 
c-c•.t 

PMdlaa PltMSOn" N O 2.20D-2. 
de 24 dtt :tijooslXJ l!d 200 I. 

L 



19/01/2015 

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

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

Nome: RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI- EPP 
CNPJ: 17.169.134/0001-33 

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a 

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e 

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

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente 
à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições 
sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751 , de 02/10/2014. /) 
Emitida às 08:06:29 do dia 19/01/2015 <hora e data de Brasília>. (;;/ 
Válida até 18/07/2015. 
Código de controle da certidão: FE22.8094.3697.542D 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Código 

000002346 
Razão Social 

Data Abertura 

14/06/2013 

Município de Duartina 
Município de Duartina 

Rua Henrique Ortelã, 127- Centro- Duartina 

CNPJ: 46.137.485/0001-60 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DO MOBILIÁRIO 

Situação 

01- Ativo 

RJ COMÉRCIO ATACADISTA VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI=EPP 
Nome Fantasia 

RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 
Logradouro 

RUA DOS MISSIONARIOS 
Bairro 

CENTRO 
Cidade 

Duartina 
Atividade 

Número 

44 
Cep 

17470000 
UF 

SP 

CPFICNPJ 

17.169.134/0001-33 
lnscriç.ao Municipal 

4933/2013 
Complemento 

COM ATAC VAREJ DE LUBRIFICANTES, IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO, COM ATAC VAREJ DE PNEUS E CÂMARAS DE AR 

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles 
verifiquei constar que o Cadastro Mobiliário abaixo descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente 
data, relativamente a Taxa de Fiscalização e ISSQN. ATENÇÃO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a 
qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados. A autenticidade desta certidão poderá ser verificada 
com o Código de Controle da Certidão/Número, no sitio do município de Duartina, www.duartina.sp.gov.br, acessando o 
link Serviços WEB. 

Emitida às 10:31:41 do dia 02/02/2015 

Válida até 04/03/2015 

Código de Controle da Certidão/Número 68FE7042B4784BDF 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

L.. 

1 
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MUNICÍPIO DE DUARTINA ESTADO DE SÃO PAULO 
CNPJ 46.137.485/000 1-60 

Rua Henrique Ortelã n° 127- Centro 
Fone (14) 3282-8282- Fax (14) 3282-8299 

GERSON L. DOS SANTOS, 
lançador do Município de 
Duartina, Estado São Paulo, 

CERTIFICA, atendendo ao despacho exarado na petição protocolada 
sob n° 6269 de 19 de novembro de 2014, subscrita por Régis Willian Garcia, que 
revendo o cadastro imobiliário fiscal, dele verificou-se constar nada lançado em 
nome da empresa RJ COMÉRCIO ATACADISTA VAREJISTA DE 
LUBRIFICANTES EIRELI=EPP, IE 293.014.728.113 e CNPJ 17.169.134/0001-33 , 
portanto nada deve ao erário público municipal referente ao IPTU (Imposto Predial e 
Territorial Urbano) até a presente data. Esta certidão é válida pelo prazo de 06(seis) 
meses, contados da data de sua expedição. Fica ressalvado o direito da Fazenda 
Municipal de cobrar outros débitos que vierem a ser apurados posteriormente à 
emissão deste documento, conforme portaria n° 3.304/05. ---------------------------------

CERTIFICA mais que, revendo os assentamentos existentes nesta 
repartição a meu cargo, deles verificou-se constar que a empresa RJ COMÉRCIO 
ATACADISTA VAREJISTA DE . LUBRIFICANTES EIRELI=EPP, IE 
293 .014.728.113 e CNPJ 17.169.134/0001 -33, está inscrita nesta municipalidade à 
Rua dos Missionários 44 Centro, com a atividade tributábel de COM A TAC V AREJ 
DE LUBRIFICANTES, IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO, COM ATAC VAREJ DE 
PNEUS E CÂMARAS DE AR NOVAS P/ VEÍCULOS AUTOMOTORES, nada 
deve ao erário público municipal referente a impostos e taxas que sobre ele recaem. 
Esta certidão é válida pelo prazo de 06(seis) meses, contadobs da data dd~b.sua ~ 
expedição. Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal de co rar outros e 1tos _y 
que vierem a ser apurados posteriormente à emissão deste documento, conforme 
portaria no 3.304/05. Lançadoria do Município de Duartina-SP, 20 de novembro de 
20 14. -----------------------------------------------------------------------------------------------

É o que cumpre certificar. 
O referido é verdade e dou fé. 

·--f'--. 
-~-r::::p/~t 

-~~ttb§~~a:to~-,--. -~ 1 

-'<Lançador 

-1 



03/0212015 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimi rPapel.asp?VARPessoaMatriz=20136935&VARPessoa=201~3.'1&'!~m 

Mi&IJ;II!.!i·M 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 17169134/0001-33, 17169134/0001-33 
Razão Social: RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 

EIR 

Nome Fantasia:RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREGISTA DE LUBRIFICANTES 

Endereço: RUA DOS MISSIONARIOS 44 I CENTRO I DUARTINA I SP I 
17470-000 

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

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

Validade: 02/02/2015 a 03/03/2015 

Certificação Número: 2015020210154957235901 

Informação obtida em 02/02/2015, às 10:15:49. 

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



19/01/2015 

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

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

Nome: RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI- EPP 
CNPJ: 17.169.134/0001-33 

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 administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a 

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e 

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

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente 
à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições 
sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 08:06:29 do dia 19/01/2015 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 18/07/2015. 
Código de controle da certidão: FE22.8094.3697.542D 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1 , 



PODER JUDICIÁRIO 
J USTIÇA DO TRABALHO 

p 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI -
EPP (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 17.169 .134/0001 - 33 
Certidão n°: 66934524/2014 
Expedição: 03/11/2014 , às 09:16:19 
Validade: 01/05/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica- se que RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 

E IRE L I - E P P (MA T R I Z E F I L I A I S ) , i n s c r i to ( a ) no C N P J s o b o n ° 
17 . 169.134/0001 - 33, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642 - A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011 , e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona - se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Q 
Internet (http: I /www. tst. jus. br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

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

Dúvidas e s c yes c õaB : c 11d LQts: . j u$ . bL 

custas , a 
decorrentes 
'Público do 
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DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N 2 006/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 00112015 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n2 001/2015, instaurado pelo 

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Duartina- SP, 10 de Fevereiro de 2015. 

\ 

Com rcio Atacadista e Varejista 

CNPJ: 17.169.134/0001-33 

Régis W illian Garcia 

Proprietário 
RG: 33.286.793-6 SSP/SP 

CPF: 221.347.258-00 
117.169.134/0001-331 

RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA 
DE LUBRifiCANTES EIRELI-EPP 

Rua dos Missionários, •• 
Centro - CEP 17470·000 -~ 

'·- DUARTINA/SP • ~ 

Q 



, 
]~JrComércio Atacadista e Varejista de Lubrificantes Eireli - EP~~"""' ·~'\~· '"-1f<~ 

rjpneus@uol.com.br · ~ ·.:~ 
CNPJ: 17.169.134/0001-33, INSCR. ESTADUAL: 293.014.728.113 ~ o A ):> 

Rua os Missionários, n° 44, Centro, Duartina/SP, CEP: 17.470-000, Cx. Postal 106, Fone: (14) 337 ~~- N . • _::J ....... r-

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITA TÓRIO N 12 00612015 

EDITAL DE PREGÃO N o 001/2015 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n2 001/2015 instaurado pelo 

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Duartina- SP, 10 de Fevereiro de 2015. 

Co rcio Atacadista e Varejista Lubrificantes EIRELI- EPP 

CNPJ: 17.169.134/0001-33 

Régis Willian Garcia 

Proprietário 

RG: 33.286.793-6 SSP/SP 

CPF: 221.347.258-00 
117.169.134/0001-331 

RJ COMÉRCIO ATACAOISTA E VARillSTA 
DE LUBRlFICANTfS ElREU·EPP 

L 

R.uD dos Mlsstonirios. 44 
Centro. CEP 17470-000 

DUARTUIA/SP 

.., 

, 



, 
]D> rcomércio Atacadista e Varejista de Lubrificantes Eireli. EPPr~ 
~ rjpneus@uol.com.br . :/ ~ 

CNPJ: 17.169.134/0001-33, INSCR. ESTADUAL: 293.014.728.113 .'; ~ '!> 

1-o_.... .~· "a Cantü 
DECLARAÇÃO 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N 11 006/2015 
EDITAL DE PREGÃO No 001/2015 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n2 001/2015 instaurado pelo 

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

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 

16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em 

observância a Lei Federal 9854/99, que acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei 

Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Duartina- SP, 10 de Fevereiro de 2015. 

I 
o Atacadista e Varejista de 

CNPJ: 17.169.134/0001-33 

Régis Willian Garcia 

Proprietário 
RG: 33.286.793-6 SSP/SP 

CPF: 221.347.258-00 

17.169.134/0001-331 
RJ COMÉRctO ATACADISTA E VAREllSTA 

DE LUBRIFICANTES EIREU·EPP 

L 

Rua dos Misslonár..,_, o14 
Centro- CEP 17470·000 

DUARTINA/SP 

Q 



] 
D>J.fComércio Atacadista e Varejista de Lubrificantes Eireli - EPBJ~~A M(J~i.'.:\ 
~ rjpneus@uol.com.br 14 ~ 

. . , . CNPJ: 17.169.134/0001-33, INSCR. ESTADUAL: 293.014.728.113 ~ L. N ... ~~-··· ,.. 
Rua os M1ss1onanos, n° 44, Centro, Duartina/SP, CEP: 17.470-000, Cx. Postal 106, Fone: (14) 3372- DF"~ :"'\ 

DECLARAÇÃO 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO NQ 006/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 00112015 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n2 001/2015 instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os termos da 

licitação, bem como tornou 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. 

Duartina- SP, 10 de Fevereiro de 2015. 

\ 
Com rcio Atacadista e Varejist 

CNPJ: 1 .169.134/0001-33 

Régis Willian Garcia 

Proprietário 

RG: 33.286.793-6 SSP/SP 

CPF: 221.347.258-00 

e Lubrificantes EIRELI - EPP 

117.169.134/0001-331 
lU COMÉRCIO ATACAOISTA E VAREliST'

DE LUBRIFICANTES EIRELI·EPP 

Rua dos Misstonãrlos, t-4 
Centro- CEP 17470.0P0 -·~ L DUARTINA/SP ~:..J 

/) 
/ 

/ 

-
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Consoliáação áo Contra.tq,Socia{ áa CEmpresa 
• • • • • • • 

RJ Comércio Ataca.diSta e Varejis.~~ ·º-~·-·····-- · · .. .. 
T .. c:_i ... ', .. · •.,~ ... : ·,~ -~: .. :. ... ... - ~ ~ ... : 

Lubrificantes EIRELI -ME ~~~=,:,:~/{~.·-;-~:==~u;":~ .:== ~ 
r:;.:~:\~~~ :ér;.~:~:;:. ~j~ ~ ·;Q 
d Õ u f•,:. 

O 3 FEV 2015 
O OJ''•"! C1r. ,~ !to .Junior· i ?.c;1:ão 
[!] He1r:quE F. Cichet•,o ·Tab. Swb:;t · 
O ~::r J:~; ~; !i~'a ~:~ · E~: ·;,:r : · 

Regis Willian Garcia, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 30/07/1981 na ci~êK1@9d@'·C?!!MacgyJ~~EP o .e 0 t<u'fnl'rlclc.--:It"" ,, . ... a> 

Rio Pardo-SP, empresário, portador da cédula de identidade RG no. 33.286.793-6- SSP/ SP e CPF/ MF ·- "· -~!:! 0 

n°. 221.347.258-00, residente na Rua Quintino Bocaiuva no. 645 - Centro - CEP: 18.900-000 em 

Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, único titular componente da Empresa Individual de 

Responsabilidade Limitada, que gira sob o nome empresarial de RJ Comércio Atacadista e 

Varejista de Lubrificantes EIREU- ME, inscrita no CNPJ/MF n° 17.169.134/0001-33 e Inscrição 

Estadual n° 293.014.728.113, Inscrição Municipal n° 4.933, com objetivo social de comercio 

atacadista e varejista de lubrificantes, pneus e câmaras de ar novas para veículos automotores, 

localizada na Rua dos Missionários n° 44 - Centro - CEP: 17.470-000 em Duartina, Estado de São 

Paulo; com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) 

sob n° 35600043702 em sessão de 22/ 10/2012 e posteriores alterações arquivadas sob n. 

010.878/13-0 em sessão de 08/01/2013, n° 709.190/ 13-0 em sessão de 25/01/ 2013 e n° 170.722/13-

2 em sessão de 14/ 06/2013, resolve alterar a empresa mediante as seguintes cláusulas: 

1a CLÁUSULA: A empresa, que tem como objetivo social de comercio atacadista e varejista de 

lubrificantes, pneus e câmaras de ar novas para veículos automotores, passa a partir desta data a ter 

como objetivo social comercio atacadista e varejista de lubrificantes; importação, 

exportação e o comercio atacadista e varejista de pneus e câmaras de ar novas para 

veículos automotores. 

2a CLÁUSULA: A alteração entra em vigor na data de assinatura do presente contrato de alteração. 
'\ 

(} 

-;:\\ 
A vista da alteração ora ajustada, o titular resolve consolidar o Contrato Social que passa 11\;( 
a ter a seguinte redação, conforme cláusulas e condições abaixo: / ...., ~f; 

1a CLÁUSULA: A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, gira sob o nome empresar~e · ~ 
RJ Comércio Atacadista e Varejista de Lubrificantes EIRELI- ME, e seu so é obri atóri em (~ , 

todas as operações sociais da empresa. lB 
continua 

Rua Cel. João Castanho de Almeida n.0 230 - Vila Santa Aureliana - Santa Cruz do R1o Pardo(SP) - CEP· .900-000 
Caixa Posta l 70 - Fone/Fax: ( 14) 3372-1243 - o,wrw contabilsilva com br - e-mail· conlabilsilva@contab,lsilva com br 'i 
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3a CLÁUSULA: O objetivo social da empresa é de comercio atacadista e varejista de 

lubrificantes; importação, exportação e o comercio atacadista e varejista de pneus e 

câmaras de ar novas para veículos automotores. 

4a CLÁUSULA: O capital social da empresa é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente 

integralizado em moeda corrente do País. 

PARÁGRAFO ÚNICO: A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado. 

sa CLÁUSULA: A empresa iniciou suas atividades em 10 de Outubro de 2012 e seu prazo de duração 

é por tempo indeterminado. 

6a CLÁUSULA: A administração da empresa é exercida somente pelo titular Regis Willian Garcia, 

com os poderes e atribuições de representar a empresa isoladamente, ativa e passivamente, judicial e 

extrajudicialmente, autorizado o uso do nome empresarial; ficando, entretanto, vedado o seu 

emprego sob qualquer pretexto ou modalidade em operações ou negócios estranhos aos objetivos 

sociais, especialmente a prestações de avais, endossos, fiança, cauções de favor e outros que se 

possam assemelhar. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Faculta-se ao administrador constituir procuradores em nome da EIRELI, 

devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a 

duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado. 

7a CLÁUSULA: Poderão ser designados administradores não titular, na forma prevista no art.0 1.061 

da Lei 10.406/2002. 

e CLÁUSULA: O titular Regis Willian Garcia, pode realizar a retirada de Pró-Labore, considerando 
s interesses da empresa e as limitações da Legislação Vigente. 

ga CLÁUSULA: o exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de càda ano 

será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular 

os lucros ou perdas apurados. 

' 
I 

\ 
I 

10a CLÁUSULA: Fica a empresa autorizada a distribuir antecipadamente lucros de exercício coftl 

base em levantamento de balanço de intermediários, observada a reposição de lucros qtrâ"}dJ~~ 
distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei no 10.406/2~02; ,, 

continua ~ 
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MODELO PNEUS L TOA 

~\.1t.R~ç~o CONIR~ 1u~L N.~ 1 n . , • ~ • • ~ •. . . .. . .. . . . . . . 
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATb SÔCJiL: ., 

Pelo presente instrumento; 

• ,, . . . • • ... : . . . . . 

IGELSO LUDOVICO CECON, brasileiro, casado pelo regime da comunhão universal de 
bens, comerciante , RG:5019027035 da SSP/RS e CIC: 102.757.970-15, residente e 
domiciliado na Rua Domingos Rubechini, n° 55; na cidade de Bento Gonçalves, RS; 

EDISON CECCON, brasileiro. -solteiro, maior. comerciante, nascido em 13.1 0.59, RG: 
1018227601 da SSP/RS e C I C: 443.802.160-04, residente e domiciliado na Rua Mal. H. 
A C. Branco. n° 20/704, em Bento Gonçalves. RS, e. 

AGOSTINHO CECCON, brasileiro, solteiro, maior, comerciante , nascido em 10.07.67, 
RG: 1036502399 da SSP/RS e CIC: 450.647.410-49, residente e domiciliado na Rua 
Guerino Fransolozo, N° 125, Apto. 001 , na cidade de Bento Gonçalves- RS. 

Únicos sócios componentes da sociedade Limitada, que gira sob a 
denominação social de MODELO PNEUS L TOA., estabelecida na Rua Mal. Humberto 
de Alencar Castelo Branco, N° 56, Bairro Planalto, na cidade de Bento Gonçalves - RS, 
com seu contrato social devidamente arquivado na MMJCRS em sessão de 24.03.92, 
NIRE sob n° 432.02363169, inscrita no CGCMF sob n° 94.510.682/0001-26, resolvem de 
comum acordo consolidar o instrumento constitutivo e posteriores alterações, 
substituindo por meio deste, todos os demais atos anteriores, que passará a ter a 
seguinte redação: 

CLÁUSULA 13
• A sociedaae gira sob a denominação social de MODELO PNEUS 

LTDA. 

CLAUSULA 23 A sede e foro jurídico da sociedade será na Rua Mal. H. de 
Alencar Castelo Branco, n° 56, Bairro Plana lto, na cidade de Bento 

Gonçalves - RS, CEP: 95.700-000, com a Filial no 01, situada na RS 122, Km 60, n° 
5240, Sala 05, Bairro do Parque, na cidade de Farroupilha, RS, CEP: 95.180-000. 

CLAUSULA 3a A sociedade tem pôr objeto o Comércio de Pneus e Câmaras 
de ar, autopeças, Artefatos de Borracha, Prestação de serviço de 

Recapagem e Recauchotagem de Pneus, Importação e Exportação de produtos dentro 
do mesmo segmento comercial. bem como locação de imóveis. 

CLÁUSULA 4a. O capital social é de R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais), 
· dividido em quotas no valor de R$ 1,00 (um real) , cada, 

totalmente integralizadas, distribuído entre os sócios da seguinte forma: 

Sócios 
IGELSO LUDOVICO CECON 
EDSON CECCON 
AGOSTINHO CECCON 
TOTAL 

Quotas 
12.480.000 

325.000 
195.000 

13.000.000 

Capital 
12.480.000,00 

325.000,00 
195.000,00 

13.000.000,00 

% 
96,00 

2,50 
1,50 

100,00 
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CLÁUSULA sa. A administração da sociedade caberá ao sócio IGE 

. LUDOVICO CECON, com OS ?Odere$ e a\ribUiÇÕe$ Qe ~Uffiií\\~\ 
~\.1\onz.aao o ~so ào nome empresari:)\, Vêd~do, no eAh?.nto,. ·em·at~da::les _e~ran 
mteresse soc1al ou assumir obrigações seja em fay_cir ~fi quai~Úer: cp~-guot~stas 
terceiros. • • • • • - • • 

CLÁUSULA sa. A sociedade iniciou suas atividades em 04 de maio de 1992 e seu 
prazo de duração é indeterminado. 

CLÁUSULA 7a. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 
transferidas a pessoas estranhas à sociedade sem antes serem 

oferecidas ao outro sócio, que terá direito de preferência na aquisição, devendo o 
oferecimento ser manifestado atravé·s de comunicação escrita. 

§ Único - Contados 90 dias do recebimento da comunicação, e não havendo nenhuma 
manifestação escrita de encerramento das negociações para aquisição, fica o sócio 
liberado para oferecimento a terceiros das quotas de sua propriedade. 

CLÁUSULA sa. 

capital social 

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

CLÁUSULA sa. Será anualmente, até o dia 30 de abri l, realizada uma reunião dos 
sócios quotistas, onde serão tomadas as contas dos administradores, 

serão feitas deliberações sobre o Balanço Patrimonial e o Balanço de Resultado 
Econômico do exercício anterjor, e apreciados outros assuntos de interesse da 
sociedade. 

§ 1° - Nos termos do disposto nó Art. 1.072 da Lei 10.40612002, todas as demais 
deliberações dos sócios serão tomadas sempre em reuniões extraordinárias dos 
quotistas. a serem convocadas pelos administradores. 

§ 2° - Para a convocação da reunião será utilizado um comunicado interno em duas vias 
onde constará o local, dia e hora da reunião, bem como os assuntos a serem discutidos, 
ficando assim expressamente dispensada a publicação de anúncio em jornal. 

§ 3° - O comparecimento de todos os sócios quotistas, ou sua declaração de cientes do 
evento desobrigará a prévia convocação. 

§ 4° - A primeira via do documento ficará na posse do sócio e a segunda via devidamente 
assinada será arquivada na sociedade. 

§ 5° - As decisões da reunião dos quotistas será lavrada em ata em duas vias, sendo a 
/.j.l---!"rimeira via encaminhada a registro no Registro Público de Empresas Mercantis, e a 

egunda via com o protocolo do registro ficará arquivada nr~ sede da empresa, ficando 
assim expressamente dispensada a _lavratura do livro de atas. 

CLÁUSULA 10a. Ao término de cada exerc1c1o social. em 31 de dezembro, o 
administrador prestará contas justificadas de sua administração, 

procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado 
econômico. 
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CLÁUSULA 11a. 

. . .. 
•• o . . . . . 

• • • • • • • • • • • • . . ... 
. 

• • • • • • • • • • • • • • •••• . . 
Nos termos do Art. 1.085, o sócio que em razão 

a) Associar-se ou constituir outra empresa do mesmo ramo desta sociedade: 
b) Prestar aval ou fianças de favor a pessoas estranhas à sociedade; 

CLÁUSULA 12a. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou 
outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos 

os sócios . 

CLÁUSULA 13a. 

pertinentes. 

Os sódos poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a 
título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares 

CLÁUSULA 14a. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará 
suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não 

sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus 
haveres será apurado e liqui~ado com base na situação patrimonial da sociedade, à data 
da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 
§ Único- O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se 
resolva em relação a seu sócio. · 

CLÁUSULA 15a. O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não esta 
impedido de exercer a administração da sociedade, por le i especial, 

ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 
falimentar. de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, 
contra as relações de consumo: fé pública, ou a propriedade. 

E , por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 3 (Três) 
vias de igual teor e forma. 

R. Olavo Bliac, 25 ·SI. 206 • Fone.'Fax (54) 

~}to Gonçalves, 28 de Dezembro de 2012 
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e ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DA FAZENDA 

RECEITA ESTADUAL 

Certidão de Situação Fiscal n° 0007995889 

Identificação do titular da certidão: 

Nome: 

Endereço: 

CNPJ: 

MODELO PNEUS L TOA 

AV MAL HUMBERTO DE A CASTELO BRANCO, 56 
PLANALTO, BENTO GONCALVES - RS 

94.510.682/0001-26 

Certificamos que, aos 02 dias do mês de FEVEREIRO do ano de 2015, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda o 
titular acima enquadra-se na seguinte situação: ' 
CERTIDAO NEGATIVA 

Descrição dos Débitos/Pendências: 

Esta certidão NÃO É VÁLIDA para comprovar; 
a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no 
Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo 
Simples Nacional; 
...J) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário,de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de 
unisão estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência 
estadual (Lei no 7.608/81). 
No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal. 

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências 
relacionados na Instrução Normativa no 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1. 

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores 
verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado. 

Esta certidão é válida até 2/4/2015. 

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP no 45/98,Título IV, Capítulo V. 

Autenticação: 0016755490 
A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em https:/lwww.sefaz.rs.gov.br. 



Nome: MODELO PNEUS L TOA 
CNPJ: 94.510.682/0001-26 

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

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

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

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 

endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nQ 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 08:43:29 do dia 28/01/2015 <hora e data de Brasília>. 

Válida até 27/07/2015. 
Código de controle da certidão: 4DB0.2C3E.C466.E22D 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http:/ /www .receita.fazenda.gov. brlaplicacoes/ A TSPO/certidao/Cndconjuntalnte... 28/01/2015 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES 
SECRETARIA DE FINANÇAS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

MODELO PNEUS LTDA CNPJ: 94.510.682/0001-26 

Aviso --------------------------------------.....,. 

Sem débitos pendentes até a presente data. 

~ Co~provação Junto á -------------:-- Finalidade 

l~RGAOS PUBLICOS LICITAÇÃO l 
r-- Mensagem ------------------------------------~ 

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos às inscrições 
abaixo caracterizadas. 

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, 
mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão. 

Inscrições ------------------------ - ----------------.. 

Contribuinte: 42921 - MODELO PNEUS L TOA 
Endereço: Avenida HUMBERTO ALENCAR CASTELLO BRANCO, 56- Bairro PLANALTO- CEP 95.700-000 

Econômico: 13469 - COM PNEUS CAMARAS E ACESSORIOS 
Endereço: Avenida HUMBERTO ALENCAR CASTELLO BRANCO, 56- Bairro PLANALTO- CEP 95.700-000 

Imóvel: 11667 [01.6.022.0132.001.001] 
Endereço: Avenida HUMBERTO ALENCAR CASTELLO BRANCO, 56- Bairro PLANALTO- CEP 95.700-000 

Imóvel: 13027 [01.6.089.0829.001.000] 
Endereço: Avenida HUMBERTO ALENCAR CASTELLO BRANCO, 3- CEP 95.700-000 

Imóvel: 50456 [01.1 .065.0262.003.003] 
Endereço: Avenida OSVALDO ARANHA, 1477 - Bairro CIDADE ALTA - Compl. LOJA 02- CEP 95.700-000 

Imóvel: 51271 [01.1.065.0262.004.004] 
Endereço: Avenida OSVALDO ARANHA, 1479 - Bairro CIDADE ALTA - Compl. SALA 101- CEP 95.700-000 

OBA 12FWSIQ4R5371 l G 
Código de Controle 

'-----------

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado. J 
http://www.bentogoncalves.rs.gov.br 

BENTO GONÇALVES (RS), 29 de Janeiro de 2015 

Avenida OSVALDO ARANHA. 1075- CIDADE ALTA 
BENTO GONÇALVES (RS)- CEP: 95.70Q-000 

Página 1 de 3 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES 
SECRETARIA DE FINANÇAS 

Data: 29/01 /2015 15h55min 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

MODELO PNEUS LTDA CNPJ: 94.510.682/0001-26 

Aviso ----------------------------------------------------------------------------~ 
Sem débitos pendentes até a presente data. 

~ Co~pmva:ão Junto à ------------------------.,.-- Finalidade 

l~RGAOS PUBLICOS LI ClT AÇÃO l 
r-- Mensagem ----------------------------------~ 

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos às inscrições 
abaixo caracterizadas. 

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, 
mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão. 

Inscrições -------------------------------------------------------------------------..., 

Imóvel: 51272 [01.1.065.0262.005.005] 
Endereço: Avenida OSVALDO ARANHA, 1479- Bairro CIDADE ALTA - Compl. SALA 201 - CEP 95.700-000 

Imóvel: 51273 [01.1.065.0262.006.006] 
Endereço: Avenida OSVALDO ARANHA, 1479- Bairro CIDADE ALTA- Compl. SALA 202- CEP 95.700-000 

Imóvel: 57359 (01.1.065.0262.007.007] 
Endereço: Avenida OSVALDO ARANHA, 1479- Bairro CIDADE ALTA - Compl. DEPOSITO- CEP 95.700-000 

Imóvel: 57361 [01.1.065.0262.008.008] 
Endereço: Avenida OSVALDO ARANHA, 1477 - Bairro CIDADE ALTA- Compl. LOJA 01 - CEP 95.700-000 

Imóvel: 57413 (01.1.065.0262.009.009] 
Endereço: Avenida OSVALDO ARANHA, 1477 - Bairro CIDADE ALTA- Compl. LOJA 03- CEP 95.700-000 

Imóvel: 57414 (01.1.065.0262.010.010] 
Endereço: Avenida OSVALDO ARANHA, 1477 - Bairro CIDADE ALTA - Compl. LOJA 04- CEP 95.700-000 

~ Código de Controle 

l~---LD_B_A_1_2_Fw __ s _la_4_R_s3_7_1 _________________________________________________ ] 

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado. ) 
http://www.bentogoncalves.rs.gov.br 

BENTO GONÇALVES (RS), 29 de Janeiro de 2015 

Avenida OSVALDO ARANHA. 1075 ·CIDADE ALTA 
BENTO GONÇALVES (RS) • CEP: 95.700-000 

Página 2 de 3 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES 
SECRETARIA DE FINANÇAS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

MODELO PNEUS LTDA CNPJ: 94.510.682/0001 -26 

Aviso --------------------------------------........ 

Sem débitos pendentes até a presente data. 

[ 

Co~prova~ão Junto à -------------;--- Finalidade 

ORGAOS PUBLICOS LICITAÇÃO l 
'--------_____!__---~ 

r-- Mensagem ------------------------------------~ 
Certifi camos que até a presente data não constam débitos tributários relativos às inscrições 

abaixo caracterizadas. 
A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, 

mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão. 

Inscrições-----------------------------------------. 

Imóvel: 57415 [01 .1.065.0262.011.011] 
Endereço: Avenida OSVALDO ARANHA, 1477 - Bairro CIDADE ALTA - Compl. LOJA 05 - CEP 95.700-000 

Imóvel: 57416 [01 .1.065.0262.012.012] 
Endereço: Avenida OSVALDO ARANHA, 1477 - Bairro CIDADE ALTA - Compl. LOJA 06 - CEP 95.700-000 

G Código de Controle 

OBA 12FW51Q4R5371 

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado. 1 
http://www.bentogoncalves.rs.gov.br 

BENTO GONÇALVES (RS), 29 de Janeiro de 2015 

Avenida OSVALDO ARANHA. 1075 - CIDADE ALTA 
BENTO GONÇALVES (RS) - CEP: 95.700-000 

Página 3 de 3 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES 

SECRETARIA DE FINANÇAS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

Nome I Razão Social ----------------------------------..._ 

MODELO PNEUS LTDA CNPJ: 94.510.682/0001-26 

Aviso ---------------------------------------..._ 

Sem débitos pendentes até a presente data. 

[ 

Co~provação Junto à -----------.--- Finalidade 

ORGAOS PUBLICOS LICITAÇÃO l 
'-----------!--___ ___.. 

__ Mensagem ---------------------------------------------------------~ 
Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativo ao imóvel com a 

localização abaixo descrita. 
A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, 

mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão. 

Inscrição ---------------------------- ----- ------------------------.... 

Imóvel: 11667 [01.6.022.0132.001.001] 

Endereço: Avenida HUMBERTO ALENCAR CASTELLO BRANCO, 56- Bairro PLANALTO - CEP 95700000 

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado. 
http://www.bentogoncalves.rs.gov.br 

BENTO GONÇALVES (RS), 20 de Janeiro de 2015 

Avenida OSVALDO ARANHA. 1075- CIDADE ALTA 
BENTO GONÇALVES (RS)- CEP: 95.700.000 Página 1 de 1 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES 
.SECRETARIA DE FINANÇAS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

Número 

612 

Nome I Razão Social ---------------------------------... 

MODELO PNEUS LTDA CNPJ: 94.510.682/0001-26 

Aviso -------------------------------------...... 

Sem débitos pendentes até a presente data. 

G 
Co~provação Junto à -----------......-- Finalidade 

ORGAOS PUBLICOS LICITAÇÃO l 
'---------___!__---~ 

Mensagem -----------------------------------~ 
Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativo ao cadastro 

econômico com a localização abaixo descrita. 
A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, 

mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão. 

Inscrição ---------------------------------------.., 

Econômico: 13469 - COM PNEUS CAMARAS E ACESSORIOS 

Endereço: Avenida HUMBERTO ALENCAR CASTELLO BRANCO, 56 - Bairro PLANALTO - CEP 95700000 

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado. 
http://www.bentogoncalves.rs.gov.br 

BENTO GONÇALVES (RS), 20 de Janeiro de 2015 

Avenida OSVALDO ARANHA. 1075 · CIDADE ALTA 
BENTO GONÇALVES (RS) • CEP: 95.700.000 Página 1 de 1 



CAitA 
C.<\ IX.A. :::C O NÓfvl C.~. FECERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 9451068210001-26 

Razão Sociai:MODELO PNEUS LTDA 
Endereço: RUA MAL H A CASTELO BRANCO 56 I PLANALTO I BENTO 

GONCALVES I RS I 95700-000 

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

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

Validade: 19/01/2015 a 17/02/2015 

Certificação Número: 2015011905580688881200 

Informação obtida em 04/02/2015, às 08:12 :31. 

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

Página 1 de 1 

https:/ /webp.caixa.gov. br/Empresa/Crf/Crf/F geCFSimprimirPapel.asp?V ARPessoaM. o o 04/02/201 5 



Certidao Negativa de Debito 

• 
MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS R~LATIVO~ ÀS CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIARIAS E AS DE TERCEIROS 

N°218732014-88888682 
Nome: MODELO PNEUS L TDA 
CNPJ: 94.510.682/0001-26 

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 fi liais, 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 val ida 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 - Cód igo 
Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples. 

A aceitação desta certidão está cond icionada 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 22/08/2014. 
Válida até 18/02/2015. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Página 1 de 1 
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PODER JUDICIÁRI O 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

Pá 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome : MODELO PNEUS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ : 94.510.682/0001 - 26 
Certidão no: 78527528/2015 
Expedição : 31 /01/2015 , às 10:25:14 
Validade : 29/07/2015 - 180 (cento e oitenta ) dias , contados da data 
de sua expedição . 

Certifica-se que MODELO PNEUS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a ) no 
CNPJ sob o no 94 . 510 . 682 /000 1-26 , NÃO CONSTA do Banco Nacional de 
Devedores Trabalhistas . 
Certidão emitida com base no art. 642 -A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei no 12.440, de 7 de julho de 2011 , e 
na Resolução Administrativa n o 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho , de 24 de agosto de 20 11 . 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabi l idade dos 
Tribunais do Trabalho e estão a tualizados até 2 (dois ) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidã o atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelec i mentos, agências ou filiais . 
A aceitação desta certidão condiciona - se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho n a 
Internet (http: I /www. tst. jus. b r ) 
Certidão emitida gratuitamente. 

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

Dúv1àas ~ sugestõ~s: cndt®tst.jus.b~ 



PARA: 

I MODELO PNEUS 

Filial: RST 122 • Km 60 • 5240 · Sala 05 • Fones (54) 3268.7647 
Fax (54) 3261 .6579 • Cep 95180-000 • CNPJ. 94.510.682/0002-07 
lnsc. Estadual 045/0069923 • Farroupilha • RS 
E-mail: filial@modelopneus.com.br 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2015 
EDITAL DE PREGÃO W 001/2015 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO nº 001/2015, instaurado pelo 

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

com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Bento GonçalvesjRS, OS de Fevereiro de 2015. 

~-..:.!.! .......... .......-n;_fõ':"L··rfi~i·~ 
PJ 94.510.682/0001 ·26 

Igelso Ludovico Cecon 
Sócio-Gerente 

RG: 5019027035 S 7RS 
CPF: 102.757.97 -15 

DRID6ESTORE J't .. estone 



ODELOPNEUS 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N!! 006/2015 
EDITAL DE PREGÃO W 001/2015 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO nº 001/2015 instaurado pelo 

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Bento Gonçalves/RS, 05 de Fevereiro de 2015. 

~.-.. -.~-.0-~ .. -+.E-._.;1-p~ . 
'NPJ 94.510.682/0001-26 

Igelso Ludovico Ceco 
Sócio-Gerent 

RG:501902703 P/RS 
CPF: 102.757.970-15 

3RID6ESTORE Ftrestone 



PARA: 

ODELOPNEUS 
Matriz: Rua Mal. Humberto Castelo Branco, 56 • Caixa Postal 624 
Fone/Fax (54) 3455.6500 • E-mail: modelopneus@modelopneus.cdm.br 
Cep 95700-000 • CNPJ. 94.510.682/0001 -26 L 
In se. Estadual 010/0061907 • Bento Gonçalves • RS 

Filial: RST 122 • Km 60 • 5240 • Sala 05 • Fones (54) 3268.7647 
Fax (54) 3261.6579 • Cep 95180-000 • CNPJ. 94.510.682/0002-07 
lnsc. Estadual 045/0069923 • Farroupilha • RS 
E-mail: filial@modelopneus.com.br 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 001/2015 

DECLARAÇÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO nº 001/2015 instaurado pelo 

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

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 

(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em 

observância a Lei Federal 9854/99, que acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 

8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Bento Gonçalves/RS, OS de Fevereiro de 2015. 

~~~ ... :7:.M:7:"·:··· o·EZ.·p~··· .. /. 
CNPJ 94.510.682/0001-' 

Igelso Ludovico Ce 
Sócio-Geren 

RG:S01902703 SP/RS 
CPF: 102.757.970-15 

.iJRIDiiESTORE Ttrestone 



lg4 .~.; ( 0.682/0001-261 

ODELOPNEUS 
C:OP 9 

Matriz: Rua Mal. Humberto Castelo Branco, 56 • Caixa Postal 624 
Fone/Fax (54) 3455.6500 • E-mail: modelopneus@modelopneus . .lm.br 8 E N T D G O 
Cep 95700-000 • CNPJ. 94.510.682/0001-26 C 

PARA: 

lnsc. Estadual 010/0061907 • Bento Gonçalves· RS 

Filial: RST 122 • Km 60 • 5240 ·Sala OS • Fones (54) 3268.7647 
Fax (54) 3261 .6579 • Cep 95180-000 • CNPJ. 94.510.682/0002-07 
lnsc. Estadual 045/0069923 • Farroupilha· RS 
E-mail: filial@modelopneus.com.br 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2015 
EDITAL DE PREGÃO No 001/2015 

DECLARAÇÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO nº 001/2015 instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os termos da 

licitação, bem como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao 

objeto da licitação, declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Bento Gonçalves/R$, OS de Fevereiro de 2015 . 

....... ....... Ç .. ~ 
M DEtO PNEUS L.TD ...... 

CNPJ 94.510.682/0001·2" 
Igelso Ludovico Cec 

Sócio-Gerent 
RG:5019027035 P/RS 

CPF: 102.757.970-15 

B RID6ESTORE J'trestone 



MODELO PNEUS L TOA 

ALTERAÇÃO CONTRATUAL t-{0 
) q . ·. ; · • • . : · ~ • · · . . . . . . 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATb SbC·I;a:L: • • : : • 

Pelo presente instrumento: 

. . . . 

IGELSO LUDOVICO CECON, brasileiro, casado pelo regime da comunhão universal de 
bens, comerciante, RG:5019027035 da SSP/RS e CIC: 102.757.970-15, residente e 
domiciliado na Rua Domingos Rubechini, n° 55; na cidade de Bento Gonçalves, RS; 

EDISON CECCON, brasileiro, solteiro, maior. comerciante, nascido em 13.1 0.59, RG: 
1018227601 da SSP/RS e C I C: 443.802.160-04, residente e domiciliado na Rua Mal. H. 
A C. Branco. n° 20/704, em Bento Gonçalves. RS. e. 

AGOSTINHO CECCON, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, nascido em 10.07.67, 
RG: 1036502399 da SSP/RS ·e CIC: 450.647.410-49, residente e domiciliado na Rua 
Guerino Fransolozo, N° 125, Apto. 001 , na cidade de Bento Gonçalves- RS. 

Únicos sócios componentes da sociedade Limitada, que gira sob a 
denominação social de MODELO PNEUS L TOA., estabelecida na Rua Mal. Humberto 
de Alencar Castelo Branco, N° 56, Bairro Planalto, na cidade de Bento Gonçalves - RS, 
com seu contrato social devidamente arquivado na MMJCRS em sessão de 24.03.92, 
NIRE sob n° 432.02363169, inscrita no CGCMF sob n° 94.510.682/0001-26, resolvem de 
comum acordo consolidar o instrumento constitutivo e posteriores alterações, 
substituindo por meio deste, todos os demais atos anteriores, que passará a ter a 
seguinte redação: 

A sociedade gira sob a denominação social de MODELO PNEUS 
LTDA. 

CLAUSULA 2a A sede ~ foro jurídico da sociedade será na Rua Mal. H. de 
Alencar Castelo Branco, n° 56. Bairro Planalto, na cidade de Bento 

Gonçalves- RS, CEP: 95.700-000, com à Filial n° 01, situada na RS 122, Km 60, n° 
5240, Sala 05, Bairro do Parque, ria cidade de Farroupilha, RS, CEP: 95.180-000. 

CLAUSULA 38 A sociedade tem põr objeto o Comércio de Pneus e Câmaras 
de ar, autopeças, Artefatos de Borracha, Prestação de serviço de 

Recapagem e Recauchotagem de Pneus, Importação e Exportação de produtos dentro 
do mesmo segmento comercial, bem como locação de imóveis. 

CLÁUSULA 4a. O capital soCial é de R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais), 
· dividido em quotas no valor de R$ 1,00 (um real) , cada, 

totalmente integralizadas, distribuído entre os sócios da seguinte forma: 

Sócios 
IGELSO LUDOVICO CECON 
EDSON CECCON 
AGOSTINHO CECCON 
TOTAL 

Quotas 
12.480.000 

325.000 
195.000 

13.000.000 

Capital 
12.480.000,00 

325.000,00 
195.000,00 

13.000.000,00 

% 
96,00 

2,50 
1.50 

100,00 

R. Olavo Biac. 25 • SI. 206 • Fone!Fax (54) ~52.3753 · Fone (Sol ) 3452.3869 • E·mai: matteõct@lem~.com.br • CNPJ 87.621.09010001-16 ·C.P. 360 • Cep 95700.000 • BeniO ~lves • RS 

2" TABELIONATO DE NOTAS - GARCEZ ,{t':~ 
OORIANE GARCEZ DE GARCEZ- Tabalia Designada ·.~. '!, 

Rua Saldanha Marinho, n' 388 - Centro - Bento GonçaiYeS - RS- Fone; (54) 3055-2022 '[ 

-------AlJ'rnlfTael"Cf"---·-- --
/,utentico esta cópia reprogratica que está conforme o original a mim 
apresentado. Dou fé. Selo Digital 0040.01.1500001.15041 H 

Bento Gonçalves/RS, 30 de janeiro de 2015 
RAFAEL AUGUSTO GARCEZ TEIXEIRA - Substituto 

F:mol: R$ 3.60 +Selo digital: RS 0,30. 767900-05368 14 



CLÁUSULA sa. A administração da sociedade caberá ao soc1o 
LUDOVICO CECON, com os poderes e atribuições de Administra 

autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no e~t2.nto~ ·ern•atMdades ~::.tranh 
interesse social ou assumir obrigações seja em fayc!r ~~ quai~Úer: c,os·guo1istas 
terceiros. · · 

CLÁUSULA 63
• A sociedade iniciou suas atividades em 04 de maio de 1992 e se 

prazo de duração é indeterminado. 

CLÁUSULA 73
• As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 

transferidas a pessoas estranhas à sociedade sem antes serem 
oferecidas ao outro sócio, que terá direito de preferência na aquisição, devendo o 
oferecimento ser manifestado através de comunicação escrita. 

§ Único - Contados 90 dias do recebimento da comunicação, e não havendo nenhuma 
manifestação escrita de encerramento das negociações para aquisição, fica o sócio 
liberado para oferecimento a terceirqs das quotas de sua propriedade. 

CLÁUSULA sa. 

capital social. 

A responsabilidade de cada soc1o é restrita ao valor de suas 
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do 

CLÁUSULA 93
• Será anualmente, até o dia 30 de abril, realizada uma reunião dos 

sócios quotistas, onde serão tomadas as contas dos administradores, 
serão feitas deliberações sobre o Balanço Patrimonial e o Balanço de Resultado 
Econômico do exercício anterior, e apreciados outros assuntos de interesse da 
sociedade. 

§ 1° - Nos termos do disposto no Art. 1.072 da Lei 10.40612002, todas as demais 
deliberações dos sócios serão tomadas sempre em reuniões extraordinárias dos 
quotistas. a serem convocadas pelos administradores. 

§ 2° - Para a convocação da reuniã9 será utilizado um comunicado interno em duas vias 
onde constará o local. dia e hora da reunião, bem como os assuntos a serem discutidos, 
ficando assim expressamente dispensada a publicação de anúncio em jornal. 

§ 3° - O comparecimento de todos os sócios quotistas, ou sua declaração de cientes do 
evento desobrigará a prévia convocação. 

§ 4° - A primeira via do documento ficará na posse do sócio e a segunda via devidamente 
assinada será arqu ivada na sociedade. 

§ 5° - As decisões da reunião dos quotistas será lavrada em ata em duas vias, sendo a 
rimeira via encaminhada a registro no Registro Público de Empresas Mercantis, e a 
egunda via com o protocolo do registro ficará arquivada n::t sede da empresa, ficando 

assim expressamente dispensada a lavratura do livro de atas. 

CLÁUSULA 10a. Ao término de cada exerc1c1o social, em 31 de dezembro, o 
administrador prestará contas justificadas de sua administração, 

procedendo à elaboração do inventi!rio, do balanço patrimonial e do balanço de resultado 
econômico. 

R. Olavo Bbc, 25 • SI. 206 • Fone!Fax (54)3(52.3753 • Fone 154)3452.3869 • E-mai : manelct@lerra.com br • CNP J 87 .621.09010001·16 • C.P. 360 • C e~ 95700.000 • Bento Gonça'ves • RS 
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§ Único - Os lucros disponíveis na Sociedade, m esmo se apurados e 
intermediários, poderão, a qualquer momento, serem distribuídos aos 
desproporcional à sua participação no capital soq at. • •• :· • •••••• . . . . .. .. . 
CLÁUSULA 11a. 

. . . . . . . . . . . . . . . . .... - . . . . . . . . . . 
Nos termos do Art. 1.085, o sócio que em razão 

a) Associar-se ou constituir outra empresa do mesmo ramo desta sociedade: 
b) Prestar aval ou fianças de favor a pessoas estranhas à sociedade; 

CLÁUSULA 128
• A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou 

outra dependência , mediante alteração contratual assinada por todos 
os sócios . 

CLÁUSULA 138
• 

pertinentes. 

Os sócios poderão, de comum acordo, fixa r uma retirada mensal, a 
título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares 

CLÁUSULA 148
• Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará 

suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz . Não 
sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus 
haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonia l da sociedade, à data 
da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 
§ Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos e m que a sociedade se 
resolva em relação a seu sócio. 

CLÁUSULA 15a. O Administrador declara, sob as penas da lei , de que não esta 
impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, 

ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela , a pena 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por cnme 
falimentar. de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, 
contra as relações de consumo, fé pública , ou a propriedade. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 3 (Três) 
vias de igual teor e forma . 

~to Gonçalves, 28 de Deze~br~~e 2012 
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Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é 
expedida a presente certidão por não constar dis tribuição de ação 
falimentar, concordatária ,. recuperaçã o judicial e extrajudicial em 
tramitação contra a seguinte parte interessada: 
MODELO PNEUS LTDA ************************************** * ********* ** ** 
CNPJ 94.510.682/0001-26,RUA MAL H A CASTELO BRANC0,56, PLANALTO, NESTA 
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RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA 
CNPJ 06.889.977/0001-98 

Rua Tancredo de Almeida Neves, 5056, Bairro São Cristóvão 
Concórdia, SC, Ca ixa Postal 251, CEP 89700-000 

Fone/ Fax: (49) 3442 0077 I (49) 3444 7339/ (49) 3442 0010 

PROCURAÇÃO 

A empresa RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS L TDA, inscrita no CNPJ n° 

06.889.977/0001-98, com sede à Rua Tancredo de Almeida Neves, n° 5056, Bairro São Cristóvão, na 

cidade de Concórdia , SC, neste ato representada pelos sócios, Claudinei Américo Toniello, brasileiro , 

solteiro, portador da cédula de Identidade n° 1.144.072-4, inscrito no CPF sob n° 681 .675.989-34, sócio

administrador, residente e domiciliado na Rua Antonio Mores, n° 101, Bairro São Cristóvão, na cidade de 

Concórdia, SC; e, Adriano Toniello , brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n° 3.572.030, I 
inscrito no CPF sob n° 017.147.719-70 , sócio-administrador, residente e domiciliado na Rua Colibris, n° 45, 

Loteamento Albiero, na cidade de Concórdia, SC; pelo presente instrumento de mandato, nomeia e 

constitui, por seu Procurador o Senhor Leonardo Vendruscolo Toniello, brasileiro, solteiro, portador da 

C:8dula de Identidade n° 5.359.397, inscrito no CPF sob n° 083.044.299-50, auxiliar administrativo, 

. _,idente e domiciliado na Rua Antonio Mores, n° 101, Bairro São Cristóvão, na cidade de Concórdia, SC, 

a quem confere amplos poderes para representar a empresa e praticar todos os atos necessários, usando 

dos recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, 

renunciar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, com ou sem reservas de 

iguais poderes , e para o fim especial de promover a participação do outorgante em i;citações públicas, 

concordar com todos os seus termos , assinar todos os documentos pertinentes, assistir a abertura das 

propostas; fazer impugnações, recl amações, protestos; prestar cauções, levantá-las; bem como assinar, I 
formular la~~ transigtr, desistir e prati.car todos os atos inerentes ao certame, dando tudo po~ bom, firme 

e valtoso , e~l <')odos os atos necessanos para o bom e ftel cumpnmento deste mandato, nao podendo I 
o~ ~ l 

substabelecer!-'00 ~~~/ \ .-' 

Concórdia , s'©f 19 e M .. \~e~ --... 

! 4 / 
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~ODA BRASIL DISTRIBUID'.Jf:\.t•. f.:E A.tr~O PECAS C: ACESSÓRIO 
4a./~LTE~:Çt.c G~RATUAL 

CLAUDii\iE! AMÉRICO TON~ELLO, brasileirc , natural de Pres;dente Caste!o Branco -
SC, 2~-i~eiro , nascido em 06.07. i8ôS. err:r:.resário, lrlscrit.::; no CPF sob o n. o 

08í .6i'5.S82-34. P•)rtador da cédula de identidade, n. c 1.144.072-4, expedid::. pela SSP
SC em 28. 11.2002, residente e dom!ciliaóc. à Rua ,.;ntônio Mores, n. o 1 Oí, bairr·o São 
Cr:stóvão, na cidads de Cor.có;d!a , Estado de Santa Catarina, CEP: 89.700-000; .:; 

h.~HiANO TON!ELLO, brasilE:íreo, ;1aturaí de Jaborá - SC, caso.do no regir.'le j;::.. 

cornur·há-.J unive:-s::!l de bens, nascido em L:9.09.1977, empresário, inscrito no CPr s0b 
o n. :. :J'i7.147.119-70, po!iador da cédU!a de idsntldade n.() 14C-3.572.030, expedic'& 
;::e~s. SSP-.SC er~, 02.03. i 994. resiciente e dorn !cili~do à Rua Colibris, r.. 0 45, 
:...-:::ie.c:rnsrno A lbi-::r·::., na cid.::de de Co;,córéia, Estad0 de Santa Catarina, CEP: 59.700-
0GQ, resoivAr."l de comum acordo e na ,T:e!hor forrr,a de dire!tos procedere:r. <S. ;:::res&nta 
aíte:r?.ÇS.:.) sont:·etu:::t, c;:mforme as cláus'.ílas e cor~dições seguintes: 

C(:á'-~s~la i'::ii·1;-;;;:-ira - /2-. socisd~de 2;lter&. sua de:-.ominação social p~ra RO!),.!i, BRASIL 
,....r-.1, •. - ::;;c, ', t~:;:: c:::çt:..'- :;)·. -RA·· ' !~·!C · ,• .~ . ,~ ' ..,.r,,P _ f-::pp r-dei!" o:::c.~l~.,. "'" c . -p ;~ ""::- '"' '-' "-~-·, !::.· ,\_ .... p _,::.... ~.t....J;,r\. V- J1o..,::....'....J ,_~· .,-.,- • 1 .., •• /.1 - ·._o.,.· C ... ·,.:~-·., '.· . .. : . ..)-... ·-"" · 

T~:~1s;i:;ó:- ~,.; Atn1e:da f't=·Jes, n.c 5C56, trah·:c- ~· ~O t:;r!stovão, na c:cace d-s :..;cncór.::l~ . 

Estadc:; é-3 Sar;ta ,::; ::;t:=.ri:1a, CE?: 88.700-·000. 

r-~ r.?.qra:fo Ün!(:c: Obs.:;rvadas as di~;::.csições da !egis!ação aplicável, a socie(!e>.d-s 
pe: :: [\rá ê~rir f~Hc:ls: ~t..:~ursa!s, ager1cias e esc:l!ór!cs '=~(i ~ua,quer par::e co te~rit.)r~~) 

na.(:;o?1a!, med:~n~a a a,t,eração contra~uei ~ crítéric :=os sóc;os. 

Cb~.Isv:~c:: s-<~!;i~;;-,Ga - /\ sociedade passa a ter o seguinte objeto a exp loração ·~o r2.rr:o 
·.:!'2: ccsercio ·.rarejista e atacadista de peças e c:c::ssó(os para veículos &:_!:cr-:- .o~s:2s 

importaçãc> s exp0rtação de pe:ças e acessórios para vek:uios o.u~omowrcs, c.::ll-:~erc;CJ 

vaíej:st:: e =.ü<cad!sta de pr.sus e cãméiras ds ar novos e usados para vek:ulr)s 
::lt.:t:on-~otores. 

C!áusu!~ te::·:;ei:-a - O capital s~cial que era de R$ 40.ocnoo (quarenta mit reai~.; 
pa.ssa a sa de R$ 240.000,00 {;:!uzemos e quarenta mil :·eais) divk:lido e:T! 240.000 
(duzen~cs e qeErerr~a mH) quotas ds va!or rtomi;1a~ R$ í :GJ {um rea;) cadê. un-:a~ 
s~~'"'::.ri-::as peio3 sócios , a sacer: 

DEMOí\!STRAT~\fO D.:l,S Q~iOT;!;_S DE CAF·!TAL DOS. SÓC!OS 
. Sócios ~ o~· Quc.:a~ := váiOi !~réf:~= 
!c:audineiAmérico'Ton:ei!o 120.000 : [<$ "l20.0QO,OO 5(:~..-~ 

. ·!20.CúC: i R$-120:000,00 1 :;0% 
\ -·--.---·24().G0G-·--·K$ 240.000,00 ~·-- íCO'-!--· -; 

--'-----i<0..------------·------1----------· ---·- --

J 

cJii.' 
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RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PE AS E ACESSÓRIO 
····-·-·-· 
~ ······· 

Parágrafo Primeiro - Os sócios já integrafizaram em atos anteriores, :q ({<(o-

42 AL TERACi,O CONTRATUAL 

corrente do País, o valor total das quotas subsc1·itas e integralizam neste ato o aumento 
do capital social. 

Parágraio Segundo - Nos termos do art. 1.052 do Código Civil (Lei n° 1 0.406/2002), a 
responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

Cláusula quarta - Todas as deme:s cláusulas do Contrato Social e Alterações que não 
foram mod!ficsdas pelo presente instrumento, permanecem inalteradas e em pleno 
vigor. 

Cláusula quinta - À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o Contrato 
Sacia! e Alterações com a seguinte redação: 

"Cláusula primeira - P.. sociedade g!ra sob o nome empresarial RODA 
BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA - EPP, e tem sede à Rua 
Tancredo de Almeida Neves, n.0 5056, ba!rro São Cristovão, na cidade de Concórdia, 
Estado de Santa Catarina, CEP: 89.700-000. 

Parágrafo Único: Observadas as disposições da legislaçãc aplicávei, a sociedade 
poderá abrir filiais, s:..~cursais, agancias e escritórios em qualq;.;er parte do te;-ritório 
nacional, mediante a alteração contratual a critério dos sócios. 

"Cláusula segunda - A socisdade tem por objeto: comércio varejista e 
atacadista de peças e acessórios paia veiculas automotores, importação e exportação 
de peças e acessórios para veículos automotores, comércio varejista e atacadista de 
pneus e câmaras de ar novos e usados para veículos automotores. 

"Cláusula terceira - A sociedade in iciou suas atividades em 01 de 
Outubro de 2004, e é por tempo indeterminado de duraçEio. 

"Cláusula quarta - O capital social é de R$ 240.000,00 (duzentos e 
quarenta mil reais) dividido em 240.000 (duzentos e quarenta mil) quotas de valor 
nominal R$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas pelos sócios, a saber: 

DEf\.10NSTRATIVO DAS QUOTAS DE CAPITAL DOS SÓCIOS 

I Sócios Quant. Quotas Valor T Pore. l 
I Claudinei América Toniel!o 120.000 R$ 120.000,00 I 50% I 
I Adriano Tonie!lo 120.000 R$ 120.000,00 I 50% i 
)TOTAL 240.000 R$ 240.000,00 I 100% i 

' - . . . .. 
Paragrafo Pnm,eiro - Os soc1os Ja mtegral!zaram, em moeda corrente do Pa1s, o valor 
total das quotas subscritas. 

Parágrafo Segundo - Nos termos do art. 1.052 do Código Civil (Lei n° 1 0.406/2002), a 
responsabi lid e de cad9 sócio é restrita ao va lor de suas quotas, mas todos 
respondem lidariamente pela integralização do capital social. 

I 
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RODA BRASIL DISTRiBUIDORA OE AUTO PECAS E ACESSÓRiO 
4a AL TER.A.CÃO CONTRATUAL 

···---~-------· 
"Cláusula quinta - A sociedade é administrada por 1:10!NEI .<?«--. 

AMÉRICO TONIELLO e ADRIANO TONIELLO. e a eles cabera repre~~~.--
sociedade at1v2 e passivamer1t.e. em JUÍZO ou fora dele, assinando ern con;unto ou 
separadam&nle, podendo para tanto prat1car tod0s os atos 1'\ecessanos ao borr> 
des,::r,,p,::nho de seu obje~i vo soc1a! ficando vedado, entretanto. o uso aa assinatura 
comeícta! em negécios alheios aos interesses sociais, tais como: avais. end0ssos. 
abonos, fianças ou cauções de favor. 

"Cláusula sexta - Em suas deiiberações, os administraaores adotarão 
preferencialmente a forma estabelecida no § 3~ do art. 1.072 do Código Civi! (Lei n° 
í0.406/2002) ou seja, ficam d!spensadas a reunião ou a assembléia, quando todos 
decidirem, por escrito. sobre a matéria que seria objeto deles, 

"Cláusula sétima • Pelo exercicio da administração, os administradores 
te~ão diíeiw a uma retirada mensal a títuio de pró labore. cujo valor será livrement€ 
convencionado entre eles. de comum acordo. 

"Cláusula oitava - Fica estabelecido que a sociedade não terá Conselho 
F isca!. 

"Cláusula nona - O exercício soc1al terminará em 31 de oezembro de 
cada ano. quando serão !ev:ontados o balanço patrimonial e o baianço de res~.!ltaôo 
econômico e será efetuaa& a apuração dos resultados com observânda das 
disposiçães legais 2plicáve;s. 

Parágrafo Único - Os lucros apurados serão distribuídos trimestralmente. podendo a 
ciÍterio, ficarem em rese:rvas na sociedade para futuro aumento de capital. os prejuízos 
serão rnant:dos em conta especial para se~em amorti:ados futuramente e, não c 
se;~do, serão suportados peias sócias na proporção de sua participação no Câpita 
sociaL 

·'Cláusula décima - O falecimento de qualquer dos só~ios nãc imp!!cara 
dissolução da sociedade, qt.Je prosseguirá ~or:1 o sócio remanesceme. devendc ser 
pago aos herdeiros do falecidO o valer correspondente às suas quotas de capitai e a 
sua oarticipação ncs lucros líqwdos apurados até a data do falecimento, mediante 
levantamento de balanço geral específico para esse fim 

?arágrafo Único - O valor devido aos heideiros do sócio falecido serão pagos da 
seguinte forma 40% (quarenta por cento) no prazo de dois meses 30°k (trinta por 
cento) no prazo de seis meses: e 30% (trtnta por cento) no prazo de doze meses 

"Cláusula décima primeira -Serão regidas pelas d~sposições do Cõdigo 
C!vi! (Lei i1° í O 406/2002) aplicáveis a matéria. tanto a retiraca de sócio quanto a 
dissolução e a liquidação da sociedade. 

"Cjitusula décima segunda - Os Gasos omissos neste contrato serã:::l 
resolvidos corri obserVância dos preceitos do Código Civil (L.ei n° 10.40612002) e de 
OL!tros dispcsif o legais aplic9veis 

NORMAL ·, 

'tonfirJ os dados do alo 1m .,._..,.~_~sc.jus.brlstlo• 



"Cláusula décima terceira - P.s quotas são inciivisivets e 
ser cedidas ou transferidas a terceiros se:.-; o consentimento do outro sécio, a quer:-: 
fica assegurado. em igualdaóe de condições a prep, c direito ae preferência pa'a a 
sua aq~.Jisiçãc se postas a ve11da. formalizando. se reallzada a cessão deles 3 

alteração contratual pertinente. 

·'Clausula décima quarta- O socio que desejar retirar-se da sociedaae 
aeverá fazê-la auavés de notificação por escri1o once discriminará preço. fc:ma e prazo 
de pag.amento. pa;a qt.:e esta. através de sócio remanescente exerça ou rer.Jncie ac 
direito de preferência, o que deverá fazê-lo den:·o oe 3G (rrima) dias contados de 
recebimento da notificação. ou em maior prê.Zo 2 critério da alienante. Decorrido esse 
prazo sem que sejz exercido o direito de prefe;énci.::. as quotas poderão se' !Mernente:
tra:~sfe:idas. 

"C!2usula décima quinta - Fica Facultaao os adm!nistraaores, nomear 
procuradores. devenoc o instrumento de procuração especrícar os ates z sereiT 
;::raticados pelos mesí7los. 

"Cláusula décima sexta - Fica eleito o Foro da Comarca de Concórdia. 
Estado de Santa Catarina, para quaiquer ação fundada neste contra:c, com exclusão 
expressa de qua!queí outro por mais priviiegiaoo que sej;;;. 

"Cláusula décima sétima - Os administracores CLAUDINEI AMÊRtCO 
TON!ELLO e ADRIANO TON!ELLO já qualificados éec!aram sob as penas aa :..e!. áe 
que não estão impedidos de exercerem a administração éa sociedade. por !e\ especia , 
ou em virtude de condenação cíiminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a 
pena que vede, ainda que temporariamente. o acesso a cargos públicos. ou por crime 
falimentar, de prevaricação. peita ou subomo. concussão peculato, ou contra a 
economia popuiar. contra o sistema financeiro nac1onal, comra normas de defese da 
concorrencia, contra as relações de consumo. a fé públie& ou a propriedaae 

E. por esta"e:n jusios e contratados asstnam o pre;se!"lte i01strumento 
de Alteração Co:1tratual em três vias de igual forma e teor na prese'1ça ae duas 
testemunhas. também abaixo assinadas. 

~or,córdia- SG. 28 de Fevereiro de 20~2 

""' Mlrlll PleoiM . aer.vente lubltltutl 
Emol: R$ 2,75 + Stlo: RS 1 5"' Total: RS 4,30. 
leio DIJitll dt Fltc:allzaçlo do tipo 
DTVI811 -ICLB 

"Çonfnos- do .. tmwww.qsc.jus.btlstlo" 

-ELISA M~O BACIN-
- Cl N.v 1.143.601- SSP-SC-

NORMAL • 



----------COM ERCIO DE PEÇAS PA RA V EICULOS L TOA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 006/2015 
EDITAL DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL N° 001/2015 
ABERTURA: 10/FEVEREffi0/2015 HORÁRIO: 09:00 HORAS 

DECLARAÇÃO CONJUNTA 

A empresa RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ 
sob o nº 06.889.977/0001-98, situada à Rua Tancredo de Almeida Neves, 5056, São Cristóvão, 
ConcórdiajSC, por intermédio de seu sócio administrador infra-assinado,DECLARA, sob as 
penalidades da lei que: 

a) ATENDE AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7.2 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL cjc 
artigo 27, inciso V da lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/99ª - não emprega menor de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) 
anos; 

b) NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA PARA LICITAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 
nos termos do inciso IV do artigo 87 da Lei 8 .666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, bem como 
comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos para cadastramento, 
que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e 
econômico-financeira; 

c) INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITAÇÃO/participação até a presente 
data, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

d) NOS COMPROMETEMOS A ENTREGAR OS PRODUTOS ganhos por esta empresa, nos 
termos e nas condições do edital supra referenciado 

e) ATENDE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO constantes do edital, 
conforme art 4º, inciso VII da lei nº 10.520/02, sob pena das aplicações cabíveis conforme previsto no 
art 7º da mesma lei; 

f) TEM CONHECIMENTO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SEUS TERMOS, que tem 
recebido todas as informações e documentos, que conhece e acata as condições para o cumprimento 
das obrigações, e que assume inteira responsabilidade sobre a veracidade dos documentos 
apresentados; 

g) QUE A PROPOSTA APRESENTADA FOI ELABORADA DE FORMA INDEPENDENTE, que 
não tentou influir na decisão de qualquer outro potencial participante desta licitação e que com estes 
ou com outras pessoas não discutiu nem recebeu informações. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a pr~ente. 
06 889 977/0001 -9ãl 

RODA BRASIL 
COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS lTDA. 

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, SOSG 
SÃO CRISTÓVÃO- CEP 89 700-000 

L CONCÓRDIA - Se _J 
R DA BRASIL CO ÉRCIO DE PEÇAS PARA ÍCULOS LTDA 

CNPJ 06.889.977/0001-98 
Claudinei América Toniello 

Sócio Administrad ro6 889 977 I 0001 - 981 
CPF 681.67 -34 

RODA BRASIL 
COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. 

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES. 5056 
SÃO CRISTÓVÃO • CEP 89 700-000 

Rua Tancredo de Alm:da Neves, 5056, Bairro São Cristóvão, ConcórctG c. CEP scfi~6' R 0 1 A- 5 c _j 
Fone/Fax: ( 49) 3442 0077 f e-mail: suzanne@rodabrasildistribuidora.com.br 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS 

Nome (razão social): 

CNPJ/CPF: 
RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA 
06.889.977/0001-98 

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado 
que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, 
dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda. 

Dispositivo Lega I: 
Número da certidão: 
Data de emissão: 
Validade (Lei n2 3938/66, Art. 158, 
modificado pelo artigo 18 da Lei n 
15.510/11.): 

lei n2 3938/66, Art. 154 
150140000555837 
06/01/2015 00:33:08 

07/03/2015 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: 
http://www.sef.sc.gov.br 

,._·, 

Este documento foi assinado digitalmente 
Impresso em: 08/01/201513:51:22 



07/11/2014 

BRASIL 

Emissão de 2" via de Certidão 

Acesso à informação Participe 

Receita Federal 
CERTIDÃO 

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

Serviços 

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA 

Legislação 

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

Nome: RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS L TOA 
CNPJ: 06.889.977/0001-98 

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 lntemet, nos 
endereços <http://www .receita. fazenda.gov .br> ou <http://www .pgfn.fazenda.gov .br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº- 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 12:04:20 do dia 29/10/2014 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 27/04/2015. 
Código de controle da certidão: A4E3.49EE.ODFC.8F45 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Modelo aprovado pela Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 3, de 22/11/2005, alterada pela Portaria 
Conjunta PGFN/SRF nº 1, de 19/05/2006. 

Nova Consulta ~ Prep~rar pági!'a 
.W para 1mpres:sao 

I 

) 

http://www .receita.fazenda.gov .br/Aplicacoes/ATSPO/Certida<YC N DConjuntaSegVia/ResultadoSegVia.asp?Origem = 1 & Tipo= 1 &N 1=06889977000198&Sen... 1/1 



Contribuinte 

MUNICÍPIO DE CONCORDIA 
ESTADO SANTA CATARINA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 911/2015 

Nome/Razão: 375152- RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS L TOA 
CNPJ/CPF: 06.889.977/0001 -98 
r .,dereço: RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

mplemento: 
Bairro: SÃO CRISTÓVÃO 
Cidade: Concórdia 

Finalidade 

ESTA CERTIDAO NÃO TEM VALIDADE PARA TRANSFERENCIA DE !MOVEIS 

CEP: 89.700-000 
Estado: Santa Catarina 

Certifico, para os devidos fins, que INEXISTEM DÉBITOS referentes a Tributos Municipais, inscritos ou 
não em D1vida Ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data. 

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

A aceitação da presente certidão está condicionada á verificação de sua validade na internet no endereço 
eletrônico do município de Concórdia: www.concordia.sc.gov.br, ou no setor tributário da Prefeitura 
~ft1micipal. 

Observação: Esta Certidão é válida somente para o contribuinte acima citado. 

Válida por 60 dias a partir da data de emissão. 

Concórdia (SC), 08 de janeiro de 2015 . 

(} 
') 

Validade: 60 dias a partir da data de emissão. Emitido em: 08/01/2015 as 13:52:44 



15/01/2015 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=13282473&VARPessoa=1328247 

!11WNI! 8 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inseri ção: 0688997710001-98 

Razão Social: RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP 
Endereço: RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES 5056 I SAO CRISTOVAO I 

CONCORDIA I SC I 89700-000 

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

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

Validade: 15/01/ 2015 a 13/ 02/ 2015 

Certificação Número: 2015011501594812824881 

Informação obtida em 15/ 01/ 2015, às 14:20:03. 

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

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel .asp?VARPessoaMatriz=13282473&VARPessoa=13282473&VARUf=SC&VARins. . . 1/1 



3/10/2014 Consulta à Certidão Negativa de Débito 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

E ÀS DE TERCEIROS 

N° 249012014-88888977 
Nome: RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS L TOA 
CNPJ: 06.889.977/0001-98 

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. 4 7 da Lei no 
8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para: 

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

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

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

Emitida em 30/09/2014. 
Válida até 29/03/2015. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http://cnd.dataprev.gov.br/cws/contexto/cnd/cnd.html 
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PODER JUDICIÁRIO 
J USTIÇA DO TRABALHO 

Pág 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome : RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA (MATRIZ E 
FILIAIS) 
CNPJ: 06.889.977 /0 001 - 98 
Certidão no : 58432366/2014 
Expedição: 18/08/2014, às 08:08:46 
Validade: 13 /02/2015 - 180 (cento e oitenta) dias , contados da data 
de sua expedição. 

Certifica - se que RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VE ICULOS LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS ), inscrito (a ) no CNPJ sob o no 06.889.977/0001-98 , 

NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art . 642 -A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei no 12.440, de 7 de julho de 2011 , e 
na Resolução Administrativa no 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Tr abalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabil idade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à da ta da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autent i c idade no portal do Tribuna l Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst . jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acor dos j udiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhi mentos previdenciários, a honorários , a custas , a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei ; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público uo 
Trabalho ou Comi ssão de Conc i liação Prévia. l 

\../ 

D(i7 _a-: .. s E: .'3U:IE..stões. cndt ~tst .j us .or 



08/0112015 SINTEGRA 

SINTEGRA/ICMS 

Consulta Pública ao Cadastro do Estado de 
Santa Catarina 

Cadastro Atualizado até: 8/1/2015 

I ~atada _Consulta: 8 / 1 / 2015 

IDENTIFICAÇÃO * 
CPF / CNPJ: J 06889977000198 j Inscrição Estadual: 1254830943 

Nome/Razão Estadual: I RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS L TOA 

ENDEREÇO 

Logradouro: I RUA: TANCREDO DE ALMEIDA NEVES 

Número: 15056 Complemento: 1- I Bairro: I SAO CRISTOVAO 

UF: lsc Município: I CONCÓRDIA CEP: 1897ooooo 

Endereço Eletrônico: 1- Telefone: I o49 4425611 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Data de Início de Atividade: 1 011 1o;2oo4 

Situação Cadastra l Atual: ATIVO I Data desta Situação Cadastral: I 10/09/2004 

Observações: I 
Regime de Apuração de ICMS: )NORMAL I Enquadramento Fiscal: I NORMAL 

Código e Descrição da Atividade Econômica Principal: 

4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 

Contribuinte credenciado a emitir os seguintes documentos eletrônicos abaixo: 

- - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 05/05/2010 

- - Credenciado a Emitir Escrituração Fiscal Digital - EFD a partir de 01/07/2010 

Código e Descrição das Atividades Econômicas Secundárias : 

- 4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmarasdear 

- 4689399 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente 

- 4530701 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 

- 4530702 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmarasdear 

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. 
Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à 
Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas. 

\ 
f \... 
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COMERCIO DE PEÇAS PARA V EICU LOS L TOA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
PROCESSO LI ClT A TÓRIO N° 006/2015 
EDITAL DE PREGÃO~ NA FORMA PRESENCIAL N° 00112015 
ABERTURA: 10/FEVEREIR0/2015 HORÁRIO: 09:00 HORAS 

DECLARAÇÃO CONJUNTA 

A empresa RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ 
sob o nº 06.889.977/0001-98, situada à Rua Tancredo de Almeida Neves, 5056, São Cristóvão, 
Concórdia/SC, por intermédio de seu sócio administrador infra-assinado,DECLARA, sob as 
penalidades da lei que: 

a) ATENDE AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7.º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
cfc artigo 27, inciso V da lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/99ª - não emprega menor de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) 
anos; 

b) NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA PARA LICITAR COM A ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA, nos termos do inciso IV do artigo 87 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, 
bem como comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos para 
cadastramento, que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade 
fiscal e econômico-financeira; 

c) inexistem fatos impeditivos para sua habilitação/participação até a presente data, 
estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

d) NOS COMPROMETEMOS A ENTREGAR OS PRODUTOS ganhos por esta empresa, nos 
termos e nas condições do edital supra referenciado 

e) atende plenamente os requisitos de habilitação constantes do edital, conforme art 4º, 
inciso VII da lei nº 10.520/02, sob pena das aplicações cabíveis conforme previsto no art 7º da mesma 
lei; 

f) TEM CONHECIMENTO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SEUS TERMOS, que 
tem recebido todas as informações e documentos, que conhece e acata as condições para o 
cumprimento das obrigações, e que assume inteira responsabilidade sobre a veracidade dos 
documentos apresentados; 

g) que a proposta apresentada foi elaborada de forma independente, que não tentou 
influir na decisão de qualquer outro potencial participante desta licitação e que com estes ou com 
outras pessoas não discutiu nem recebeu informações. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA 
CNPJ 06.889.977/0001-98 
Claudinei América Toniello 

SócioAdministrador 
CPF 681.675.989:34 

---

ULOSLTDA 

r;; 889 977 I 0001 - 981 
RODA BRASIL 

COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. 

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES. 5056 
SÃO CRISTOVÃO· CEP 89 700-000 

L CONCORDIA-SC 

Rua Tancredo de Almeida Neves, 5056, Bair ro São Cristóvão, Concórdia/SC, CEP 89700-000 A -
Fone/Fax: (49) 3442 0077 I e-mail: suzanne@rodabrasildistribuidora.com.br ~ } • y-

·~ L./ ~ 



fWDÃ BRASIL DISTR!BüiD:JRl•. DE ;\U!O PECAS!: ACESSÓRIO 
4a _ÂLTERP~cÀocON7R"A-fuAL -----·-· -------· 1--o __, 

RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS L To!-"<1;,C~-~V" 
com sede à Rua Tancredo de P..!meida Neves, n.0 5056, Bairro São Cristóvão, na 
cidade de Concórdia, Estado de Santa Catarina , CEP: 89.700-000, com contrato 
registrado na JUCESC sob !1° 4220~,90082 em 05/08/2004. inscrita no CNPJ n.0 

06.889.977!0001-98, sendo sócios: 

CLAUD!NE! AMÉR!CO TON!ELLO, brasileiro, natural de Presfdente Castelo Branco -
SC, s-::r!eiro, nascido em 06.07.'1968, emt:.r~sário, mscrito no CPF sob o n. " 
ô8í .675.982-34. portador da cédula de idenlidalls n. c!. í44.072-4, e.xpedid::. pela SSP
SC em 23.11.2002, residente e dom!ciliadc. à Rua P,ntônio Mores, i\. 0 1 OI, bairro São 
Gr:stóvão, na cidade de Concórdia, Estado de Santa Catarina, CEP: 89 .700-000~ e 

t.r.:9r.:; iANO TON!ELLO, brasile:irc·, .1aturat de Jaborá - SC, casado no regime .:i&. 
cc.mur·hão universal de bens. nascido em 29.09. i 977, empresário, inscrito no C~F sob 
o n. =· '.J'i?.í 47.7i9-70, portador da cédu!a de ide:ntidade n." 14C-3.572.030, expedida 
pe!s SSP-SC er:1 02.03. i 994. residente e óornici ii&do à Rua Colibris, n. o 45, 
'_c-Iec.m::: :-~ro Albie r·::.. na cidade de ConcórC:ia, Esta :i c de Santa Catarina, CEP: 89. ?G.J-
000, reso\v~"' oe comum acordo e na melhor forma àe direitos procedere;r. é. presente 
&lter?.çS:::: r::ontratu<:1l, c:;:Jnrorme as dáus'lias e condições seguintes: 

Clku.s t.~.l~ ~dm~1r;;::. - A sociedade sitera sua de;,omin-:.cão social oara RODA BRAS ! ~ 
,.... n;-,;.i==>r: ;t '· '"".=: ;:,;::ÇL .. o·. "RA' '!;:: ·lc : ,• <·'~ • T [J. t. _ ;-:pp ., •-rr. .::c.~i ~ ;:::, "" , ••. -n;--. ,; ;::- ,, 
o....J, ••. • , _, ._ ...;,._.· \-· -·- #.~ ~ ;-, , v..._~ ~:_..._, .... ~~.~-. \ - . . ,· ...... t.C: . ._ ._ . ._ c.~ ..:-····· · ·· ·-~ · ·-"· 

T:;:~s;·:=dc: :)= Ainl':3:da ~ia·._~e~., rL~ 6G.56~ ba~rrc S§o Cristovão} :12 c:k~ade d~ Scncó;.:Ea. 
t:stadc de Sar~ta Gat::.rina, CE?: 88.700-000. 

?:; r2':-:i<afo l.!nlc::c: Obse;-vadas as dispc;siçEJes da legis!ação aplicável, a s,;cie:.~ade 
pc<.:i:-rá abrlr f!H2:is: suc-ursa!s, agencias a escritó:--~cs -=m ql!a~quer par~e co terr!t~rf~J 

r;a;;.:;~:.a! , med:anta a atteração contratuc:l s critério cos sócios. 

Cló ~!Su!c:: s:t;s~;;r-;áa. - ;.. sociedade passa a ter o seguinte objeto a exp~oraç~o .:!o ren-:o 
de: comercio \r&rejistã e atacadista de peças e acessórios para veículos a;.:~~,-:-.otc:es 

ÍÍI-,portação 2 exportação de peças e acessórios pc:ra veículos autommor,;:;s, co:-:iéc:CJ 
vaíejist c:: e :e.t?.cad\s.ta de pneus e câmaras de ar novos e usados para ve:k:ulr.:s 
~utorr;otores. 

CláLzsu!~ t<:o:-.:;e!ra: - O capitai .s.Jci<:d que e ía de RS ~'O.OO'J ,OO (quare nta mit reaif.; 
passa a sei de R$ 240.000,00 (duzemos e quarent2, ;-nii :·;:;a!s) dividido e:11 240 OüO 
(dt.zc~n~cs e qt1arenia mH) quotas cls valer nominal R$ 1.00 (urn re3i) c&:da urc~, 
~'-.!bsc:ritas pelos sócios, a s:;;ce;: 

DEMONSTRA T~VO DAS Q~!OT AS DE CAF-!TAL DOS SÓC\GS 
~ • ~ ·-~ ! I l ----, 

. SOCIO~ I QuaN Quc:~as . v a.or ; Pcr8. 
!c!audinei América ·1 20.000 , f<$ 120.000,00 -~---1 

. ~2o.ooo ; R.$12õ:Oõ"o,oo i 50% 
··--,-- · i7é-oor---··K$ 240 ooo oo-r ····::oõ-z::~· - .. ·: 

..:_,_ _____ ...,._ . ..:.. __ ., _____ . __ _. --·-· __ , ___ , - _. __ ,,: __ . 

N I r Oficio e Protesto 
"' ~ · '·' • 1•Tabelionato o as. ~ia· Rua rechal Deodoro n'1019, Cenlro {['.··' ·1~ ~t7: Estado de Sanla Catarina· C:;':~~ e_C~~~ao@ta .. ellonatopering.com.br 
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~~ I ;;::~.:~~ (:80988-03267 7)d 
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RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PE AS E ACESSÓRIOS 
42 AL TERACÃO C0~3TRA TUAL 

Parágrafo Segundo - Nos termos do art. 1.052 do Código Civil (Lei n° 1 0.406/2002), a 
responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
responder.• solidariamente pela integralização do capital social. 

Cláusula quarta- Todas as dema:s cláusulas do Contrato Social e; Alterações que não 
foram modificadas pe!o presente instrumento, permanecem inalteradas e em pleno 
vigor. 

Cláusula quinta - À vista das modificações ora ajustaáas, consolida-se o Contrato 
Social e Alterações com a seguinte redação: 

"Cláusula primeira - A sodedade gira sob o nome empresarial RODA 
BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PAR~ VEÍCULOS L TDA - EPP, e tem sede à Rua 
Tancredo de Almeida Neves, r..0 5056, bairro São Cristovão, na cidade de Concórdia , 
Estado de Santa Catarina, CEP: 89.700-000. 

Parágrafo Único: Observadas as disposições da legislação aplicávei, a sociedade 
poderá abrir filiais, sucursais, agancias e escritórios am qua!():.;er parte do território 
nacional, mediante a alteração contratual a critério dos sócios. 

"Cláusula segunda - A sociedade tem por objeto: comércio varejista e 
atacadista de peças e acessórios paia veículos automotores, importação e exportação 
de peças e acessórios para veículos automotores, comércio varejista e atacadista de 
pr!eus e câmaras de ar novos e usadas para veículos automotores. 

"Cláusula terceira - A sociedade iniciou suas atividades em 01 de 
Outubro de 2004, e é por tempo indeterminado de duração. 

"Cláusula quart.a - O capital social é de R$ 240.000,00 (duzentos e 
quarenta mil reais) dividido em 240.000 (duzentos e quarenta mil) quotas de valor 
nominal R$ 1,00 (um real) cada urr.a, subscritas pelos sócios, a saber: 

DE[~IIONSTRATIVO DAS QUOTAS DE CAPITAL DOS SÓCIOS 

I Sócios Quant. Quotas Valor Pore. I 
I Claudinei América Toniello 120.000 R$ 120.000,00 50% ' 

i Adriano 1 onie!lo 120.000 R$ 120.000,00 50% j 
I TOTAL 240.000 R$ 240.000,00 100% i 

' ' . . ~ . . 
Paragrafo Pnmerro - Os soc1os Ja 1megral!zaram, em moeda corrente do Pa1s, o valor 
tota! das quotas subscr"'as. 

Parágrafo Segundo - Nos termos do art. 1.052 do Código Civil (Lei n° 1 0.406/2002), a J 
responsabilid 'e d cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas tod~ 1--t 
respondem !idari mente pela in~egraiização do capital social. ...Y 

) 

~Í)f. .; !,\:..,_ 1' Tabelion to de Notas e 2' Ofici de Protesto ,,('J':. fi"' ;;r: Estado de Santa Catarina · Co arca de Concórdia· Rua arechal Deodoro n' 1019, Centro 
'>:l~u· 7.;(\ • Fone/Fax 49-3444- 08 - balcao@t belionatopering.com.br 
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RODA BRASIL DISTRiBUIDORA DE AUTO PECAS E ACESSÓRiOS- -IR.$.P-.-....J. ••• {:. 

4" AL TERACÃO CONTRATUAL E 

"Cláusula quinta - A sociE:dade é aómínistrada por :~-ei~;E;---~~-· 
AMERICO TONIELLO e ADRIANO TONIELLO. e · a eles caberá repres- a~tú. 
sociedade attva e passivamente. em juízo ou fora àele. assinando en1 conjunto ou 
separaoamente, podendo pa:-a tanto praticar todos os 2tos nacessanos ao bem 
d..::sc:mpenhü d.=:: seu objetivo soc1a~, ficando vedado, entretanto, o uso da assinatura 
comercial em negócios alheios aos interesses socia:s, tais como. avais. endossos. 
abonos, fianças ou cauções de favor. 

"Cláusula sexta - Em suas deiiberações. os adrninistraaores adotarão 
preferencialmente a fon-na estabelecida no § 3" do art. í .072 do Código Civil (Lei nc 
1 0.406/2002) ou seja, ficam dispensadas a reunião ou a assembléia quando todos 
decidirem, per escrito. sobre a matéria que seria objeto deles. 

"Cláusula sétima • Pelo exerc:icio da administraçã:J, os aaministradores 
!erão di;eito a urr;a retirada mensal a título de pró labore. cujo valor será llvre!"'1ente 
convencionado entre eies . áe comt.;m acordo. 

"Cláusula oitava - Fica estabe'ecido que a sociedade não 1erá Conselhc 
F isca!. 

"Cláusula nona - O exercicto soc1al terminará em 3í de dezembro de 
cada ano. quando serão levantado& o balanço oatrimonial e o balanço de resultado 
econômico. e será efetuadã a apuração aos resu:tadc.s com observânc'a das 
disposições legais aolicáve!s . . 

' ~ 

Parãgrafo úni~o· - Os lucros apurados serão distribuídos trimestralmHrte. podendo a 
cntério, ficarem em reservas na sociedade para futuro aumento de capital, os prejuízos 
serão mantidos em conta especial para serem amortizados futuramente e, não c 
sendo, serão suportados peías sócias na proporção de sua participação no capita: 
sociaL 

"Cláusula décima -O falecimento de qualquer dos sócios nãc implicara 
dissolução da sociedade. que prosseguirá ~om o sócio remanescente. devendo ser 
pago aos herdeiros do falectoc o valor correspondente às suas quotas .oe capitai e à 
sua oarticipação nos lucros líquidos apurados até a data do faleci'i'lento, mediante 
revantamento dê balanço geral específico para esse fim 

Parágrafo Único - O valor devido aos herdeiros áo sócio falecido serão pagos da \ 
segu!nte forma 40% (quarenta pDí centoj no prazo de dois meses: 30°/c. (trinta por 
cento) no prazo de seis meses: e 30°k (trinta por cento) no prazo de doze meses 

"Cláusula décima primeira - Serão regidas pelas disposições do Código 
Civil (lei ;,0 1 0.406/2002). aplicàveis a matéria. tanto a retirada de só::!c quanto a 
dissoluçá.o e a liquidação da sociedade. 

"Ciáusula décima segunda - Os casos omissos neste contrato serão 
resolvidos com observâ ela tios preceitos do Código Civil {le i n° 1 0.400/2002) e de 

lega' aplicáveis 

) 

6 
. Mll'laa Plcolll • &tcrtvtnt lulultltllle 

Emol. R$ 2, 75 + Stlo: R$ 1 ,55 • Tot 1: RS 4,30. 
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.. Cláusula 

a 

"'Ciãusula décima quarta- O socio que desejar retirar-se da sociedade 
aeverá fazê-la a!Javés de notific:.ção po:- escrito onde discriminará preço. fc:-ma e prazc 
de pag;;mento. paía que esta. através do sócio remanescen:e exerça ou rer;uncis ao 
direito de preferência, o ~ue deverá fazé-lo dentro de 3G (trinta) dias contados do 
recebimento da notificação. ou em maior prazo a cmério da ahenante. Deconido esse 
prazo sem que seja exercido o dire1to de prefe;énci2. as ouatas p::xierão se: ,ivremente 
transferiaas. 

" Cláusula décima quinta - Fica Facultaao os aornln!stradores. no:near 
procuradores, devendo o instrumento de procuração espec~car os a:c:s 2 sererr 
praticados pelos mesnos. 

"C!áusuie décima sexta - Fica eleito o Foro da C::>marca de Corcórcia, 
Estado de Santa Cata~ina, para qualquer ação fund~a neste co"'t~ato. com exclusão 
expressa de quaiquer outro p'Jr mais priviiegiaoo que seja 

"Cláusula décima sétima - Os administradores CLAUDINEI AMÉRtCO 
TONIELLO e ADRIANO TONIELLO. Já q:.;alificados declaram sob as penas da ~ei. de 
que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedc;de p::~r te: esp9Cial, 
ou em virtude de condenação criminal, ou po; se encontrarem sob os efeitos dela, a 
pena que vede, aincia que tempora~íamente, o acess:J a cargos públicos. ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno. concussão peculato, ou contra a 
economia popuiar. contra o sistema financeiro naclona4, contra no;mas de defesa ca 
concorrência, contra as relações <le consumo. a fé pública ou a propriedaóe. 

E por esta·em justos e contratados assinam o prssente instrurnemo 
de A!~eração Contratual em t·ês vias de igual fom;a e tear na P'esença de duas 
testemunhas. também abaixo assinadas. 

. ~oncórdia- SC. 28 de Fevereiro oe 20~L 

•

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA C TARINA 
CERTIFICO O REGISTRO EM: 04/04/2012 SOB N"· 20120846837 

1 ~ Protocolo: 12/084683-7 , DE OB/03/2012 

'i Empresa : 4 2 2 0 34 9 0 0 8 2 
RODA 3AASIL COH!:RCIO DE: PECAS 
?ARA VEICULOS LTDA EPP -

•coofn os O.dos do ato om www.ljsc.~ brlstlo' 

-ELISA MARIP. MERLO BACIN-
- C! N.0 1.143.601- SS0 -SC-

NORMAL 
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Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LI ClT A TÓRIO N°006/2015 
EDITAL DE PREGÃO N°00112015 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o (a) Sr. KLEVERSON LEE PENTEADO FRANCO 

portador da Cédula de Identidade N°.8.1 06.688-4 e CPF N°. 056.291.069-70 a participar do procedimento 

licitatório, sob modalidade de EDITAL DE PREGÃO N° 001/2015, instaurado por este departamento de 

compras. 

Na qualidade de representante legal da empresa Comercial Automotiva SA,45 987 005/0099-00 

outorga-se ao acima credenciado, dentre outros poderes, o de oferecer lances e renunciar ao direito de 

interposição de recurso. 

Toledo 10 de Fevereiro de 2015 . 

. · ! . ~ U1 
. . ·)I ·"•~ • (r • ., • 

'~: .)~ . 
t,;Wt 

RG n. 0 8.106.688-4 I CPF n.0 056.291.069-70 ~ •260 • i·.-· ~ r 
Consultor de Vendas _ 

Comercial Automotiva S.A.- CNPJ: 45.987.005/0099-00 • I.E 41804477-20 
Avenida José João Muraro, n° 260; Centro- Cep. 85900·260 • Toledo- PR 

Fone/Fax: (45) 2103·5000. E-mail: loja099tol@dpaschoal.com.br 
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,) 



\ 
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO / 

OUTORGANTE 

COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A., com sede na Av. Anton Von Zuben, n .0 2155, Jardim São José, 
Campinas/SP, CEP 13051-900, inscrita no CNPJ sob o n.0 45.987.005/0001-98, neste ato representada nos termos 
de seu Estatuto Social por seu Diretor Presidente Roberto Szachnowicz, brasileiro, casado, engenheiro, portador da 

Carteira de Identidade RG n.0 16.680.098-3-SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.0 084.344.198-40 e Diretor Financeiro 

Pedro Paulo França Villa, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Carteira de Identidade RG n.0 8.517.342-86-
SSP /BA, inscrito no CPF sob o n. o 955.887.445-00. 

OUTORGADO 

Klevetson Lee Penteado Franco, brasileiro, Consultor de campo da Outorgante, portador da Cartei.ra de 
Identidade RG. n° 81066884 e inscrito no CPF sob o n° 056.291.069-70. 

PODERES 

Específicos para representar a Outorgante perante Prefeituras Municipais e Órgãos Públicos, para participar de 

concorrências e cotações, estipulando preços e condições de venda de mercadorias, e assinando, para tanto, 

contratos de venda, fornecimento e afins e todo e qualquer documento necessário a tal fim, podendo, ainda, sempre 
~ nome da Outorgante, recorrer do resultado da licitação, impugnar editais, requisitar escluecimentos e 

informações, firmar declarações e tudo o mais que se fizer necessário ao fiel desempenho do presente mandato, que 
vigorará até 10 de março de 2015, ficando ve«hdo substabelecimento e recebimento de citações. 

Campinas, 10 de. dezembro de 2014 . 
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JUCESP PROTOCOLO 
0.548.834./14·3 

\\\\\\\\\\\\ \\~1 \1\\\\\\\\\\\\\ ~~\ \\\\\1\\11\\\\\\\\\\\\\ 

Ata 1la Reunião 1lo Conselho de Administração, 

realizada em 02 de Junho 1lc 2014 

l) IIOR.ÁRIO E .LOCAL - 15:00 horas, em sua sede social, na Av. Ànton Von 

Zuben, n." 2155, · Jardim São José, Campinas, São Paulo. 2) PRESENÇAS -

Membros do Conselho de Administração da Comercial Automotiva S.A .. 3) 

l\1ESA DIRIGENTE - Luís Norberto Pascoal, Presidente do Conselho c José 

Luzin Molina, Secretário. 4) DELIBERAÇÃO • Dando início à sessão, o S.r. 

Presidente csclarccr.u que, conforme já era do conhecimento dos 

r~uticipantes, . o obj etivo da presente reunião era o de eleger, conforme alínea 

:"i'', do ~ 9", do artigo 11, do Estatuto Social da Sociedade, dois novos 

uiembros de Diretoria, para completar o triênio de 2013 a 2016 a saber: 

Diretor Presidente - Roberto Szachnowicz, brasilcúo, casado, engenheiro, 

portador da Cnrt•~Íra tlc l1lentidadc UG n." 16 . 680.098-3 -SSP/SP, inscrito no 

CPF sol1 n n." 084:.34•:J..l98-40 c Dil'ctnr Financeiro- Pc1lr•l Paulo França Villa, 

brasilcúo, sol tciro, advogado, portador da Carteira de Identidade RG n ." 

8.517.H2-Uú-SSP/B.t\, inscrito no CPF sob o J\.
0 %5 .887 .4115-00, todos 

domiciliados na Avcnicla Anton Von Z1thcn, n." 2155, Jard im São José, 

Campinas, Sl', CEP 13051-~00 c 1:om J:l andat.u até ab ril d e 2016, devendo 
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D E C. L A R A Ç Ã O 

Declaramos, para todos os fins e efeitos de direito e sob as penas da lei, não 

estarmos impedidos de exercer a administração da sociedade COMERCIAL 

AUTOMOTIVA S.A., inscrita no CNPJ sob o n. 0 45.987.005 /0001-98 , por lei 
' . . 

especial ou em virtudr. de condenação criminal, ou por nos encontrarmos sob 

os efeitos dela, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 

cargos públicos, ou por cnme falimentar, de prevaricação, .peita ou suborno , 

concussão, peculato, contra a economia p~pular, contra. o sistema financeiro 

nacional, contra normas de defesa da- concorrência, contra as relações de 

consumo, fé pí'tblica ou a propriedâ'de, conforme artigo 1011, parágrafo 1°, do 

Código Civil. 

Campinas, 02 de Junh 

'"~'" 
CP' n.• 084.344.198 -40 
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Aos trin ta dias do mês de Abril do ano de dois mil e quatorze, às nove horas, em 

sede social , à Av. Anton Von Zuben, n. 0 2155, Campinas, Estado de São Paulo, 

reuntram-se em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária os Srs. Acionistas 

detentores de 100% do capital social da COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A."; qu e 

também assinaram o Livro de Presenças. Desta forma, constituiu-se a mesa para o 

desenvolvimento dos trabalhos, tendo sido escolhido para presidi-los o Sr. Luís 

· Nor}?ecto Pascoal, que convidou a mim, José Luzia Molina, para servir como 

Secr ét:írio. Assim constituída a mesa, o Sr. Presidente deu início aos trabalhos, dando 

por. dispensada a pub licação (i) do aviso àos acionistas, uma vez que os mesmos já 

haviam recebido, com 30 (trinta) dias de antecedência, correspondência avisando-os 

estarem ~ sua disposição os documentos previstos no artigo· 133, da Lei n° 6.404/76 e 

· (ii) dos editais de convocação, conforme permitido pela legislação pertinente. Dando 

·prosseguimen to aos trabalhos, o Sr. Presidente informou que, conforme era do 

conhecimento prévio dos Srs. Acionistas, a reunião tinha por objetivo, em sede de .(ll. 

Asscmblcia Geral Ordinária: a) apreciar e deliberar sobre as demonstrações 

financeiras da empresa, relativas ao período encerrado em 31 de dezembro de 2013, 

publicadas no Diüio Oficial do Estado de São Paulo e na Folha de São Paulo -

Campinas, em edição de 24 de Abril de 2014; b) deliberar sobre a destinação do lucro 

líquido do exercício e assuntos correlatos c, em sede de (li) Assemblcia Geral 

Extraordinária c) alteru a redação do :utigo 12° do Estatuto Social. 

Instaladas as Asscmbleias Gerais, em Assembleia Geral Ordinária e seguindo a ordem do 

dia, o Sr. Presidente colocou em discussão e posterior v c tação a) as demonstrações 

fi nanc eiras pertinentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro d e 2013 , r esultando 
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c) Prestação de serviços de rep:!.!ação, manutenção, montagem e 

pneumáticos, peças e acessórios de veículos; 

d) Prestação de serv1ços de locação de .pneumáticos e quaisquer outros bens 

relacionados no item "a" ac1ma; 

e) Prestação de serviços de intermediação e de representação comercial; 

f) Prestação de serviços de depósito de bens de terceiros; 

g) Prestação de servtços de instrução, treinamento, orientação educacional e 

avaliação de conhecimentos de qualquer natureza; 

h} Prestação de serviços de planejamento, organização, produção, promoção e 

admitiistração de feiras, exposições, congressos e congêneres; e 

i) . Licenciamento de direito de uso de marcas, sinais de propaganda, , patentes e 

demais direitos de propriedade intelectual. 

ARTIGO s•: O prazo de duração da Sociedade é indeterminado. 

CAPÍTULO 11 

CAPITAL SOCIAL E AÇÕES 

ARTIGO 6°: O capital social é de Ri 257.065.970,13 (duzentos e cinquenta e sete 

milhõ.es, sessenta e cinco mil, novecentos e setenta reais e treze centavos), dividido em 

194.529.855 (cento e noventa e quatro milhões, quinhentas e vinte e nove mil , 

oitocentas e cinquenta e cinco) ações, se ndo 194.525.855 (cento e noventa e quatro 

milhões, quinhentas e vinte e cinco mil, oitocentas e cinquenta e cinco) ações ordinárias 

e 4.000 (quatro mil) ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor 

nominal. 
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-PARÁGRAFO 8°: Se algum acionista desejar ceder ou alienar suas ações, 

comun1car sua intenção declarando o preço de venda à Diretoria e esta, dentro de 15 

(quinze) dias, também por escrito, dará ciência aos demais acionistas possuidores de 

ações ordinárias, a fim de que estes se habilitem .ao exercício do direito de preferência 

, que lhes é assegurado, em pra1.o nunca superior a 60 (sessenta) dias, a contar da data em 

que for expedido o comunicado da Diretoria aos demais acionistas. Ultrapassado o 

prazo estabelecido, fica entendido que os acionistas re;mnctaram ao direito de 

preferência. 

PARÁGRAFO 9°: No caso de falecimento de qualquer acionista, a transferênCia de suas 

ações ou títulos que as representem para o cônjuge e demais herdeiros, somente poderá 

ser feita dc;pois de cumpridas, pelo representante legal do espólio, as normas do 

parágrafo 8° aplicáveis ao caso . 

PARÁGRAFO 10°: O cônjuge e demais herdeiros do falecido , que tenham obtido a 

transferência das ações herdadas, após o cumprimento das normas do parágrafo 

anteri() r, ficam ainda sujeitos às mesmas condições do parágrafo §,0 , caso queiram ceder 

ou alienar suas açõe~ para terceiros. 

PARÁGRAFO 11°: Nos casos de execução judicial, deverá o executado, sob pena de 

· responder por perdas e danos, comunicar à Sociedade, antes da arrematação ou 

adjudicação d·as ações penhoradas, a existência da exe cução que estiver sofrendo, a fim 

de, se· interessar aos acionist:\s proceder à remissão de suas dívidas , com a obrigação, 

·porém, de transferir aos demais acionistas ou somente àqueles que depositarem a 

·importância, as ações objeto da execução. 

PARÁGRAFO 12°: Para requerer a liquidação da Sociedade, os acionistas em número 

legal, não poderão fazê-lo antes de oferecer aos demais acionistas, a venda de suas 

ações, ao preço cotado no mercado e na falta de cotação, pelo valor patrimonial, se 

quiserem os outros acionistas, segundo as normas do parágrafo 8° deste artigo. 
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dos adminis tr·ado res ,' 

demonstrações financeiras; 

exam1nar, discutir e votar 

deliberar sob re a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de 

dividendos; e 

eleger os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, 

quando for o caso. 

SUB-SEÇÃO li 

DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

ARTIGO 9° : A Assembleia Geral Extr'aordinária , além dos casos previstos em lei, 

reuni'i:-se-á mediante convocação do Conselho de Administração, para deliberar sobre 

assuntos de interesse da Companhia, especialmente: 

(i) 

. (ii) 

(iii) 

(i v) 

(v) 

(vi) 

reforma do Estatuto; 

aumento do limite do capital autorizado; 

aumento· do capital social, ressalvado o disposto no§ 1°, do artigo 6°, deste 

Estatuto; 

rédução do capital social; 

aprovar quaisquer operações no mercado de capitais, com qua1squer títulos 

representativos de valores mobiliários, ocasião em que serão discutidas e 

aprovadas as condiç ões sob as quais referidas operações serão realizadas , 

estipulando-se todos os detalhes e condições necessários a tal fim; 

incorporaç~o da Companhia a outra sociedade, sua dissolução, 

transformação, cisão, fusiio; 

i 
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PARÁf;RAFO 1°: No caso de vacância . no cargo de Presidente do Conselho, o 

substituto será · eleito na primeira reunião do Conselho de Administração, valendo tal 

indicação até :!- próxima Assembleia Geral, que a ratificará ou indicará .. um novo 

Presidente. 

PARÁGRAFO zo: Os membros do Conselho de Administração serão investidos em seus 

cargos mediante assinatura de termo -de -posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões do 

Conselho de Administração, podendo ser destituídos, a qualquer tempo e devendo 

permanecer em exercício até a investidura de seus sucessores. 

PARÁGRAFO 3°: Em caso de vaga de qualquer cargo do Conselho de Administração, a 

mesma poderá ser preenchida por indicação dos membros remanescentes, exercendo, o 

substituto nomeado, seu mandato até a próxima Assembl.s;ia Geral. A indicação do 

substituto ora· estabelecida será obrigatória apenas quando, ; em razão da(s) vaga(s), o 

número de membros em exercício seja inferior a 3 (três). 

PARÁGRAFO 4": O Conselho de Administração reunir-se-á sempre que necessário, na 

sede da Companhia. As atas das reuniões serão lavradas em livro próprio. 

PARÁGRAFO 5°: As reuniões do Cons elh o de Administração serão convocadas pelo 

seu Presidente ou pela maio ria dos Conselh eiros , mediante comun icação escri ta 

expedida com, pelo menos, 10 (dez) d ias de antecedência, devendo dela constar o dia e 

'hora da .reuni~o, bem como, resumidamente, a ordem do dia. 

· PARÁGRAFO 6°: 1\ convocação prevista no parágrafo anterior será dispensada sempre 

que estiver presente à reunião a totalidade dos membros em exercício do Conselho de 

Administração. 

PARÁGRAFO 7°: Para que as reuniões do Conselho de Administração possam se 

instalar e validamente deliberar, s~rá necessária a presença de , no mínimo, 02 (dois) de 

seus membros em exercício, se composto de até 03 (três) membros ou da maioria, se 

formado por mais de 03 (três) conselheiros. 
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SUB-SEÇÃO III 

DA DIRETORIA 

ARTIGO 12": A Diretoria será composta de até 06 (seis) membros, acionistas ou não, 

eleitos pelo Conselho de ..c\dministução, residentes no País, assim designados: Diretor 

Presidente, Diretor Financeiro e os demais sem designação especifica. 

PARÁGRAFO 1": Os Diretores eleitos serão investidos em seus respectivos cargos, 

mediante assinatura de termo lavrado no livro de ..c\tas de Reunião de Diretoria. 

PARÁGRAFO 2": O prazo de m:1.ndato dos Diretores é de 3 (três) anos, expirando-se na 

data da Asseh1bleia Geral Ordinári; · do .te~ceiro ano subsequente ao de sua eleição, 

podendo ser reeleitos e, quando não o forem, deverão servir até que se apresentem os 

novos eleitos. 

PARÁGRAFO 3°: No c:1.so de vaga, renúncia ou impedimento de qualquer membro da 

DiretÓria·, o Diretor Presidente em conjunto com outro Diretor remanescente poderão 

designar aquele que acumuhd as funções do Diretor que renunciou ou que está 

impedido até a primeira reunião do Co.nselho de Administração, que deverá referendar o 

. acúmulo da função ou eleger novo Diretor. O Diretor assim eleito comple tará o 

inandato do Dircto.r substituído. 

·PARÁGRAFO 4": A reunião do Conselho de Administração que eleger a Diretoria 

distribuirá os honod.dos fixados em ..c\ssembleia Geral, devidos a cada um dos 

Diretores, sem prejuízo das gratificações ou percentagens atribuídas pelo Estatuto ou 

pela 1\ssembleia Geral. 

PARÁGRAFO s•: Caberá aos Diretores, individualmente, a prática dos atos necessários 

ou convenientes à administração da Sociedade, ,dispondo para tanto, entre outros 

poderes, dos necessários para: 

v 131!9 
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d) .As procurações em nome da Sociedade serão outorgadas, em conjunto, por 2 

(dois) Diretores semp re com ·prazo de validade máxima de 1 (um ) ano, com 

exceção daquelas com poderes "ad -juditia", as qua1s poderiio ser por prazo 

indeterminado; 

e) Os contratos de empréstimos e outros financiamentos serão assinados pelo 

Diretor Financeiro em , conjunto com outro Diretor e dependerá de aprovação 

da(s) acionista(s) que r~prese?tar(em) a maioria das ações com direito . a voto, 

devendo esta(s) ser(em) representada(s) por um Diretor. 

PARÁGRAFO 1•: A divisão dos trabalhos entre os Diretores será estabelecida em 

reunião da Diretoria. 

CAPÍTULO IV 

DO CONSELHO FISCAL 

ARTIGO 13•: O Conselho Fiscal, composto de 3 (três) membros efetivos e de igual 

número de suplentes, terá as atribuições e os poderes que a lei lhe confere. 

ARTIGO 14": O Conselho Fiscal não terá funcionamento permanente, podendo ser 

.. ·Ánstal ado a pedido de acionistas, pela .Assembleia Geral, de a~ordo com as disposições 

.legais en1 vigor. 

ARTIGO 15°: Os membros do Conselho Fiscal no exercício de suas funções perceberiio, 

mensalmente, os honorários que lhes forem fixados pel:l Assembleia Geral, observado o 

artigo 162, §3•, da Lei 6.404/76. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Quando o membro efetivo do Conselho Fiscal estiver afastado 

de suas funções, os respectivos honorários serão atribuídos ao suplente que o estiver 

substituindo. 
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20% .(vinte por cento) do capital social; a constituição da Reserva Legal poderá ser 

dispensada · no exercício em que o saldo desta reserva, acrescido do montante das 

reservas de c;~.pital, exceder a 30% (trinta por cento) do capital social; (b) mínimo de 

25% (vinte e cinco por cento) para distribuição aos acionistas a título de dividendo 

obrigatório, na proporção das ações que os mesmos possuírem, conforme as disposições 

dos artigos 201 a 205 da Lei no 6.404/76 . e assegurados os direitos estabelecidos no 

parágrafo 4°, do artigo 6°, deste Estatuto, compensados . os dividendos intermediários 

que tenham sido declarados no curso do exercício. 

PARÁGRAFO 1°: O s dividendos previstos neste artigo poderão ser dispensados no 

todo ou em parte, se atendidas às disposições do parágrafo 13° do artigo 202 da Lei 

6.404/76, bem como do artigo 6° deste Estatuto. 

PARÁGRAFO 2": O dividendo não reclamado, não vencerá juros .e no prazo de 5 

(cinco) ·anos prescreverá a favor da Sociedade. 

ARTIGO 20°: O saldo do lucro líquido, depois de deduzida a reserva legal e o , 

dividendo obrigatório previstos no artigo 19°, supra, ficará à disposição da Assembleia \ 

Ge.ral,.podendo ser pago como dividendo suplementar aos acionistas ou transferido para 

·Reserva de Aumento de Capital ou outra reserva de lucros, cujos saldos, somados, não 

·poderão ultrapassar o capital social; atingido esse limite, a Assembleia Geral deliberará 

sobre a aplic~ção do excesso em aumento do capital social ou na distribuição de 

dividendos. 

'PARÁGRAFO ÚNICO: A Reserva para Aumento de Capital terá por finalidade a 

preservação da capitalização da Companhia e de sua capacidade de inves timentos, 

mediante destinação de até 100% do saldo do lucro líquido de cada exercício após a 

destinação, quando for o caso, das parcelas des tinadas à formação da Reserva Legal e ao 

pagamento do dividendo obriga tó rio, observado o limite estabelecido no artigo 199, da 

Lei 6.404/76. A Reserva de Aumento de Capital poderá ser utilizada para promoção de 

:~umentos de capital da Companhia ou para distribuição de dividendos aos acionistas. 

ARTIGO 21°: No exnc:ício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos 

termos do a rtigo 19" supra, ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício, 
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COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. 

CNPJ 45.987.005/0001-98 

NIRE 35.300.381.599 

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, 
REALIZADAS EM 30/04/2014 

PRESENÇA DOS ACIONISTAS 

N• de Ordem Assinatura do Acionista Endereço N" de Ações Ordinárias 
Nominativas 

Companhia OPaschoal de Participações 

OÔ2 Fundação Educar DPaschoal de 

Benemerência c Preservação da Cultura e 

Meio Ambiente 

TOTAL 

·. 

Av. Anton Von Zuben, 2155 

Av. Anton Von Zuben, 2155 

José Luzia MoJina 
Secretário\ 

\ 

\ 

194.519.904 

5.871 

194.525.855 
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PARA: 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITATÓRIO N°006/2015 
EDITAL DE PREGÃO N°001/2015 

DECLARAÇÃO 

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

sob a modalidade - PREGÃO n° 001/2015 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa 

proponente, conhece todos os termos da licitação, bem como tomou conhecimento de todas as 

especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que preencha todos os requisitos na 

habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Toledo 10 de Fevereiro de 2015. 

RG n. 0 8.106.688-4 I CPF n. 0 056.291f069-70 'GO 
Consultor de Vendas 

. ~ . 

Comercial Automotiva S.A. - CNPJ: 45.987.005/0099-00 -I.E 41804477-20 ~ 
Avenida José João Muraro, n• 260; Centro- Cep. 85900-260- Toledo - PR 

FoneiFox' (45)2103-5000. E~'"' loj•099tol@dp"cho•l.com.b' 1 
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PARA: 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITATÓRIO N°006/2015 
EDITAL DE PREGÃO N°001/2015 

DECLARAÇÃO 

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

sob a modalidade - PREGÃO n° 001 /2015 instaurado pelo Município de Nova Cantu, 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 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. 

Toledo 10 de Fevereiro de 2015. 

KLEV~ 

RG n. 0 8.106.688-4 I CPF n.0 056.291 .069-70 
Consultor de Vendas r r-:. < lO ·~GO " 

b.wli 

Comercial Automotiva S.A.- CNPJ: 45.987.005/0099-00- I.E 41 804477-20 
Avenida José João Muraro, n• 260; Centro- Cep. 85900-260- Toledo - PR 

Fone/Fax: (45) 2103-5000. E-mail : loja099tol@dpaschoal.com.br 
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Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LI ClT A TÓRIO N°006/2015 
EDITAL DE PREGÃO N°001/2015 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

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

sob a modalidade - PREGÃO n° 001/2015 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que nos 

comprometemo-nos a entregar os produtos ganhos por esta empresa, nos termos e nas condições do edital 

supra referido. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Toledo 10 de Fevereiro de 2015. 

t.r-~~~ ~oe:i"··· ,~..,., 
' - .I ç \; :JIIi.. . 

RG n. 0 8.106.688-4 I CPF n.0 056.~91 .069~?0 

Consultor de Vendas .... ..õl 

\. rm.;" · ·· 

Comercial Automotiva S.A.- CNPJ: 45.987.005/0099-00 - I.E 41804477-20 
Avenida José João Murara, n• 260; Centro- Cep. 85900-260- Toledo- PR 

Fone/Fax: (45) 2103-5000. E-mail: loja099tol@dpaschoal.com.br 

-~ 



,. 

PARA: 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITATÓRIO N°006/2015 
EDITAL DE PREGÃO N°001/2015 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

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

sob a modalidade - PREGÃO n° 001/2015 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que não fomos 

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Toledo 10 de Fevereiro de 2015 . 

.... .... • - C:. 
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056.291.069-70 • \ ..... 
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Consultor de Vendas -

Comercial Automotiva S.A.- CNPJ: 45.987.005/0099-00 - I.E 41804477-20 
Avenida José João Murare, n° 260; Centro- Cep. 85900-260- Toledo - PR 

Fone/Fax : (45) 2103-5000. E-mail: loja099tol@dpaschoal.com.br 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 
COM EFEITO DE NEGATIVA 

Nome: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 45.987.005/0099-00 
Certidão n°: 79677140/2015 
Expedição: 09/02/2015, às 08:57:09 
Validade: 07/08/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A . (MATRIZ E FILIAIS), 

inscrito(a) no CNPJ sob o no 45.987.005/0099-00, CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de 
obrigações estabelecidas no ( s) processo ( s) abaixo, com débito 
garantido ou exigibilidade suspensa: 
0064400 - 88.2009.5.03.0134 - TRT 03" Região* 

0126300 - 95 .2007.5.03.0149 - TRT 03" Região* 
0000879-64.2011.5.04.0008 - TRT 04a Região* 

0136700- 79 . 2007 . 5.04.0202 - TRT 04• Região* 
* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora 
de bens suficientes. 
Total de processos: 4. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei no 12.440 , de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa no 1470 /20 11 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos 
da negativa (art. 642-A, § 2°, da Consolidação das Leis ~ 

Trabalho) , atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da 
pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores 1 



Cert!dác n• 79677140/2015. 

PODZR JlTDIC I ÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou 
garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens 
suficientes. 

D~vidas e 3ugesLÕêS; ~~,d~~tsL . jtLs . br 



Certidao Positiva de Debito 

• 
MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE 

TERCEIROS 

N°245982014-88888005 
Nome: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. 
CNPJ: 45.987.005/0001-98 

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 constam em seu nome, nesta data, débitos com 
exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n°. 5.172, de 25 de outubro 
de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, 
re :-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições 
devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União 
(DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas 
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão 
Conjunta PGFN/RFB. 

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

Esta certidão é válida 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, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade 
ou de sociedade empresária ou simples; 
-baixa de fi rma 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 de entidade ou 
sociedade empresária ou simples. 

A 'tação 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 16/09/2014 
Válida até 15/03/2015. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

:~ 
r . 

http://cnd.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws _mv2.asp?COMS _BIN/SIW _ Contexto=CND/SIW _ Transacao... 07/02/15 



CAl 
::=:.t.. IXA ~CON·:)t·.-1 C.t.. FECERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 4598700510099-00 

Razão Social: COMERCIAL AUTOMOTIVA S A 

Nome Fantasia:DPASCHOAL 

Endereço: AV JOSE JOAO MURARO 260 I CENTRO I TOLEDO I PR I 85900-260 

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: 01/02/ 2015 a 02/ 03/2015 

Certificação Número: 2015020114182395651456 

Informação obtida em 07/02/2015, às 09:30:31. 

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

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=367971 ... 07/02/1 5 
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Certidão Positiva com efeito de neg~át'iva 5120/2015 
'. 

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA 

IMPORTANTE: MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS 
POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO 
PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO. 

Certificamos que a presente certidão esta sendo expedida de forma positiva com efeito de 
1egativa, tendo em vista a existência de créditos cuja exigibilidad~ esteja suspensa. 

VALIDADE: 10/04/2015 CÓD. 
!AUTENTICAÇÃO: 9ZTMJCUFFB3J4XM8B9EG 

REQUERENTE: PROTOCOLO: 4346/2015 

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO 
I 

RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL AUTOMOTIV A S.A. ·:I ~ ..., 
INSCRIÇAO EMPRESA CNPJ/CPF INSCRIÇAO ESTADUAL ALVARA " \ 

4158 45.987.005/0099-00 4180447720 4158 
ENDEREÇO 

~ VENIDA JOSE JOAO MURARO, 260 - ESQ C SAO JOAO - S-130 Q-7 CENTROCEP: 85900260 Toledo - PR 
CNAE/ATIVIDADES 

~omércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos 
automotores, Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores, Serviços de instalação, 
manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 

(J, 
J ~ 

!observações: . . ';(!y 
. Toledo, 09 de Fevereiro Ye 2015 

~ 
l Emitido por:~ BACK 

- '~ - ·-- ....... 
. : . ; 

http://www .toledo.pr .g:N .br/stm/stmcertidao.view Jogic?modefView.tpCadastroStm=EMPRESA _DO_ MU N ICIPIO&certidaJModef .idCertidao=50883 1/2 



Emissão de 2a via de Certidão 

ParUl~ll Acesso à informação 

I r ~~ Receita Federal 

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

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

Nome: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A . 
CNPJ: 45.987.005/0001 -98 

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 5.1 72, de 25 de 
outubro de 1966 -Código Tributário Nacional (CTN); e 

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos 
em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN, ou 
garantidos por penhora em processos de execução fiscal. 

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 11 :26:27 do dia 19/08/2014 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 15/02/2015/ 
Código de controle da certidão: 2D9E.D958.7F3A.9686 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Modelo aprovado pela Portaria Conjunta PGFN/SRF nQ 3, de 22/11/2005, alterada pela Portaria 
Conjunta PGFN/SRF nQ 1, de 19/05/2006. 

Nova Consulta 

I 
http://www.receita.fazenda.gov.br/ Aplicacoes/ ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSeg Via!ResultadoSeg Via... 07/02/15 
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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 CTN} 
Nº 012768372-24 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 45.987.005/0099-QO 
Nome: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. 

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 contribuinte acima 
identificado, nesta data, as quais estão com exigibilidade suspensa por outras ações, autos: 
RECURSO PROTOCOLADO SOB N.11 13.460.788-2, RELATIVO AO AUTO DE INFRAÇÃO N. 09 
6603310-4 

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 

Página1de1 

Válida até 21/03/2015- Fornecimento Gratuito 

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

Certidão emitida com autorização do funcionário que a subscreve. 

_ ... --------
L-------- ncia da ~~4 de Toledo, 20/0112015 

~-/ i -7) w. ----
ALFONSO SCHMIDT 1J 

Emitido 11ia Rsceita/PR (21J10112D1517:.U:24) por ALFONSOSCHJIIDT 
Alfonso Sclrntidt 
RG 6005453-3/PR 

Chefe ARE Toledo 

.. 



RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 

DATA DE RECEBIMENTO [IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 

R.J. COM. ATACADISTA E VAREJ. DE LUBR. EIRELI 
EPP 

DANFE 
DOCUMENTO AUXILIAR 

DA NOTA FISCAL 
ELETRÔNICA 

CHAVE DE ACESSO 

J~Jf 
Rua dos Missionarios, 44 

Centro 
Duartina 

SP 
1433723275 

17470000 

O- Entrada~"'}! 
l - Saída ~ 

3515 0217 1691 3400 0133 5500 1000 0077 3210 0004 3670 

w 000.007.732 
SÉRIE : 1 
FOLHA: l de 1 

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e 
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autonzadora 

NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 

Vc.nda de roer. suj. reg. de subst. trib. cujo imposto tenhas 135150099970771 16/02/201 5 10:04:1 8 
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRJÇÃO ESTADUAL SUB. TRJBUT ARJA CNPJ 

293014728113 17.169.134/0001-33 

DESTINATÁRIO/REMETENTE 
NOME/RAZÃO SOCIAL 

MUNICIPIO DE NOVA CANTU ICNPJ/CPF 

77.845.394/0001-03 
DATADAEt.DSSÃO 

16/02/2015 
ENDEREÇO I BAIRROIDISTRJTO lCEP DATADES~~A 
R VER FRANCISCO DE MORAES, 245 

l FONE/FAX 

4435271281 
MUNJCIPIO 

- NOVACANTU 
FATURA/DUPLICATA 

Número Data Veto. Valor 
7732 18103/2015 26.840,00 

CÁLCULO DO IMPOSTO 

!CENTRO 

IUF I INSCRJÇÃO ESTADUAL 

PR ISENTO 

87.330-000 16/02/2015 
HORA DE SAÍDA 

10:04:09 

BASE DE CÁLCULO DE ICMS I vALOR DO ICMS 

0,00 0,00 [

BASE DE CÁLCULO ICMS ST 1 vALOR DO ICMS SUBSTITtnÇÃO IV ALOR TOTAL DOS PRODUTOS 

0,00 0,00 26.840,00 
VALOR DO FRETE l VALOR DO SEGURO [ DESCONTO 

0,00 0,00 0,00 [ 

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRJAS j v ALOR DO IPI I vALOR TOTAL DA NOTA 

0,00 0,00 l 26.840,00 
TRANSPORTADORNOLUMES TRANSPORTADOS 
RAZÃO SOCIAL l FRETE POR CONTA 1 CÓDIGO ANTT I PLACA DO VEICULO l UF I CNPJ/CPF 

O· EMITEJITE 17.169.134/0001-33 O REMETENTE 1 • OESTIUATAiUO [Q] 
ENDEREÇO 

~~~TINA r F 
~ 11-'SCJUÇÀO ESTADUAl. 

RUA DOS MISSIONARIOS, 44 SP 293014728113 
QUANTIDADE I ESPÉCIE [MARCA t NUMERAÇÃO 1 PESO BRUTO 1 PESO LIQUIDO 

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO 

COD. 
DESCRIÇÃO DO PRODtTTO/SERVlCO NCM CST CFOP VNID. QVANT. VAI.OR VNITARJO V Al.OR TOT AI. B.CAI.C. ICMS VAI.ORICMS VAI.OR IPI 

AI. I QUOTAS 

PROD. SH ICMS JPI 

000104 PNEU215-75 Rl7,5 40112090 260 6404 Un t:;2.. 472,0000 9.440,00 0,00 0,00 o.oo o o 
00160 

0000681 PNEUIO.~O 40112090 260 6404 Un ~ 770,0000 15AOO,OO 0,00 0,00 0,00 o o 
Liso 00160 

'3 000127 PROTETOR I 0.00x20 40129090 260 6404 . Un 21,0000 8~.00 0,00 0,00 0.00 o o 
00160 

LEJ 000109 CAMARA DE AR 10.00x20 40139000 260 6404 Un 58,0000 1.160,00 0,00 0.00 0,00 o o 
00160 

CÁLCULO DO ISSQN 
INSCRJÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN \' ALelt •• ISS4tN 

DADOS ADICIONAIS 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO 

Valaprox dostributos R$11037.80 (41.12%) Fonte: IBPT. 
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITtnCAO TRIBUT ARJA ART.31 O DO RJCMS/SP; PIS E COFINS ALIQ. REDUZIDA A Z 
ERO PRODUTOS NCM 4011(PNEU) E 4013(CAMARA DE AR) CONF LEI 10485/202 ART 5 PARAG UNICO;PIS E COFI 
NS CUMULATIVO PRODUTO NCM 4012 (PROTETOR); C/C B.BRASIL AG 0218-6 CC 23627-6. ORDE.'i DE ENTREGA 
001/2015. PROCESSO 00612015. PREGAO 001/2015 ·EMPENHO 154/000 • SECRETARJA DE INFRA-ESTRUTURA. 
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Roda Brasil Comércio de Peças 
para Veículos Ltda 

Rua Taocredo de Almeida Neves 5056 

São Crlstóvlio 

Concórdia - SC 

DANFE 
DOCUMENTO AUXILIAR 

DA NOTA FISCAL 
ELETRÔN[CA 

O-ENTRADA 
1- SAÍDA 

No 22126 4215 0206 8899 7700 0198 5500 200 

FONE: 4934447339 CEP: 89700000 
SÉRIE 
FOLHA: 

002 Consulta de autenticidade no p ortal naclona 
1 de 1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da 

NATUREZA DE OPERAÇÃO 

Venda de Mercadoria su"eita a ST À Prazo 
INSCRIÇÃO ESTADUAL 

254830943 

DESTINAT ÁRIOIREMETENTE 

NOME/RAZÃO SOCIAL 

Município de Nova Cantu - 8508 
ENDEREÇO 

Rua Ver. Francisco de Moraes, 245 
MUNJCIPIO 

NovaCantu 
FATURA/DUPLICATA 

I [18/03/2015 I R$14.650,00] 

. CULO DO IMPOSTO 

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRJB\JT 

I BAIRRO/DISTRITO 

Centro 

I~ONEIFAX 
04435271281 

CNPJ 

06.889.977/0001-98 

rNPJ/CPF 

77.845.394/0001 -03 

ICEP 

87330000 

j;R 
I INSCRIÇÃO ESTADUAL 

ISENTO 

DATA DA EMISSÃO 

18/02/2015 
DATA SAÍDA/ENTRADA 

18/02/2015 
HORA SAlDA 

11:26 

BASE DE CALCULO DO ICMS ) I vALOR DO [CMS li BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃOII VALOR DO ICMS SUBSIDUIÇÃO VALORTOTAL DOSPROD\JTOS 

12.380,00 2.104,60 0,00 0,00 13.612,45 
VALOR DO FRETE I vALOR DO SEGURO I DESCONTO li 0\JTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS li VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 

0,00 0,00 0,00 1.037,55 14.650,00 
TRANSPORTADORNOLUMES TRANSPORTADOS 
NOMEIRAZÁO SOCIAL FRETE POR CONTA UF CNPJ/CPF [!] I CÓDIGO ANTI I PLACA DO VEÍCULO 

Roda Brasil Comércio de Peças para Veículos Ltda 
l-EMITENTE se 06.889.977/0001-98 2-DESTINAT ÁRIO 

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL 

Rua Tancredo de Almeida Neves,5056 Concórdia se 254830943 
QUA.'ITIDADE )I ESPÉCIE I MARCA NUMERAÇÃO I PESO BR\JTO )I PESO LIQUIDO 

50 779,00 779,00 

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 

CODIGO DESCJUÇAO PROD\JTO/SERVIÇOS NCM/SH CST/ CFOP UN QVANTIDADE V.UNITARIO V.TOTAL BC ICMS V. ICMS V.JCMSST V .IPI ALIOt;OTAS 
CSOSN ICMS IPI 

, 1210 1959- Pneu 10.00-20 16PR 146/142 CL946 40112090 190 6403 UN 10,000 772,549 7.725,49 7.880,00 1.339,60 0,00 154,51 17,00 2,00 
Goodridc 

, 1805 2255- Pneu 1 75/65RI~ 82H Vectra JK 40111000 190 6403 UN 10,000 156,522 1.565,22 1.800,00 306,00 0,00 234,78 17,00 15,00 

'4081 23 17- Pneu 175nORI3 82T STD SH406 Sailun 40111000 190 6403 UN 20,000 117,39 1 2.347,83 2.700,00 459,00 0,00 352,17 17,00 15,00 
Atrezzo 

, 1961 2262- Pneu 185R14 HD718 Haida 401 19990 060 6403 UN 10,000 197,391 1.973,91 0,00 0,00 0,00 296,09 0,00 15,00 

-
.CULO DO ISSQN 

INSCRIÇÃO MUNIC!P AL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN 

0,00 0,00 0,00 
DADOS ADICIONAIS 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO 

DADOS P/ PGTO: BANCO DO BRASIL AG:04l0-3 CC:28Q79~ (PRAZO DE PGTO CONFORME ED!TAL)NOTA FISCAL 
REFERENTE A ORDEM DE ENTREGA 001/2015, PROCESSO LICTTATORIO 00612015, EDITAL DE PREGAOOOI/2015. 
MERCADORIA C/ DESTINO AO CONSUMO DO ADQUIRENTE. 

ICMS SUBSTITUTO TRJB\JTÁRIA, ART. 11, 40, DO ANEXO 3. TTD n' 105000000189510- processo SEF 24364/2013 • Prnzo de 
vigêncio 0112014 ato 0212017, CRÉDITO PRESUMIDO NAS SAÍDAS DE PNEUS, CÂMARAS-DE-AR E PROTETORES DE 
BORRACHA, TODOS NOVOS. TIO CONCESSÃO N' !25000001614860, Beneficio: 409. PRAZO DE VIGENC!A 1212016Val Aprox 
Tributos R$ 5.767,67 (42,37) Fonte: IBPT · 

Pedido(s): /444 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU !§>"'v . ~fc.;. 
ESTADO DO PARANA 

LlJ o t:;:t ~ 
Telefone: 00000445271280 Q:: FL. N. -----··· r-
RUA VEREADOR FRANCISCO DE MORAES 245 ~ Ç) NOVACANTU PR \-:.·----- ----~~-'::. CEP: 87330-000 

164/~Cant~v 

ESPÉCIE: ORDINARIO I CÓD.FUNCIONAL: 026.782.0534.2025 Data da Emissão: 12102/2015 

ORGÃO: 06 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 

UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES 

PROJETO/ATIVIDADE: 2025 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE 

ELEMENTO DESPESA: 33903039010000 PNEUS 

000 RECUROSOS ORDINARIOS9(LIVRES) 

CREDOR: COMERCIAL AUTOMOTIVA S/ A- DEPASCHOAL 

ENDEREÇO: AVENIDA JOSE JOAO MURAR O- 260- CENTRO 

CNPJ/CPF: 45.987.005/0099-00 

DOTAÇÃO INICIAL: 100.000,00 

SUPLEMENTAÇÃO: 0,00 

ANULAÇÃO 0,00 

fOTAL 100.000,00 

DESCRIÇÃO 

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, 
CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. 

5421.6 

CIDADE: TOLEDO- PR 

EMPENHADO ANTER.: 32.638,92 

VALOR DESTE EMPENHO: 14.810,00 

TOTAL 47.448,92 

~~LDO (A - 52.551,08 . 
VALOR 

14.810,00 

/ 
LICITAÇÃO: 14- Pregão N•: 6/2015 DATA: 11/0212015 TOTAL 14.810,00 

IMPORTA O PRESENTE EMPENHO O VALOR D 

: [QUATORZE MIL E O)TOCENTOS E DEZ REAIS] 

/ / 
1/ 

Funcionário 

TERMO DE LIQUIDAÇÃO 
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 03 DA LEI N° 

4320/64 ORDEM DE PAGAMENTO 
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente 
desta Nota de Empenho. 

Data: __ / _ _ / __ 

Banco: 

Cheque: 

Assinatura Autorizada 

CONTAN° 

RECIBO 

Recebi(emos) da Tesouraria desta( e) a lmportancia de R$ 

Constante desta Nota de Empenho, da qual passo( amos) a 

presente quitação: 

DE DE 

CREDOR 



Olf.DEM VTREGA 
n° o i/2015 

PARA: COMERCIAL AUTOM ' flVA ~: - .,, HOAL - CNPJ 45.987.005/0099-00 

REF: PROCESSO LICITATÓR~h N° 
EDITAL DE PREGÃO, na form: ~presencial n°_ ~~l/2l•l5 

A Prefeitura Municipal ·_: ''Nova Car."i' · Esi-,·do do Paraná, inscrita no CNPJ sob o n° 
77.845.394/0001 -03, tendo em .)sta o_ 0 .-... • .atório n° 006/2015 - Edital de Pregão n° 
001/201 5, emite a Ordem de Ent1:~:ga de C., . ·.·.-:.._-presa em epígrafe, conforme segue: 

LOTE N°0l 

ÍTEM QTDDE ESPECIFI( 

03 10 Pneus 1. 
UND. Radial 

05 10 Pneus 225x6 
UND. 

'\.,. # ••• •• 

i ; 
\ÇÃO I . -
,. .__ .. 
JÚ0x20 ( 

I ';;.~·;'1 
; 

,. 
i 

i -·· 

VENCEDOR 
- --

-·r ~ ·~L AUTOMOTIVA S/A-
- J - ~L 

'45.9f';7.005/0099-00 
. E>:> )N LEE PENTEADO 
C<' 

.'. ~ .L AUTOMOTIVA S/ A-
,.~~-~:) \L 

' 7 .00510099-00 
·- -N LEE PENTEADO 

.--
·~v 

VALOR 

UNIT. R$-
965,00 

TOTAL 
R$-9.650,00 

UNIT. R$-
516,00 . 

TOTAL 
R$-5.160,00 

: .va Cantu, Paraná, 12 de Fe,.Ycreiro de 2.01 5. 

• \ T ·, ~ •• , ' , , ' : . • 



/ 

' 

./.Q. A ílll /':':.... 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU ;;~v ''V/('"' 

ESTADO DO PARANA l.i.J ~" 
I.Li c. -

Telefone: 00000445271280 I o::: H .. N ... .,. •• ::l--· r- J 
RUA VEREADOR FRANCISCO DE MORAES 245 NOVACANTU 

PR \ ~--·····~ 
CEP: 87330-000 -·;·~- ç~ 

15~0..1.'~-n~ 
~lttdY' 

ESPÉCIE: ORDINARIO I CÓD.FUNCIONAL: 026.782.0534.2025 Data da Emissão: 12/02/2015 

ORGÃO: 06 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 

UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES 

PROJETO/ATIVIDADE: 2025 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE 

ELEMENTO DESPESA: 339030390100CieNEUS 
000 RECUROSOS ORDINARIOS9(LIVRES) 

CREDOR: RJ COM. ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI- EPP 

ENDEREÇO: RUA DOS MISSIONARIOS 3035 - CENTRO 

CNPJ/CPF: 17.169.134/0001-33 

DOTAÇÃO INICIAL: 100.000,00 

SUPLEMENTAÇÃO: 0,00 

ANULAÇÃO 0,00 

fbTAL 100.000,00 

DESCRIÇÃO 

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, 
CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. 

5420.8 

CIDADE; DUARTINA- SP 

EMPENHADO ANTER.: 

VALOR DESTE EMPENHO: 

TOTAL 

~Ài.Do (A-. 

LICITAÇÃO: 14 - Pregão N•: 6/20Hi DATA: 11/02/2015 TOTAL 
IMPORTA O PRESENTE EMPENHO O VALOR O / 

: {VINTE E SEIS ~ILE OITOCENTOS E QUARENTA RE~ÍS} 

!I I •tA7.'111 

RECIBO 

32.638,92 

26.840,00 

59.478,72 

40.521 ,08 

VALOR 

26.840,00 

26.840,00 

;TERMO DE LIQUIDAÇÃO 
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 03 DA LEI N° Recebi(emos) da Tesouraria desta(e) a lmportancia de R$ 

4320/64 ORDEM DE PAGAMENTO 
Pague-se ao favo recido o valor acima especificado, proveniente 

desta Nota de Empenho. 

Constante desta Nota de Empenho, da qual passo( amos) a 

presente quitação: 

Data: _ _ / __ / __ 

Banco: 

Cheque: 

Assinatura Autorizada 

CONTAN° 

DE DE 

CREDOR 



.'~ 

, _-Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 
_ 2h< tmail.com ou pmncantu@ig .com.br 

Ol'~EM DL ./INTREGA 
no 001/;!015 

PARA:RJ COMÉRCIO ATP -:ADISTA E v~_ ... <EJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI
EPP - CNPJ 17.169.134/0001-->-' 

REF: PROCESSO LICITA TÓRIO N° 006( 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presenciá 

A Prefeitura Municipal de Nova. 2antu . .:- stado do Paraná, inscrita no CNPJ sob o n° 
77.845.394/0001 -03, tendo en: vista o Processo Lcitatório n° 006/2015 -Edital de Pregão n.,... 
001/2015, emite a Ordem de E~!":3ga de Produtos. ·, ~mpresa em epígrafe, conforme segue:: 
LOTE N° 01 
ÍTEM QTDDE 

01 20 UND. 

02 20UND. 

09 40 UND. 

10 20UND. 

ESPECIFf :AÇÃO . .._ ... VENCEDOR 

Pneus 2 1 5x7~x1 7.5 !U (Y 1ERCIO ATACADISTA E 
VAREh- . A DE LUBRIFICANTES 

..... , EIR:::LI-E pp 
CN>JJ7.1 

- -· 

VALOR 

UNIT. R$-

472,00 

TOTAL 

R$-9.440,00 v 

Pnou' l.OOOxl~~ 
UL 

-:v 

69.134/0001-33 
ANDRADE 

) 

ORTEGA 

ATACADISTA E UNIT. · rERCIO 
A DE ..EflS1 LUBRIFICANTES 770,00 

R$-

I 

. --
Protetores aro 20 

,( 
-· 
~· 

Câmara de ar aro 20 

' 

" .• -.CLI-Fl 
CNPJ 17.1 
YANES..-. 

•p 
)9 .134/0001 -33 

ANDRADE 

TOTAL 

ORTEGA R$-15.400,00 

CAMALn ) 

RJ CG ' rnRCIO ATACADISTA E 
VAREJIS' 1 A DE LUBRIFICANTES 
EIRELI-r . p 
CNPJ 1·,. v9.134/0001 -3 3 
VA';ESS A ANDRADE ORTEGA 

C.A·IIAC HO 
; , ~E R CIO ATACADISTA E 

.::. · A DE LUBRIFICANTES 
E. ·E . . ) 

-· .. ·J 17.1 

UNIT. R$-21,00 

TOTAL 

R$-840,00 

UNIT. R$-58,00 

TOTAL 

R$- 1.160,00 
)9.134/000 1-33 

ANDRADE 
H) 

ORTEGA I~~~~~· 
--------------------~----------~ 

1'-Yova Cantu, Paraná, 12 de Fevereiro de 2.015. 

) _d.JJ 
' VAN{ ' ,.,. PT ESSER 

~"' 1ito \ 



/ ~r:..Mt~ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU ~v· V/C'"~ 

...... ~ 
ESTADO DO PARANA /t ) 7 

Telefone: 00000445271280 w o t~ --· -
ct. f\..· N· ---

RUA V EREADOR FRANCISCO DE MORAES 245 NOVACANTU PR '\: ~ .-· · "I 
">. CEP: 87330-000 --- - q_'J. 'I ---- -~ 

184~3~ 
ESPÉCIE: ORDINARIO I CÓD.FUNCIONAL: 026.782.0534.2025 Data da Emissão. 12/02/2015 

ORGÃO: 06 SECRETAR IA DE INFRA-ESTRUTURA 

UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES 

PROJETO/ATIVIDADE: 2025 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE 

ELEMENTO DESPESA: 33903039010000 PNEUS 
000 RECUROSOS ORDINARIOS9(LIVRES) 

CREDOR. RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS L TOA 5422.4 

ENDEREÇO: RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES- 5056 -CENTRO CIDADE: CONCÓRDIA- SC 

/ CNPJ/CPF: 06.889.977/0001-98 

DOTAÇÃO INICIAL: 100.000,00 

SUPLEMENTAÇÃO: 0,00 

ANULAÇÃO 0,00 

fOTAL 100.000,00 

DESCRIÇÃO 

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, 
CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. 

EMPENHADO ANTE R.: 32.638,92 

VALOR DESTE EMPENHO: 14.650,00 

TOTAL 47.288,92 

~Ài.oo (A· 52.711 ,08 . 
VALOR 

14.650,00 

LICITAÇÃO: 14- Pregão N": 6/2015 DATA: 11/02/2015 TOTAL 14.650,00 

IMPORTA O PRESENTE EMPENHO O VALOR D 

: [QUATORZE MIL E SEISCENTOS E CINCOENTA R!:AIS) 

ReS.epnsável pela contabilidade 

T'RMO DE LIQUIDAÇÃO 
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 03 DA LEI N° 

4320164 ORDEM DE PAGAMENTO 
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente 
desta Nota de Empenho. 

Data: __ / __ / __ 

Banco: 

Cheque: 

Assinatura Autorizada 

CONTA N° 

RECIBO 
Recebi(emos) da Tesouraria desta( e) a lmportancia de R$ 

Constante desta Nota de Empenho, da qual passo(amos) a 

presente quitação: 

DE DE 

CREDOR 



Prefe,itura 
Rl'a BAHIA, r. 

CNPJ N.0 77.845.394/, ; - one (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: --:.M.., .d!@lli•tmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

OP.DEM DE -.'ENTREGA - ----------------
no 001/ ~ 'Oi 5 

PARA: RODA BRASIL COM"""RCIO DE PE(,; _.:; PARA VEICULOS L TDA 
CNPJ 06.889.977/0001-98 

'l 

REF: PROCESSO LICITA TÓkiO N° 006r · 
EDITAL DE PREGÃO, na fon'1a presenciâ_ l.'.!O 15 

~~:::::_!.,.! . 

A Prefeitura Municipal de ·r-rova ::_ .. 0_ , estaco do Paraná, inscrita no CNPJ sob o n° 
77.845.394/0001 -03, tendo err.=--vista o Processo Licitatório n° 006/2015- Edital de Pregão n<lllll 

001 /2015, emite a Ordem de Et!_:_~ga de Produtos, __ ,;mpresa em epígrafe, conforme segue: 
LOTE N• OI 

ÍTEM QTDDE 

04 10 

UND. 

06 10 
UND. 

07 20 

UND. 

08 10 
UND. 

ESPECIF! -:AÇÃO 
Pneus 1.000x20 

borrachudc 
•-

I · 

Pneus 175x65x14 

RODA 
' ' 
PECt.:; 

VENCEDOR 

0'-RASIL COMERCIO r 
J:' ARA VEICULOS L TDA 

CNPJ 06. 889.977/0001-98 

DE 

Lr· o' DO VENDRUSCOLO 

' ~· .o 
-

R~ , .... ,RASIL COMERCIO DE 
' ! :~· . ! ! ;As F ARA VEICULOS L TDA 

-.-

Pneus 175y'y0xl3 
-

l 

) 

Pneus l85x 14 
-

CNPJ 06 389.977/0001-98 
LEON/ DO VENDRUSCOLO 
TONlEL .o 
RODA rJRASIL COMERCIO DE 

. PEÇA~ \RA VEICULOS L TOA 
' CN?J (_o·J 689.977/0001 -98 

LEU NA 
, . . - -~r 

o RD 
T .o 

VENDRUSCOLO 

-

- JRASIL COMERCIO DE 
P.~. ; I · \RA VEICULOS LTDA 

889.977/0001-98 
o 

.,Jj 06 •. 

DO VENDRUSCOLO 
.o 

I diàKA: 
TONIE~o 

VALOR 

UNIT. R$-
788,00 
TOTAL 
R$-7 .880,00 

UNIT. R$-
180,00 
TOTAL 
R$-1.800,00 

UNIT. R$-
I 35,00 
TOTAL 
R$-2 . 700,00 

Ul'JIT. R$-
227,00 
TOTAL 
R$-2.270,00 

,.J 
'I_Jova Cantu, Paraná, 12 de Fevereiro de 2.015. 

: \ · .· I 
1 r • C. 

VAJ'í- fQLEI ESSER 
. (I o o 

~- 11'0 .. 
. : ··~. 



Prefeitura Mr1nicipal de Nova Cantu 
Rua Bahia n' ' ~5 - Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N.• 77 .: 15.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 

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

!-:TOMOLOGACÃO 

o Prefeito Municipal de n I !a Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tend( em vista o Processo Licitatório n° 006/2015 - Edital 
de Pregão, na forma presenci.t1 n° 00112015, para aquisição de Pneus, conforme 
especificação no Edital. 

Torna-se pública a Homolo ~ação do processo licitatório em epígrafe à Empresa: 

"LOTE no 01" 
Empresa: RJ COMÉ!tCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE 

LUBRIFICANTES EIRELI - E P, inscrita no CNPJ sob o no 17.169.134/0001-33, 
itens 01, 02, 09 e 10 no Valor T 'tal de R$-26.840,00 (Vinte e Seis Mil, Oitocentos e 
Quarenta Reais); 

Empresa: COMERCIAL ~ .UTOMOTIVA S/A - DEPASCHOAL, inscrita no 
CNPJ sob o n° 45.987.005/0099·' '0, itens 03, e 05 no Valor Total de R$-14.810,00 
(Quatorze Mil, Oitocentos e Dez .i'.eais) ; 
Empresa: RRODA BRASIL cc~.r.IÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o no 06.88~.977/0001-98, itens 04, 06,07 e 08 no Valor Total de 
R$-14.650,00 (Quatorze Mil, Sei~.: entos e Cinquenta Reais); 

Nova Cantu, Paraná, 11 de Fevereiro de 2.0 15. 

) 
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A0MINISTRAÇÃO 2009/2012 
C' ''JPJ N. 0 77.845.394/0001 -03 

Rua Bahia, t5 - Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-17n - (44) 3527- 1096 {44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

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

PARE.CER JURÍDICO 

Considerando que foram p1 eenchidas as disposições legais da Lei n° 8.666/93 e 

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

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

Processo Licitatório n° 006/2015 Sdital de Pregão, na Forma Presencial n° 001/2015, 

em conformidade com a Ata da r~ 1nião da Comissão Municipal de Licitação de 1 O de 

Fevereiro de 2.015. 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 10 de Fevereiro de 2.015. 

Ir ,, ":J, 

~"-'"--' v\__, ~ 
Dr\ DIVONSIR G~~F 

r:1AB-PR no 4.058 

/I ssessor Jurídico 



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

CNPJ N.0 77.U5.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail. pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

===================================== ~i~E~RM~O~D~E~A~bffi)urno~trrc~A~C~A~o~=================================== 

REF: PROCESSO LICITA TÓRIO N• 00612015 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n• 001120 1· 

A Comissão Municipal de Licitações, após a . lise e veri ficação da documentação e proposta apresentada, toma pública a Adjudicação, 
do processo licitatório em epígrafe à Empresa, conformt · :gue:: 
LOTE N" OI 

ÍTEM QTDDE ESPECIFICAÇÃO 
OI 20 UND. Pneus 2 15x75x l7.5 

02 20 UNO. Pneus 1.000x20 Liso 

03 lO UNO. Pneus 1.000x20 Radial 

04 10UND. Pneus 1.000x20 
borrachudo 

05 10 UND. Pneus 225x65x 16 

06 lO UNO. Pneus 175x65x 14 

07 20 UNO. Pneus 175x70x 13 

08 10 UND. Pneus 185xl4 

09 40UND. Protetores aro 20 

10 20 UND. Câmara de ar aro 20 

t 
l 
( 

\ 
r 
L 
( 

; 

' ' .. 

I 
\ 

I 

: 

VENCEDOR 
J COMERCIO ATACADISTA E VAREJ ISTA DE 
UBRIFICANTES EIRELI-EPP 
NPJ 17.I69.134/0001-33 
ANESSA ANDRADE ORTEGA CAMACHO 
J COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE 
UBRJFICANTES EIRELI-EPP 
NPJ 17.169. 134/0001-33 
'ANESSA ANDRADE ORTEGA CAMACHO 
OMERCIAL AUTOMOTIVA S/ A - DPASCHOAL 
.NPJ 45.987.005/0099-00 
l..EVERSON LEE PENTEADO FRANCO 

.ODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS 
TOA 
~PJ 06.889.977/0001 -98 
EONARDO VENDRUSCOLO TONIELLO 

OMERCIAL AUTOMOTIVA S/ A- DPASCHOAL 
'NPJ 45 .987.005/0099-00 
LEVERSON LEE PENTEADO FRANCO 

I .ODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS 
... TDA 

. 
I 

NPJ 06.889.977/0001 -98 
EONARDO VENDRUSCOLO TONIELLO 
ODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS 
TDA 
NPJ 06.889.977/0001-98 

L ~ONARDO VENDRUSCOLO TONIELLO 

I 
C. ODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS 
. TOA 
l.NPJ 06.889.977/000 I-98 

EONARDO VENDRUSCOLO TONIELLO 
TÍJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE 

UBRJFICANTES EIRELI-EPP . 
NPJ I7.169.134/0001-33 

' 'ANESSA ANDRADE ORTEGA CAMACHO 
J COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE 

.UBRIFICANTES EIRELJ-EPP 
NPJ 17.169.134/0001-33 
ANESSA ANDRADE ORTEGA CAMACHO 

VALOR 
UNIT R$-472,00 
TOTAL 
R$-9.440,00 

UNIT. R$-770,00 
TOTAL 
R$-15 .400.00 

UNIT. R$-965,00 
TOTAL 
R$-9.650,00 

UNIT. R$-788,00 
TOTAL 
R$-7.880,00 

UNIT. R$-516,00 
TOTAL 
R$-5.160,00 
UNIT. R$-180,00 
TOTAL 
R$-1.800,00 

UNIT. R$-135,00 
TOTAL 
R$-2.700,00 

UNIT. R$-227,00 
TOTAL 
R$-2.270,00 

UNIT. R$-2I,OO 
TOTAL 
R$-840,00 

UN1T. R$-58,00 
TOTAL 
R$-1.160,00 

Comunica outrossim, que a comissão de licita . io dará vistas ao respectivo processo licitatório, a quem se sinta prejudicada. 

Comissão de Licitações: 

Nova Cantu, Paraná, 10 de Fevereiro de 2.015. 

r 

PUBLICADO EM /I ft/.t Jof-..0/ J 

JORNA~~uYlOt cb _?Y7·1~ 
EDIÇÃO N.0 3. 0.3/,. · h o f 

RESPONSÁVEL--~~~------



Prefeitur3 Municipal de Nova 
Rua Bê hia, 85 - Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N.• 77.ll 5.394/0001 -03 - Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-13 
E-mail: )mncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇAO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 006/2015 

PREGÃO, Di. forma presencial D 0 00112015 
Às 09:00 hs (nove) horas de dia 1 O de Fevereiro de 2015, na Sala de Reuniões da 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu, ·euniu-se os membros da Comissão de Licitações e Pregão 
designados pela Portaria n° 001 e 102/2015, com a finalidade de proceder a abertura dos 
envelopes e julgamento das proposta~ da licitação acima referida o qual objetiva a Aquisição de 
Pneus, em conformidade com as di. )OSições contidas no Edital, o Presidente abriu a sessão 
pública, efetuando o credenciamento, -~ recebimento dos envelopes, que teve como participantes 
as em resas: 

EMPRESA/CNPJ 
t-R=-.-=B-:. G=-.-=B-:-A-=RB-=-=o-=z:-:-A-::E::-B::-A--:--RB=-=-o=-s=-A.,......-::-L=TD:::--A----,--,-N•: V A UN1ÃO PNEUS 

CNPJ 05.236.3 16/0001 -09 
PEDRO GONÇALVES BARBOZA 

RJ COMÉRCIO ATACADISTA E V AREns·- A DE LUBRIFICANTES EIRELI-EPP 
CNPJ 17.169.134/0001 -33 
VANESSA ANDRADE ORTEGA CAMACJ-.• ) 

RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS Ph:..A VEICULOS LTDA 
CNPJ 06.889.977/0001-98 
LEONARDO VENDRUSCOLO TONIELLO 

COMERCIAL AUTOMOTIV A S/ A- DPASt::HOAL 
CNPJ 45.987.005/0099-00 
KLEVERSON LEE PENTEADO FRANCO 

MODELO PNEUS L TDA 
CNPJ 94.510.682/0001-26 

LE~D~E~N~LE~O~N~A~RD~O~F~IM~--~--~---~------------------------------------~~ 
Aberta a sessão pelo presidentt constatou-se que as empresa compareceram para participar 

do certame, e, apresentaram os envelo ·: es de n° O 1 e 02. Iniciou-se então a abertura do envelope O 1 
d td - I b' ·-fi dd . fi conten o a propos a e preços, que ap~; s ances ver ais e negoc~açao, tcan o a se_g_umte orma: 

ITEM QTDDE ESPECIFICAÇÃO VENCEDOR VALOR 

01 20UND. Pneus 215x75x 17.5 RJ COMERCIO ATACADISTA E UNIT. R$-472,00 
VAREflSTA DE LUBRIFICANTES 

/ 
EIRELI-EPP TOTAL 
CNPJ 17.169.134/0001 -33 R$-9.440,00 
VANESSA ANDRADE ORTEGA 
CAMACHO 

02 20UND. Pneus 1.000x20 Li~, I RJ COMERCIO ATACADISTA E UNIT. R$-770,00 
VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 

/ 
EIRELI-EPP TOTAL 
CNPJ 17.169.134/0001-33 R$-15.400,00 
VANESSA ANDRADE ORTEGA 

CAMACHO 

03 10UND. Pneus 1.000x2 J COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A - UNIT. R$-965,00 

Radial 
:./ 

DPASCHOAL 
CNPJ 45.987.005/0099-00 TOTAL 
KLEVERSON LEE PENTEADO R$-9.650,00 
FRANCO I,. 

~ -



04 10 UND. Pneus 1.000x2l) 

borrachudo 

os 10 UND. Pneus 225x65xl6 

06 10 UND. Pneus 175x65xl4 

07 20UND. Pneus 175x70xl3 

/ 

08 10UND. Pneus 185x14 

09 40 UNO. Protetores aro 20 

/ 

RODA BRASIL COMERCIO DE 
PEÇAS PARA VEICULOS L TOA 
CNPJ 06.889.977/0001 -98 
LEONARDO VENDRUSCOLO 
TONIELLO 

COMERCIAL AUTOMOTIV A S/ A -
DPASCHOAL 
CNPJ 45.987.005/0099-00 
KLEVERSON LEE PENTEADO 
FRANCO 
RODA BRASIL COMERCIO DE 
PEÇAS PARA VEICULOS L TOA 
CNPJ 06.889.977/0001-98 
LEONARDO VENDRUSCOLO 

TONIELLO 

RODA BRASIL COMERCIO DE 
PEÇAS PARA VEICULOS LTDA 
CNPJ 06.889.977/0001 -98 
LEONARDO VENDRUSCOLO 
TONIELLO 

RODA BRASIL COMERCIO DE 
PEÇAS PARA VEICULOS LTDA 
CNPJ 06.889.977/0001-98 
LEONARDO VENDRUSCOLO 

TONIELLO 

UNIT. R$-788,00 

TOTAL 
R$-7.880,00 

UNIT. R$-516,00 

TOTAL 
R$-5.160,00 

UNIT. R$-180,00 

TOTAL 
R$-1.800,00 

UNIT. R$-135,00 

TOTAL 
R$-2.700,00 

UNIT. R$-227,00 

TOTAL 
R$-2.270,00 

RJ COMERCIO ATACADISTA E UNIT. R$-21,00 
V AREITST A DE LUBRIFICANTES 
EIRELI-EPP TOTAL 
CNPJ 17.169.1 34/0001-33 
V ANESSA ANDRADE ORTEGA R$-840•00 

CAMACHO 

10 20 UND. Câmara de ar aro 2(' RJ COMERCIO ATACADISTA E UNIT. R$-58,00 
VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 
E IRE LI-EPP TOTAL 
CNPJ 17.169.134/0001 -33 
VANESSA ANDRADE ORTEGA R$-1.160,00 

CAMACHO 

Encerrada a fase de negociaç jo com as empresas vencedoras, iniciou-se a abertura do 
envelope contendo a documentação ::le qualificação da participante, e, constatou-se que as 
Empresas apresentaram a documentação exigida em Edital e foram qualificadas/habilitadas no 
referido certame. 

Os participantes renunciam e:>..pressamente o direito à recurso, concordando integralmente 
com as decisões exaradas pela Comis:,ão, abdicando seu direito de recurso em relação a qualquer 
documento, ato ou forma de procedime11to. 

Nada mais havendo a tratar, en ~errou-se a reunião e lavrou-se a presente ata que após ~da e 
aprovada vai assinada. { 

~ 

G 

/ 



~~p.. M(JI\fl 

~ <'~ 

Prefeitur~a Municipal de Nova C tuo J..€l:J.--~ 
Rua Bahia, 85- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 ct f\..·~. • ~ • 

CNPJ N.0 77.f • 5.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-136 ().. r;::/-····;;. 
E-mail: ;?mncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br •• --·J _q 

1\-'ova Ca"\\). 

Nova Cantu, Paraná, 10 de Fevereiro de 2.0 15. 

/ 
Equipe de Apoio: ~+'v 
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LOTE 01 - ÚNICO 

ITEM QTDADE 
,....._ 

\,l..) 20 Und. 

~ 20 Und. 

3 10 Und. 

4 10 Und. 

5 10 Und. 

6 10 Und. 

7 20 Und. 

8 10 Und. 

l 9) 40 Und. 

~._110\ 20 Und. 
'J 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 

PROCESSO LICITA TÓRIO N°. 006/2015 

PREGÃO PRESENCIAL N". 001/2015 

DESCRIÇÃO 

Pneus 215x75x17.5/MARCA: GOODRIDE-CR960A 

Pneus 1.000x20 Liso/MARCA: GOODRIDE-CR942 

Pn eus 1.000x20 Radial/MARCA: JK-JET WA Y 

Pneus 1.000x20 borrachudo/MARCA: GOODRIDE-CL946 

Pneus 225x65x16/MARCA: MARSHAL-857 

Pneus 175x65x14/MARCA: LINGLONG-GREEN MAX 
Pneus 175x70x13/MARCA: JK-TORNADO 

Pneus 185xl4/MARCA: CHENGSHAN-CSC01 

Protetores aro 20/MARCA: JABUTI 

Câmara de ar aro 20/MARCA: JABUTI-TR78A I 

PREÇO 

UNITÁRIO 

R$ 550,00 

R$ 770,00 

R$ 1.206,00 

R$ 790,00 

R$ 720,00 

R$ 206,00 

R$ 160,00 

R$ 229,00 

R$ 21,00 

R$ 62,00 

PREÇO TOTAL 

·~ 11.000,00 

·fu 15.400,00 

R$ 12.060,00 
./R$ 7.900,00 

rRt- 7.200,00 
.-1{$ 2.060,00 

--R$ 3.200,00 

"R$ 2.290,00 

--R$ 840,00 

~ 1.240,00 

R$ 63.190,00 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 63.190,00 (Sessenta e três il cento e noventa reais). 

e fevereiro de 2015. 

J Com rcio Atacadista e Varejista de L 

CNPJ: I .169.134/0001-33 

Régis Willian Garcia 

Proprietário 

RG: 33.286.793-6 SSP/SP 

CPF: 221.347.258-00 17.169.134/0001-331 
Rl COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA 

DE lUBRIFICANTES EIRELI·EPP 

L 

Rua dos Missionários, ,.4 
Centro· CEP 17470·000 

DUARTJNA/SP 

-':-1 () - l;, 
/ 

' ~ ~~ 
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DADOS DA EMPRESA 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu - Estado do Paraná 

Pregão Presencial nQ 001/2015 

Processo Licitatório n2 006/2015 

Razão Social: RJ Comércio Atacadista e Varejista de Lubrificantes EIRELI - EPP 

CNPJ (MF): 17.169.134/0001-33 

Inscrição Estadual: 293.014.728.113 Insc. Municipal: 4933/2013 

Endereço: Rua dos Missionários, n°. 44, Cx. Postal106, Centro, Duartina - SP. 

CEP: 17.470-000 

Telefone/Fax: (14) 3372- 3275 

E-mail: rjpneus@uol.com.br 

DADOS BANCÁRIOS: 

Banco: Brasil S/ A 

Número da Agência: 0218-6 

Conta Corrente: 23627-6 

Número do Banco: 001 

DADOS DO REPRESENTANTE PARA ASSINATURA DO CONTRA TO 

N orne: Régis Willian Garcia 

Estado Civil: Solteiro 

Profissão: Empresário 

CPF: 221.347.258-00 

Nacionalidade: Brasileira 

Cargo: Administrador 

RG: 33.286.793-6 SSP/SP 

Endereço: Rua dos Missionários, n°. 44, Cx. Postal106, Centro, Duartina - SP. 

Cep: 17.470-000 
Instrumento que lhe outorga poderes para firmar o referido contrato: Contrato Social 

DADOS DA PROPOSTA 

Condições de Fornecimento: Será entregue, conforme solicitação, através de emissão de requisição em 

no máximo de 02 (dois) dias úteis após emissão. 

1 



Local de Entrega: A entrega do objeto deste edital deverá ser realizado em local designado pela 

licitante através da requisição (Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Nova Cantu). 

Condições de Pagamento: O pagamento será realizado, dividas em 08 (oito) parcelas iguais e fixas, 

até o 5Q (quinto) dia útil da apresentação da fatura/NF anexa a requisição dos materiais emitida pelo 

requisitante. 

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

GARANTIA: Os produtos ofertados têm garantia integral de 12 (doze) meses, contados a partir da data de 

ua entrega, contra quaisquer defeitos de fabricação. 

DECLARAÇÃO 

Declaramos que os produtos ofertados são todos novos de 1 ~ qualidade, certificados pelo INMETRO, nos 

preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos de qualquer espécie que incidam sobre a transação, 

tais como, tributos, frete, seguro, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, despesas 

administrativas e financeiras, lucros e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o 

objeto desta licitação. 

Régis Willian Garcia 

Proprietário 
RG: 33.286.793-6 SSP/SP 

CPF: 221.347.258-00 

Duartina- SP, 10 de Fevereiro de 2015. 

117.169.134/0001-331 
Rl COMÉROO ATACADISTA E VAREliSTA 

DE LUBRIFICANTES EtREU·EPP 

L 

Ruõl dos Mlulonârlos, .,_ 
centi"'. CEP 17470·000 

OUARTINA/SP ..J 
2 



DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N 2 006/2015 
EDITAL DE PREGÃO No 001/2015 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO na 001/2015 instaurado pelo 

MUnicípio de Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os produtos ganhos 

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Duartina- SP, 10 de Fevereiro de 2015. 

Régis Willian Garcia 

Proprietário 
RG: 33.286.793-6 SSP/SP 

CPF: 221.347.258-00 

117.169.134/0001-331 
RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREllSTA 

DE LUBRIFICANTES mu;u-EPP 

Rua d"s Missionário::;, 44 
Centro· CEP 17470·000 

L DUARTINA/SP !f ...I 



RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS 
CNPJ 06.889.977/0001-98 

Rua Tancredo de Almeida Neves, 5056, Bairro São Cristóvão 
Concórdia, SC, Caixa Postal 251, CEP 89700-000 

Fone/Fax: (49) 3442 0077 I (49) 3444 7339 

Concórdia, SC, 10 de Fevereiro de 2015. 

PROPOSTA COMERCIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 006/2015 
EDITAL DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL N° 001/2015 
ABERTURA: 10/FEVEREIR0/2015 HORÁRIO: 09:00 HORAS 

1. Razão Social da Empresa: Roda Brasil Comércio de Peças para Veículos Ltda. 
2. CNPJ N°: 06.889.977/0001-98 
3. Inscrição Estadual: 254.830.943 
4. Inscrição Municipal: isento 
5. Endereço: Rua Tancredo de A. Neves, 5056 - Bairro: São Cristovão - Concórdia/Se 
6. E-mail : leonardo@rodabrasildistribuiciora.com.br 
7. Contato: Leonardo 
8. Fone/Fax: (049) 3442 0077. 
9. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 
10. Prazo de Pagamento: conforme edital. 
11. Banco: Banco do Brasil: Agência: 0410-3 Conta Corrente: 28679-6 
12. Representante da Empresa: Claudinei Américo Toniello 
13. Cargo: Sócio Administrador RG: 1.144.072-4 CPF: 681.675.989-34. 
14. A Unidade da Federação na qual será emitida a Nota Fiscal é Santa Catarina. 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento das mercadorias abaixo, objeto da presente licitação, 
modalidade Pregão n° 006/2015, acatando todas as estipulações consignadas no edital, confom1e 
abaixo: 

Item Quant Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 
Unitário 

20 Pneus 215x75x17.5 Linglong/LLF86 R$510,00 R$10200,00 

2 20 Pneus 1 .000x20 Liso Goodride/CR942 R$810,00 ., R$16200,00 

3 !O Pneus 1.000x20 Radial Jk/Jetway R$1110,00 R$11100,00 

4 10 Pneus 1.000x20 brorrachudo Goodride/CL946 R$870,00 / R$8700,00 

5 10 Pneus 225x65x16 Não Cotado Não Cotado Não Cotado 

6 10 Pneus 175x70x14 Jk/Vectra R$180,00 R$1800,00 ..., 
(7 20 Pneus 175x70x13 ' Sai lun/ Atrezzo R$152,00 - R$3040,00 
;. 

8 10 Pneus 185x14 Haida!HD718 R$240,00 R$2400,00 

9 40 Protetores..aro-20 Masterflex R$32,00 R$1280,00 

10 20 Câm rá de ar aro 20 

Total: Cinquenta e seis mil cento e vinte reais 



RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LT 
CNPJ 06.889.977/0001-98 

Rua Tancredo de Almeida Neves, 5056, Bairro São Cristóvão 
Concórdia, SC, Caixa Postal 251, CEP 89700-000 

Fone/Fax: (49) 3442 0077 I (49) 3444 7339 

Declaramos que a garantia do fabricante é de 5 (cinco) anos para os pneus e de 3 (três) anos 
para a câmaras. 

Declaramos que estamos cientes do conhecimento do edital e concordamos com todas as suas 
condições; 

Declaramos que temos ciência que os preços propostos são de exclusiva responsabilidade da 
licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação 
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto; 

Declaramos que estamos cientes de que não respeitando os prazos de entrega, estaremos 
sujeitos as multas conforme item determinado; 

Declaramos que todos os pneus de linha de passeio e carga, cotados pela vossa empresa, são 
certificados pelo INMETRO, ficando excluídos apenas pneus agrícolas, fora de estrada, 
câmaras de ar e protetores, conforme portaria N° 5, de 14 de janeiro de 2000 do INMETRO. 

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e 
encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas 
com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. 

Validade da proposta comercial: 60 (sessenta) dias. 
Prazo máximo de entrega: 02 (dois) dias após recebimento da AF. 

Local de Entrega: Conforme Edital. 
Pagamento: Conforme Edital. 
Prazo de validade dos produtos: Conforme Edital 
Demais condições: Conforme Edital. 

Concórdia- SC, 10 de Fevereiro de 2015. 

Í06 889 977/0001-981 

RODA 

RODA BRASIL 
COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA 

RUATANCREDO DE ALMEIDA NEVES. 5056 
S'AO CRISTÓVÃO - CEP 89 7QO-OOO 

L CONCÓRDIA - SC .J 

ASIL COMERCIO DE PEÇAS PAR~VEICULOS L TOA 
Claudinei América Toni rfo 

1.144.072-4 SSP. 



COMERCIO D E PEÇAS PARA V EICULOS L TOA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 006/2015 
EDITAL DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL N° 001/2015 
ABERTURA: 10/FEVEREffi0/2015 HORÁRIO: 09:00 HORAS 

DECLARAÇÃO CONJUNTA 

A empresa RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ 
sob o nº 06.889.977/0001-98, situada à Rua Tancredo de Almeida Neves, 5056, São Cristóvão, 
Concórdia/SC, por intermédio de seu sócio administrador infra-assinado,DECLARA, sob as 
penalidades da lei que: 

a) ATENDE AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7.º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL cjc 
artigo 27, inciso V da lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/99ª - não emprega menor de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) 
anos; 

b) NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA PARA LICITAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 
nos termos do inciso IV do artigo 87 da Lei 8.666, de 21 de junho de 199 3 e suas alterações, bem como 
comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos para cadastramento, 
que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e 
econômico-financeira; 

c) INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITAÇÃO/ participação até a presente 
data, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

d) NOS COMPROMETEMOS A ENTREGAR OS PRODUTOS ganhos por esta empresa, nos 
termos e nas condições do edital supra referenciado 

e) ATENDE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO constantes do edital, 
conforme art 4º, inciso VII da lei nº 10.520/02, sob pena das aplicações cabíveis conforme previsto no 
art 7º da mesma lei; 

f) TEM CONHECIMENTO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SEUS TERMOS, que tem 
recebido todas as informações e documentos, que conhece e acata as condições para o cumprimento 
das obrigações, e que assume inteira responsabilidade sobre a veracidade dos documentos 
apresentados; 

g) QUE A PROPOSTA APRESENTADA FOI ELABORADA DE FORMA INDEPENDENTE, que 
não tentou influir na decisão de qualquer outro potencial participante desta licitação e que com estes 
ou com outras pessoas não discutiu nem recebeu informações. 

\ 

B9 9771 ooo1 -sã' 
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RODA BRASIL 
CeMtRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS lTDA. 

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES 5056 
SÃO CRISTÓVÃO_ CEP 89 ?OO-OOO 
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RODA BRASIL 
COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. 

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES. 5056 
SÃO CRISTÓVÃO- CEP 89 700-000 

Rua Tancredo de Almeida Neves, 5056, Bairro São Cristóvão, Concórdil/SC, CEP 891ZOJH~ox:ó R DI A-S C 
Fone/Fax: ( 49) 3442 0077 f e-ma i!: suzanne@rodabrasildistrib'itiõora.com.br 
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ÍTEM 

01 
02 
03 
04 

os 
06 
07 
08 
09 
10 

I MODELO PNEUS 
Matriz: Rua Mal. Humberto Castelo Branco, 56 • Caixa Postal 624 
Fone/Fax (54) 3455.6500 • E-mail: modelopneus@modelopneus.ccrn.br 
Cep 95700-000 • CNPJ. 94.510.682/0001-26 L. 
lnsc. Estadual 010/0061907 • Bento Gonçalves • RS 

Filial: RST 122 • Km 60 • 5240 • Sala OS· Fones (54) 3268.7647 
Fax (54) 3261.6579 • Cep 95180-000 • CNPJ. 94.510.682/0002-07 
lnsc. Estadual 045/0069923 • Farroupilha • RS 
E-mail: filial@modelopneus.com.br 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 

PROCESSO LICITATÓRIO N!! 006/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 001/2015 

ABERTURA DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015 ÁS 09HS 

Nome da empresa: MODELO PNEUS LTDA 
Endereço: Rua Mal Humberto de Alencar Castelo Branco, 56 
Cidade: Bento Gonçalves- RS CNPJ: 94.510.682/ 0001-26 
Telefone: 54 3455 6500 Fax: 54 3455 6501 
E-mail: modelopneus@modelopneus.com.br 

LOTE 01- ÚNICO. 

QTDADE DESCRIÇÃO MARCA/MODELO VALOR VALOR 
UNITÁRIO v TOTAL 

20 Und. Pneus 215x75x1 7.5 Firestone/FS557 12lonas 765,00 ., 15.300,00 
20 Und. Pneus 1.000x20 Liso Firestone/CT65 16 lonas 970,00 / 19.400,00 
10 Und. Pneus 1.000x20 Radial Pirelli/FS557 16lonas 1.250,00 ....... 12.500,00 
10 Und. Pneus 1.000x20 Pirelli/RT59 16 lonas. 1.049,00 10.490,00 

borrachudo Firestone/ T615 16lonas . 
10 Und. Pneus 225x65x16 Goodvear/ G32 112/llOR I 690,00 -- 6.900,00 
10 Und. Pneus 175x65x14 Seiberling/ 500 82S , 

197,00~ ........ 1.970,00 
20 Und. Pneus 175x70x13 Seiberling/500 82S 160,00 
10 Und. Pneus 185x14 Firestone/ CV2000 8 lonas 102/100N J 292,00 _, 
40 Und. Protetores aro 20 Ruzi I 27,00 ..., 

20 Und. Câmara de ar aro 20 Magnun/ V3.04.5 98,00 ·--
VALOR TOTAL R$ 75.720,00 (Setenta e cinco mil setecentos e vinte reais) 

ENTREGA: a entrega do objeto deste edital deverá ser realizado em local designado pela 

licitante através da requisição (Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Nova Cantu) . O 

Material ejou serviço será entregue, conforme solicitação, através de emissão de 

requisição em no máximo de 02 (dois) dias úteis após emissão. 

PAGAMENTO: O pagamento será realizado, dividas em 08 (oito) parcelas iguais e fixas, até 

o Sº (quinto) dia útil da apresentação da faturajNF anexa a requisição dos materi 

emitida pelo requisitante. 

!) dias contados a abertura da proposta co 

_jJn/DiiESTORE 
s 

J'treston 

3.200,00 
2.920,00 
1.080,00 
1.960,00 

1

11 

I 

~ 

~\ 



ti MODELO PNEUS 
Matriz: Rua Mal. Humberto Castelo Branco, 56 • Caixa Postal 624 
Fone/Fax (54) 3455.6500 • E-mail: modelopneus@modelopneus.coJ.br 
Cep 95700-000 • CNPJ. 94.510.682/0001 -26 "t::_ 
lnsc. Estadual 010/0061907 • Bento Gonçalves • RS 

Filial: RST 122 • Km 60 • 5240 • Sala 05 · Fones (54) 3268.7647 
Fax (54) 3261 .6579 • Cep 95180-000 • CNPJ. 94.510.682/0002-07 
In se. Estadual 045/0069923 • Farroupilha • RS 
E-mail: filial@modelopneus.com.br 

GARANTIA: Pneus 5 anos, câmaras de ar e protetores 3 anos, a contar da data de entrega 

da mercadoria contra defeitos de fabricação. 

OBS: Concordamos com todas as condições Ref. a Pregão Presencial Nº 001/2015. 

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos. 

Bento Gonçalves/ RS, OS de Fevereiro de 2015. 

---===::::.........--M-0.,.,·.~;·-:-;~/ L'O~E~ 
PJ 94.510.682/0001 -26 
Igelso Ludovico Cecon 

Sócio-Gerente 
RG: 5019027035 S / RS 

CPF: 102.757.9 -15 

BRIDiiESTORE Ttrestone 



LOTE ÚNICO 

it em qtde 

1 20 

2 20 

3 10 

4 10 

5 10 

6 10 

7 20 

8 10 

9 40 

10 20 

R.B.G. BARBOZA E BARBIJ 

PREGÃO PRESENCIAL 001/2015-PREF.MUN ICIPAL DE NOVA CANTU 

DO OBJETO 

1.1- O presente Ed ital de Carta Convite tem por objetivo a Aquisição de Pneus, Novos, 

da segu inte forma: 

PROPOSTA 

descrição vir unit 
/ 

vir total 

pneus 215.75.17r5 710,00 V' 14.200,00 

pneus 1000x20 liso 990,00 19.800,00 

pneus 1000r20 radial 1.250,00 I' 12.500,00 

pneus 1000x20 borrachudo 1.095,00 ~"" ,..., 10.950,00 

pneus 225x65x16 665,00 
,., 

6.650,00 / 

pneus 175.65x14 235,00 / 2.350,00 

pneus 175.70x13 172,00 3.440,00 

pneus 185R 14 318,00 -- 3.180,00 

protetores aro 20 25,00 / 1.000,00 

camaras de ar aro 20 108,00, v 2.160,00 

76.230,00 

Validade da proposta: 60 dias 

Condições de pagamento: conforme edital 

Campo Mourão Pr, 06 de fevereiro de 
~-?"......_ !}---? ~ 

P.f;JGARBg_~~ RECAPAGEM DE PNEUS-ME 
Pe ro ~es Barboza 

Pr riet ário/327.713.209-91 

1........ .......,. 

~ 05.236.316/0001-09 ' 
P.G. BARSOZA • COt-~ÉRGO E RECAPAGEM 

DE ?~!EU$. 

Av. Capit'Zo Índio Bandeira, 3035 
iCEP 87301-000 - campo Mourão - PRJ 
""·-~ ·-

,., 



R.B.G. BARBDZ 

ANEXO VI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PREÇOS MÁXIMOS POR ÍTEM 

PROCESSO LICITA TÓRIO N2 006/2015 

EDITAL DE PREGÃO W 001/2015 

LOTE 01- ÚNICO. 

ÍTEM 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

QTDADE 

20 Und. 

20 Und. 

10 Und. 

10 Und. 

10 Und. 

10 Und. 

20 Und. 

10 Und. 

40 Und. 

20 Und. 

DESCRIÇÃO PREÇO MÁXIMO 

UNITÁRIO R$-

Pneus 215x75x17.5 R$-890,00 

Pneus 1.000x20 R$-1.140,00 

liso 

Pneus 1.000x20 

Radial 

Pneus 1.000x20 

borrachudo 

R$-1.390,00 

R$-1.250,00 

Pneus 225x65x16 R$-720,00 

Pneus 175x65x14 R$-290,00 

Pneus 175x70xl3 R$-210,00 

Pneus 185x14 R$-370,00 

Protetores aro 20 R$-39,00 

Câmara de ar020 R$-129,00 

(J\, 
1 05.236.316/0oo 1-o9··, 
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Toledo, 1 O de Fevereiro de 2015. 

PROPOSTA DE PREÇOS 

À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de NOVA CANTU 

Ref. : PREGÃO PRESENCIAL W 006/2.015 

Prezados Senhores: 

A empresa COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A, estabelecida à Aven ida José João Muraro, no 260, no 

município de Toledo, Estado do Paraná; CNPJ sob n° 45.987.005/0099-00, apresenta e submete à 

apreciação de Vossas Senhorias nossa proposta de preços relativa ao registro de preços, visando à futura e 

eventual aqu isição de pneus novos, nos termos do Objeto da Licitação, modalidade Pregão Presencial n°. 

006/2015, conforme anexo: 

--- --1 VALOR 
ITEM QTDE DESCRIÇÃO VALOR UNIT. TOTAL 

Descrição Modelo Fabricante 
1 20 Pneus 215x75x17.5 Doublestar DSR 116 R$ 485,00 / ' R$ 9.700,00 

2 20 Pneus 1.000x20 Liso G8 Goodyear R$ 789,00_L R$ 15.780,00 

{3) 10 Pneus 1.000x20 Radial AGS Stelmark Fab. Goodyear R$ 965,00 / ~L:_ R$ 9.650,00 
y 10 Pneus 1.000x20 borrachudo Conq. Goodyear R$ 895,00 ; R$ 8.950,00 

(5) 10 Pneus 225x65xl6 G32 Cargo Goodyear 
' 

R$ 516,00 ,.... R$ 5.160,00 

~ 10 Pneus 175x65x14 Assurance Goodyear I R$ 185,00·_..... .......- R$ 1.850,00 

7 20 Pneus 175x70x13 Kelly Xtra Goodyear R$ 139,00/ R$ 2.780,00 

8 10 Pneus 185R14 G32 Cargo Goodyear R$ 265,00 "" R$ 2.650,00 

9 40 Protetores aro 20 NC R$ 0,00 

10 20 Câmara de ar aro 20 NC R$ 0,00 

I 

I 

f'-

/ "" TOTAL R$ 56.520,00, 

/ \ 

( Com.,dal A tom oliva J,, CNP J ' 45.987.005/0001 -98 • I. E 244113595115 ·/rf Avenida Anton V.o uben 2155; São José - Cep. 13.051-900 - Campmas - SP 
Fone/Fax: (45) 2103-5000. E-mail: loja099tol@dpaschoal.com,IJ.r ,;' 

,..... ___.., 



Valor Total R$ 56.520,00- cinquenta e seis mil com quinhentos e vinte reais. 

1. Que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em 

cláusulas da minuta de Registro de Preço anexo; 

2. O prazo de validade da presente proposta, contados a partir da data de abertura do 

conjunto proposta, é de 60 ( sessenta ) dias; 

3. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO CONFORME PREVISTO NO EDITAL E SEUS 

ANEXOS. 

4. Prazo de Pagamento: Conforme Edital 

5. Que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete 

até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a entrega do 

objeto da presente licitação; 

6. Que os produtos cotados são de 1 a linha e ótima qualidade. 

7. Que o prazo de garantia sobre os pneus novos e câmaras de ar deverá ser de, no mínimo, 

5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação a contar da entrega do objeto. Os pneus novos 

passeio e caminhões possuem certificação do INMETRO, e a linha agrícola e fora de 

estrada não possuem certificações por esse órgão. 

8. Nossa empresa não se enquadra na condição de microempresa ou empresa de pequeno 

porte. 

Declaramos que, em nossos preços, estão incluídos todos os custos diretos e indiretos 

para a perfeita entrega do objeto desta licitação, tais como produtos, aparelhos, equipamentos e 

outros fornecimentos pertinentes, mão de obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer 

outra despesa incidente sobre os serviços. 

Na entrega do objeto ora licitado, observaremos rigorosamente as especificações das 

normas técnicas ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior, assumindo, desde 

já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos. 

Dados bancarias 

Banco: Banco do Brasil 

Agencia: 5115-2 

Conta Corrente: 4306-0 

Atenciosamente, 

C l ". 
• o •• : I o o 

CPF n.0 056.291.069-70 
r de Vendas 

C mercial Automo i .A.- C :45.987.005/0001-98- I.E 244113595115 

• ' I i 

Avenida Anton Von Zuben, n 155; São José- Cep. 13.051-900- Cam pinas- SP .si\ 
Fone/Fax: (45) 2103-5000. E-mail: loja099tol@dpaschoal.com.br V 

•: . ; . 
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R. Bl G. BARBOU E LARA LTDA - ME 
CNP J N. o 05.236.316/0001-09 
SEGUNDA.ÀLTERAÇÃOCONTRATUAL 

l'l!l:itfltt•161#4;(t)t!1' 
DO _,ARANÁ 

r:rJ; . v 4m~o~ 
lWJ 

~ • ('~ M(1.)~~0 
:; / ]JOSELI BONATO GONÇALVES BARBOZA, erra, casada sob o regime de 

: wmunhão universal de bens, nascida em 03 de Maio de 1965, natural de Araruna - PR., 
Y 1empresária, residente e domiciliada em Campo Mourão - PR, na Av. Capitão Índio 

r;J'j Bandeira, 3035, Centro, CEP 87301-000: portadora da Cédula de Identidade RG n.0 

~ J · 3. 413.831-1, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, e do 
~ CPFIMF no 577.01 1.569-68; CARLOS LUIZ ESTEVES LARA , brasileiro, casado sob o 

regime de comunhãO parcial de bens, nascido 14 de Junho de 1961, natural de Araruna
PR, empresário, residente e domiciliado em Campo ~ourão - PR, na Rua Santa 
Catarina, 589, Jardim Gutierrez, CEP 87300-410, portador da Cédula de Identidade RG no 
2.261.610 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, e do 
CPFIMF no 387.186.009-30; sócios componentes da sociedade empresarial que gira sob o 
nome empresarial de R.. B. G. BARBOZA E LARA LTJ)A - ME , com sede e foro na 
cidade de Campo Mourão - PR, na Rod BR 158 - Avelino Piacent:ini, 3035, Jardim 
Curitiba, ·CEP 87309-650; registrada na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE n.0 

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

·CLÁUSULA PRIMEIRA: DA CONSOLIDACÃO DO CONTRATO SOCIAL: Em consonância 
com o que determina o Art. 2.031 da Lei no 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este 
instrumento, atualizar e consolidar o Contrato Social, tprnando assim sem efeito, a partir desta data 
as clausulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequando às disposições da referida 
Lei n.0 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação: 

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

CLÁUSULA SEQIJNDA: Seu objeto social é: 
a) Comércio a Varejo de Pneumáticp~ e Câmaras de Ar CNAE-F: 50.30-0/04; 
b) Recondicionamento de Pneumáticos CNAE-F: 25.12-7/00; 

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social é de RS 30.000,00 (frinta mil reais), divididos em 30.000 (frinta 
mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e totalmente integralizadas em moeda 
corrente do país. pelos sócios, o qual fica assim distribuídos: 

SOCIOS QUOTAS % CAPITAL 
Roseli Bonato Gonçalves Barboza 15.000 50 15 .• ,00 -
Carlos Luiz Esteves Lm:a 15.000 50 15.000,00 
Total 30.000 100 30.000,00 

CLAUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 12 de Agosto de 200 , e . prazo de 
duração é indeterminado; 

------- j JL 
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R. B. G. BARBOZA E LARA LTDA - ME 
CNPJ N.o 05.236.316/0001-09 
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

'"'bti.l•1~'·'â;JtJf!1' 
DO PARANÁ 

CLAUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não·\~~~!~~~ transferidas a terceiros sem 

I 
o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurad~, condições e preço direito de 
preferência para a sua aquisição se postas à venda, fonnalizan o, realizada a cessão delas, a alteração 
cont:ràt.Jlal pertinente; 

:> -
"' C141~ SEXTA: A responsabilidade de cada sóçio é restrita ao valor de suas quo~ mas todos 

· _/~ deto/solidariamente pela integralização do capital social; r 

-\Í ~USULA SÉJ'IMA: A administração da sociedade caberá ao administrador Sra Roseli Bonato 
~n~ Barboza com os poderes e atnbuições de administração, todo o poder necessário à realização do 
~bjeto da sociedade. Internamente, são atribuídos os poderes de gestão administrativas, e externamente, são 
atribuídos os poderes para representar a sociedade ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, 
PQ.dendo transigir, renunciar, desistir, fumar compromissos. confessar dividas, fazer acordos, contrair 
~riga.ções, adquirir, alienar e onerar bens móveis e imóveis, nas condições deste contrato, autorizado o uso 
üo nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações 
seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como-.onerar ou alienar bens imóveis da 
sociedade, sem autorização do outro sócio; 

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

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

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

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

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

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

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: DECLARA para os-efeitos de enquadramento como MICRO EMPRESA 
que o valor da receita bruta anual da empresa não excederá, no ano da constituição, o limite fixado no inciso 
I do artigo 2° da lei Federal n. 0 9841 de 05/10/1999, e que a empresa não se enquadra em qualquer das 
hipóteses de exclusão relacionados no art. 3° daquela Lei; 

CLAUSULA DÉCIMA QUINI'A: Fica eleito o fim> de Campo Momlío - PR para o T e o 

~o dos ~se obrigaçães resultantes desre ~ A A1_ 
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tmt&I!I•J&I@j{i)f;i' 
DO PARANÁ 

R. B. G. BARBOZA E LARA LTDA - ME 
CNPJ N.u 05.236.316/0001-09 
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRA TU 

TESTEMUNHAS: 

~n 
RG n.~ 8.868.862-711P/PR 

San·~~eira 
R~-;~~~867-2 IIP/PR 

.. , 

Campo Mourão, 15 de Janeiro de 2004. 

• 'M-" 
rozENIR DE OL 

Rua rasi . 1641 
fone (Ox 4 523-3942 

CEP 87302-230 C po Mourão Paranâ 
LCO/CRC-PR 036745/0-4 CPF 631.215.819-!l..J 

JUNTA<=OMERCIALD"O'l')(AAffA' - .A(> . 
·· .. : .. · .. · ... ·. t f~ -

-ESCRITOR(() REGIONAL DE CAMPO MOU e Card ere&ra 
SOB lliUMEijO: 20040630412 . • • 

• 

CERTII;ICOOREGISTROEM: 04/02/2004 ~ane ~:G '\a57.527.PR 

Protocolo: 04/063041-2 /'i" 
Empresa :4?- 2 0485692 6 /}11}<:-b/'~ 
R B G BA'I!B~ZA E LARA LTDA ME _2_ • • . 

• MARIA THEREZA LOPES SALOMAO 

SECRETARIA GERAL -. 



NOVA 

P.G. BARBOZA.; COMÉRCIO E RECAP AGEM DE PNEUS L TDA- ME 
. (NPJ/MF N.c 05.236.~16/0001-09 . 
SÉT~ ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE 
EMPRESÁRIO 

PEDRO GONÇALVES BARBOZA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão 
universal de bens, nascido em 30 de Novembro de 1959, natural de Rolândia - PR., 
empresário, residente e domiciliado em Campo Mourão - PR., na Rua Mato Grosso, 
1400, Centro, CEP 87300-400, portador da Cédufa de Identidade CIIRG n.0 

1.662.405-5, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, e 
do CPF!MF n.0 327.713.209-91; único sócio da sociedade empresária limitada P. G. 
BARBOZA - Comércio e Recapagem de Pneus L TOA - ME., com sede e foro na 
cidade de Campo Mourão - PR., na Avenida Capitão lndio Bandeira, 303~. Jàrdim 
Curitiba, CEP 87300-005; registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sób o 
NIRE n.0 4120485692,6 em sessão de 12 de Agosto de 2002; Primeira Alteração 
Contratual arquivada sob o n.0 20023191511 em sessão de 21. de Novembro de 
2002; Segunda Alteração Contratual arquivada sob o n.0 20040630412 em sessão de 
04 de Fevereiro de 2004; Terceira Alteração Contratual -arquivada sob o n.0 

20062772171 em sessão de 03 de Agosto de 2006; Quarta Alteração Contratual 
arquivada sob o n.0 20085209520 em sessão de 20 de Novembro de 2008; Quinta 
Alteração Contratual arquivada sob o n.0 20120686830 em sessão de 15 de 
Fevereiro de 2012; Sexta Alteração Contratual arquivada sob o n.0 20121216578 em 
sessão de 26 de Março de 2012; inscrita no CNPJ sob no 05.236.316/0001-09, 
consoante a faculdade prevista no parágrafo único do artigo 1.033, da Lei no 
10.406/2002 (Código Civil}, resolve: 

Cláusula Primeira - Fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresário, sob o 
nome empresarial de P. G. BARBOZA -Comércio e Recapagem de Pneus -ME, com sub 
rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes; 

Cláusula Segunda- O acervo desta Sociedade, no valor de R$ 120.000,00 (Cento e vinte 
mil reais} divididos em 120.000 (Cento e vinte mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada 
uma, passa a constituir o capital do Empresário mencion~do na cláusula anterior; 

Para tanto, firma nesta mesma data, em documento separado, a solicitação de sua inscrição 
como Empresário, mediante formulário de Requerimento de Empresário. 

Campo Mourão- PR, 24 de Outubro de 2013 

~---

Testemunhas: 

/1?~#'0 f?-~' 
Rubens Roberto Rodri'W 
RG n.0 7.640.236-1 IIP/PR 

Ck.~ ~()A .. ~ . 
Antônio Paulo Gonçalves ;J'ev~:r~ 
RG n.0 2.075.861-311P/PR 

Responsável pela elaboração deste 
Instrumento: 



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
Secretaria de Comércio e Serviços 
Departament9 Nacional de Registro do Comércio 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ . 

~ . 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME 

limo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO PARANÁ 

O Empresário P. G. Barboza- Comércio e Recapagem de Pneus- ME, estabelecido 
na Avenida Capitão lndio Bandeira, 3035, Jardim Curitiba, Campo Mourão, PR, CEP: 87.300-
005, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as 
penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei 
Complementar no 123, de 1411212006. 

Código do ato: 315 
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA 

Para uso exclusivo da Junta Comercial: 

DEFERIDO EM L '1 I li I~ Etiqueta de registro 



DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO NQ 006/2015 

EDITAL DE PREGÃO W 001/2015 

Objeto: Aquisição de Pneus novos. 

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

documentação relativa a licitação supramencionada. 

Nova Cantu, Paraná, OS de fevereiro de 2.015. 

'Õ5.236.316/0001-091 

P.G. BARBOZ.A.. COHÉRClO E RL:CAPAGEf'-1 
c:: F?~tt,S. 



NO~U 
&@~-,..._...,..1"'1 

(/bna hoa DiRI.JLH'- f!tJ.IfUÇLL aq.u11 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU PR 

Comissão de Licitação 

P.G. BARBOZA COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS-ME, 
pessoa jurídica de direitos privados, inscrita no CNPJ-05 .236.316/0001-
09, estabelecida e sediada na Av. Capitão Índio Bandeira, 3035, centro na 
cidade de Campo Mourão Pr, neste ato representada pelo seu 
Administrador Sr. PEDRO GONÇALVES BARBOZA, brasileiro, casado, 
empresário, portador da CIIRG-1.662.405-5 SSP/Pr, e do CPF-
327.713.209-91 residente e domiciliado na Rua Mato Grosso,1400, 
centro, na Cidade de Campo Mourão Pr, vem mui respeitosamente através 
desta, DECLARAR, para todos os efeitos de enquadramento como 
Microempresa que o valor da receita bmta anual da empresa não excederá, 
no ano da constituição, o limite fixado no inciso I do Artigo 2° da lei 
Federal n°-9841 de 0511011999, e que a empresa não se enquadra em 
qualquer hipóteses de exclusão relacionadas no Art.3° daquela Lei. 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 

Campo Mourão Pr 06 de fevereiro de 2015 

fõ5.236.316/0001-09l 
P.G. BAREO?_~,- CO~'ERCIO E R~C~PAGEM 

Av. Co"'?ioo Indlo Bandeira, 3035 
'~ 87301-ooo ·campo Mourão-.f.~l 



R.B.G. BARBOZA E BAR' 
CNPJ 05236316/0001-09 - INSCR. EST 

ANEXO V 

PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITA TÓRIO N2 006/2015 

EDITAL DE PREGÃO W 001/2015 

DECLARAÇÃO 

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

licitatório, sob a modalidade - PREGÃO nº 001/2015 instaurado pelo Município de Nova Cantu, 

que a empresa proponente, conhece todos os termos da licitação, bem como tomou 

conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando 

ainda que preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

CAMPO MOURÃO PR, 06 DE FEVEREIRO DE 015 

P.G~~ AGEM-ME 

PEDRp GO~I:VES BARBOZA 

c 'rrií3.209-91 'õ5.236.316/0001--09l 
P.G. eARBCZA • COr~ÉP.C10 E RI':CAPAGEM 

[:~ ~·NEUS. 

Av. (apH:ão Índ!o S-3nôeira, 3035 
!~ 87301-000 Q Campo ~~ ~ PFl 

•.....-..:- , 



PNEUS E RE 

ANEXOJl 

PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N!! 006/2015 

EDITAL DE PREGÃO W 001/2015 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

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

licitatório, sob a modalidade - PREGÃO nº 001/2015, instaurado pe lo M unicípio de Nova 

Cantu, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em 

qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

CAMPO MOURÃO PR, 06 DE FEVEREIRO DE 2.015 

PGBAb~~ 
Av. C~itão Índio Bandeiia, 3035 

lQiP 87301-ooo. campo Mourão. PRr __... 



R.B.Ii. BARBDZA E BARBIJ 

ANEXO 111 

PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/ 2015 

EDITAL DE PREGÃO W 001/2015 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos f ins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 

licitató rio, sob a modalidade- PREGÃO nº 001/ 2015 instaurado pe lo Município de Nova Cantu, 

que nos comprometemos a entregar os produtos ganhos por esta empresa, nos termos e nas 

cond ições do edital supra referenciado. 

Po r ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

CAMPO MO URÃO PR, 06 DE FEVEREIRO DE 2 

PGB~~M-ME PEI)R;1a~ BARBOZA 

CP~.209-91 --~--~ 

~ 05.236.316/0001-Ôgl 
P,G. BJ.iZFOV.- cm~E:.ZCIO E P.ECAPAGEM 

D:: P~:ELJS · 

Av. Cc""P~t2o ÍndkJ Bandeira, 3035 
f~ 87301-000 • Glr.~po Mourão- PRI 

-.c-o.~c 



R.B.B. BARBDZ 

ANEXO IV 

PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N2 006/2015 

EDITAL DE PREGÃO W 001/2015 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos f ins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 

licitatório, sob a modalidade- PREGÃO n2 001/2015 instaurado pelo Município de Nova Cant u, 

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 Federal9854/99, que 

acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

CAMPO MOURÃO PR, 06 DE FEVEREIRO.#'$' 

- ~ 

ros.236.316/0001-o9l 
P.G. BAR.SOZA ·COMÉRCIO E RECAPAGEM 

C.: PNEJS. 

Av. (apitão Índio Bandeira, 3035 
lfê> 8730 1-ooo • Campo Mourão - PR f 

--...:;;"""" 



GO\•ER"C' 00 ES'A:>C· 
StcrttUI ~ da FlllfindJt 

Estado do Paraná 
Secreta ria de Estado oa Fazertda 

Coordenação da Receita oc :=s.ado 

Certiuão Negativ2 
de Débitos Tributários e de Dívida At1va Estadual 

N° 01 2659702-00 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 05.236.316/0001 -09 
Nome: P. G BARBOZA- COMERCIO E RECAPAGEM DE P!\EUS 

Ressa lvado 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 norn& ao contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidão engloba toc1os u;; estabelec,ment::::: ~·-· t:'il)A8Sa e re1erç-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem cor110 ao descumpr. m&nt.. .. .1-: obngações tnbutánas acessór;as. 

Pâgu1a 1 de 1 

Válida até 07/04/2015 -Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada v1a Internet 
www.fazenoa.~ 

Emitido v1a Internet Pública (08112/2014 14:57:02) 



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

Página 1 de 1 

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

Nome: P. G. BARBOZA -COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS -ME 
CNPJ: 05.236.316/0001-09 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 

não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria

Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

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

alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991 . 

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 gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2 1. 751, de 02/10/2014. 

Emitida às 14:51 :57 do dia 09/02/2015 <hora e data de Brasília>. 

Válida até 08/08/2015. 
Código de controle da certidão: C685.234F.DOF2.4F94 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http://www.receita.fazenda.gov. br/ Aplicacoes/ A TSPO/Certidao/CndConjuntalnter/E.. . 09/02/2015 



Certidão - Aplicação IntraNet 

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

Nome: P. G. BARBOZA- COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS- ME 
CNPJ: 05.236.316/0001-09 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 

da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria

Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito 

passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas 

alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. í 1 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet. nos 

endereços <http://www.receita. fazenda.gov. br> ou <http://www. pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1. 751, de 02/10/2014. 
Emitida às 14:56:49 do dia 20/01 /2015 <hora e data de Brasília>. 

Válida até 19/07/2015. 

Código de controle da certidão: 7AE9.51DE.4EBB.1638 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

https:/ /certidaoconjunta.receita.fazenclal Aplicacoes/SSLI A TSPO/CNDConj unta!EmissaoCertidaoS. .. 20/01/2015 



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

Certidão Negativa de Débito 

Dados do Contribuinte: 
C.N.P.J .. 05.236.316/0001-09 
Código: 354015 

Contribuinte: P. G. BARBOZA -COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS L TDA -ME 
Endereço: AVN CAPITAO INDIO BANDEIRA, 3035 
Bairro: JARDIM CURITIBA 
Cidade: CAMPO MOURAO 
Estado: PR 

CEP: 87300005 

Finalidade da Certidão: PARA FINS DIVERSOS 

N° 1766/2015 

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: W\.YW.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: 09/02/2015 às 14:52:58 



CAIXP-. :CONÓM CP.. FEDE RAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 0523631610001-09 

Razão Social: P G BARBOZA COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS ME 

Nome fantasia:NOVA UNIAO COMERCIO DE PNEUS E RECAPAGENS 
Endereço: AV CAPITAO INDIO BANDEIRA 3035 I JD CURITIBA I CAMPO 

MOURAO I PR I 87300-005 

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: 07/02/2015 a 08/03/2015 

Certificação Número: 2015020701410358074400 

Informação obtida em 09/02/2015, às 14:43:36. 

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

https://webp.caixa.gov.br/Empresa!Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaM... 09/02/2015 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: P . G. BARBOZA - CO!v!ERCIC E RECA.PAt~F!· !JE PNEUS - ME (!"'ATRIZ E 
FILIAIS ) 
CNPJ: 05 . 236 . 316/0001-09 
Certidão no: 71 45 0579/2014 
Expedição: 0 8 / 12 /2014, às 15:10:58 

Validade: 05/06/2015 - 18 0 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica - se que P. G. BARBOZA - COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS - ME 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a ) no CNPJ sob o n ·· 05.236.3:!.6 /000l -09 , 

NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no are. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Le~ n• 12.4~0. de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Adminis trat_va n 1470/:~1. do Tribu~al Superior do 
Trabalho , de 24 de agost o de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são ie respo~sablliàade dos 
Tribunais do Trabalho e estão ac.JêdizCtdos at.é 2 ldo::..sJ Ct ... as 
anteriores à data da su~ expedição. 
No caso de pessoa juridlca, a Certidàc atest3 a empresa em relação 
a todos os seus estabelec:mentos, agê~~ias a~ filia::.s. 
A acei tação des ta certldão condiclona-se à verificação de sua 
autenti cidade no portal do Tribunal s~perior do Trabalho na 
Internet (http: //www . tst.jus . br\ 
Certidão emitida gratuitamente . 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabal~istas constam os dados 
necessários à identi ficação das pess~~2 naturais e j uridicas 
inadimp lentes perant.e a J ~;s ::.. iça do :'r at,al h o quanto às obrigações 
estabelecida s em sentença condenatória tr3ns1tada etn j ulgado ou em 
acordos j u di c i a i s t r aba 1 i1 i s t as , i n c 1•..: s i •; e no c o n cerne n te a os 
r e c o 1 h i me n t o s p r e v i d e n c i á r i o s , a h c 1·: 0 !: 5 r i o s , a c L. s t a s , a 
e molument.os ou a recolhimer.::.cs d.::>cer·rnltla~' ~ em lei: m.: decorre:1tes 
de execução de acordo s : rrmados p<:::!..·ar.~C: c. ItJr:1::.s::.ério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conc~l:ação P1ê .~J. 
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-l..OP EU 
Matriz: Rua Mal. Humberto Castelo Branco, 56 • Caixa Postal 624 
Fone/Fax (54) 3455.6500 • E-mail: modelopneus@modelopneus.com.br 
Cep 95700-000 • CNPJ. 94.510.682/0001-26 
lnsc. Estadual 010/0061907 ·Bento Gonçalves· RS 

Filial: RST 122 • Km 60 • 5240 ·Sala 05 • Fones (54) 3268.7647 
Fax (54) 3261.6579 • Cep 95180-000 • CNPJ. 94.510.682/0002-07 
lnsc. Estadual 045/0069923 • Farroupilha • RS 
E-mail: filial@modelopneus.com.br 

PROCURAÇÃO ~~ .. ----/ 

~ / 
OUTORGANTE: MODELO PNEUS L TOA., pessoa jurídica de direito privado, 
com sede na Rua Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco, n° 56, na cidade 
de Bento Gonçalves/RS, inscrita no CNPJ sob o n° 94.510.682/0001 -26, 
representada por seu sócio-diretor IGELSO LUDOVICO CECON, brasileiro, 
casado, portador do RG n° 5019027035 e inscrito no CPF n° 102.757.970-15, 
residente e domiciliado na Rua Domingos Rubechini, 55, na cidade de Bento 
Gonçalves -RS. 

OUTORGADO: ÉDEN LEONARDO FIM, brasileiro, solteiro vendedor, 
portador do RG n° 6064181991 SSP/ RS, inscrito no CPF sob n° 898.870.420-
72, residente e domiciliado na Rua Florianópolis, n° 165, Bairro Botafogo, na 
cidade de Bento Gonçalves/RS. 

PODERES: A Outorgante confere ao Outorgado os necessanos poderes de 
representação em Procedimentos Licitatórios junto à' Prefeitura Municipal, 
Autarquias e demais Órgãos Públicos , podendo para tanto, formular propostas, 
dar lances e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, tais como: 
apresentar recurso e pedido de reconsideração, subscrever e assinar 
quaisquer documentos que se fizerem necessários, renunciar a prazo e direito 
de recurso, retirar e assinar instrumento de contrato ou outro instrumento que o 
substitua. Este mandato é válido de 02/02/2015 até 28/02/2015. 

Bento Gonçalves-RS, 29 de Janeiro de 2015. 

z• TABELIONATO DE NOTAS - GARCEZ .. ri--r.: 
DORIANE GARCEZ DE GARC~ • Tab91iEI De:signad~ ·~(·'=; ./ 

Rc::l 5ak!anhz M::1~ho, i.• 388 . Contra· B&nt::: Gcn~tves • RS • Fone: (54) 3055-2022 f 
- Reconheçõ a AUTEN'fiCiõÃb"Edãtiiiriãde'"iGe"CSõCUõõ\iicócEên~

que assina por MODELO PNEUS L TOA., indicada com a seta. Dou fe. 

:Selo Digital 0040.01 .1500001.14794 Jk 
Em testemunho da verdade. 

Bento Gonçalves"/RS, 2 e janeiro de 2015 
RA~A~L AUGUSTO GARCEZ TEIXEl RA- Substituto 

!:moi: R$ 5.4ü +Selo digital: RS 0,30. 15:36:15 76778i-3ú8~:.:v) .Jr 
. - ----- /_ . ,-
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2• TABELIONATO DE NOTAS- GARCEZ 
DORIA."lE GARC~ i:lE GARCEZ-T.:beiiA Designada 

Rua Saldanha Marinho. n• 388-~!ro- Booto Gonçalv .. - RS- Fone: (54) 3055-2022 

:,{~ 
'"'"V-' 

ll.utentico esta cópia reprográfica que está conforme o original a mim 

apresentado. Dou fé. Selo Digital 0040.01.1500001.01284 ~~~· .. './ 
Bento Gonçalves/RS, quinta-feira, 8 de janeiro de 2015 

~_i. RAFAEL AUGUSTO GARCEZ TEIXEIRA: • . Substituto 
J"u•. R$_3.60 +_Selo digital: R$ 0.30. 762051-03286 3 

..-' 

2• TABELIONATO DE NOTAS- GARCEZ 
DORIANE GARC~ CE GARGEZ-T&beliA Designado ~ Sel<!anha Me~.nh<>, n' 388- Centro- Bento GonçaNts • RS- Fone: (54) 3055-2022 

l>.utentico esta cópia reprográfica que está conforme o original a mim 
apresentado. Dou fé . Selo Digital 0040.01.1500001.01283 

Bento Gonçalves/R$, quinta-feira, 8 de janeiro de 2015 
RAFAEL AUGUSTO GARCEZ TEIXEIRA- Substituto 

Emol: R$ 3.60 +Selo digital: R$ 0,30. 762051-03286 3 

., 

I \ 



I MODELO PNEUS 
Matriz: Rua Mal. Humberto Castelo Branco, 56 • Caixa Postal 624 
Fone/Fax (54) 3455.6500 • E-mail: modelopneus@modelopneus.c~m.br 
Cep 95700-000 • CNPJ. 94.510.682/0001-26 L 
lnsc. Estadual 010/0061907 • Bento Gonçalves • RS 

Filial: RST 122 • Km 60 • 5240 • Sala 05 • Fones (54) 3268.7647 
Fax (54) 3261.6579 • Cep 95180-000 • CNPJ. 94.510.682/0002-07 
lnsc. Estadual 045/0069923 • Farroupilha · RS 
E-mail: filial@modelopneus.com.br 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2015 
EDITAL DE PREGÃO W 001/2015 

Objeto: Aquisição de Pneus novos. 

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

. c.dAf2 / .............. U.. ................ ....... , .. / 
M DE/. o PNEUS L TO 

CNPJ 94.510.8821000 
lgelso Ludovico 

Sócio-Ge 
RG:501902'Z 5SSP/RS 

CPF: 102.757.970-15 

B RIDiiESTORE rtrestone 



PARA: 

ODELOPNEUS 

Matriz: Rua Mal. Humberto Castelo Branco, 56 • Caixa Postal 624 
Fone/Fax (54) 3455.6500 • E-mail: modelopneus@modelopneus.coc br 
Cep 95700-000 • CNPJ. 94.510.682/0001-26 
lnsc. Estadual 010/0061907 ·Bento Gonçalves· RS 

Filial: RST 122 • Km 60 • 5240 ·Sala 05 ·Fones (54) 3268.7647 
Fax (54) 3261 .6579 • Cep 95180-000 • CNPJ. 94.510.682/0002-07 
lnsc. Estadual 045/0069923 • Farroupilha • RS 
E-mail: filial@modelopneus.com.br 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2015 
EDITAL DE PREGÃO No 001/2015 

DECLARAÇÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO nº 001/2015 instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, atende plenamente aos requisitos de 

habilitação referentes a este processo licitatório. 

Igelso Ludovico C 
Sócio-Gere e 

RG:50190270 SSP/RS 
CPF: 102.7 7.970-15 

BRIDiiESTORE Ttrestone 
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