
MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 
Rua Bahia, n° 85- Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 

Fones (44) 3527- 1281 - (44) 3527-1096 (44) 3527- 1280 Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou prnncantu@ig.com.br 

EXTRATO DE CONTRATO. REF. PROCESSO LICITATÓRIO n° 013/2013 

CONTRATANTE: 

CONTRATADO: 

OBJETO: 
VALOR: 

ASSINATURA: 
VIGÊNCIA: 

EDITAL DE PREGÃO no 007/2013 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, PARANÁ 
CNPJ n° 77.845.394/0001-03 
MONTE CARLO COM. DE VEÍCULOS LTDA 
CNPJ. 72.358.195/0001-57 
AQUISIÇÃO DE 02 (dois} Veículos. 
R$-44.200,00 (Quarenta e Quatro Mil e 
Duzentos Reais}. 
22 DE ABRIL DE 2.013. 
01 (um) ANO. 
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CONVITE 

O Munlcfplo de Nova Cantu. Es lado do 
Pallln3, atravé$ da Prere:to M"'oicillal Sr. AIRTON 
ANTONIO AGNOUN, Convida Vcssas Senhonas 
(Toda Populaçlo) para pallicipar de Aud/8nc/Q 
PUblica do lfhmidpio d• NO 'li C11ntu. ondt: scrã 
dinutlda li IIV/1/illçlo do ~umprlmM!o du 
metu f1$c;,ls rel;,tJvu ;ro "Primeira 
Qu.:Jdrimesll'e do e.rerclcfo d~ 2.013". 

Program;,çJo: Inicio 16:00 Horn 

Dau: 2BfMA.IOf2013 (Terça.f• lr..) 

Loa l: Aud itório - SA.LA OE REUNIOES da 
Pr1f1 ltura Munlclpo11l d1 Nova Cantu - Rua B;~kla , 
n• 85- NOVA CANTU - PR. 
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MUNICÍPIO DE NOVA 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, n° 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

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

CONTRATO ADMINISTRATIVO 

REF. PROCESSO LICITATÓRIO n° 013/2013 
EDTIAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 007/2013 

IDENTIFICACÃO DAS PARTES CONTRATANTES 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná, com sede 
administrativa na Rua Professor João Farias da Costa, s/no, bairro Centro, CEP 87.330-000, neste 
ato representado por AIRTON ANTONIO AGNOLIN, Prefeito Municipal, brasileiro, separado, 
Carteira de Identidade n° 4.414.003-9 SSP-PR e inscrita no CPF sob o no 676.205.159.68. 

CONTRATADA: MONTE CARLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, com sede na Aven ida 
Santos Dumont, 999, Goioerê, Estado do Paraná, inscrita no C.N.P.J. sob o no 72.358.195/0001-
57. 

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato, 
considerando os expedientes constantes do Processo Licitatório n° 013/2013 - Edital 
de Pregão, na Forma Presencial n° 007/2013, que se regerá pelas cláusulas seguintes 
e pelas condições descritas no presente. 

DO OBJETO 

Cláusula 1a. O presente contrato tem por objeto a "Aquisição de 02 (dois) Veículos", 
conforme especificações apresentadas na Carta Proposta da Empresa Contratada, constantes no 
Processo Licitatório acima descrito. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Cláusula 2a. A CONTRATANTE deverá: 

a) Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA referente a aquisição; 

b) Proporcionar condições para a boa execução dos serviços; 

c) Indicar servidor da CONTRATANTE responsável pela fiscalização dos serviços prestados 
pela CONTRATADA. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Cláusula 3a. A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todos os danos causados por seus 
funcionários à CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da 
entrega do produto. 

Cláusula 4a, A CONTRATADA deverá reparar, corrigir, às suas expensas, os materiais 
entregues em verifique vícios, defeitos ou incorreções. 
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MUNICIPI<?st~a~a~r~áVA CANil:~.;~-:: .. 
CNPJ N. 0 77.845.394/0001-03 '\:.v'o11? c ~ _._,}. .'<. 

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

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

DO VALOR 

Cláusula sa. O valor a ser pago pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA pelo 
total dos itens, constante deste contrato é de R$-44.200,00 (Quarenta e Quatro Mil e Duzentos 
Reais). 

DO PAGAMENTO 

Cláusula 6a. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal, referente ao material 
especificado, objeto deste contrato, e, o pagamento será executado mediante entrega, 
medição/fiscalização e aceitação. 

Cláusula 7a, O preço apresentado pela CONTRATADA em sua proposta comercial 
permanecerá fixo e inalterado durante toda a vigência do contrato e seus aditamentos, enquanto 
perdurar o contrato. 

DA EXECUÇÃO, AlTERAÇÃO, INEXECUÇÃO OU RESCISÃO 

Cláusula sa. O presente contrato regular-se-á no que concerne à sua execução, inexecução 
ou rescisão pelas disposições da Lei n° 8666/93, de 21 de junho de 1993, observadas suas 
posteriores alterações, por suas cláusulas e pelos preceitos e princípios do direito público. 

DO PRAZO 

Cláusula ga, O prazo de vigência do contrato será até 01 ano, a partir desta data, podendo 
ser rescindido, independentemente de aviso ou notificação pela CONTRATANTE. 

DAS CONDIÇÕES GERAIS 

Cláusula 10a. Não será permitida a sub-contratação de serviços. 

Cláusula 11a. A CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber os materiais em 
desacordo com o previsto neste contrato, podendo rescindi-los, nos termos do art.78, da Lei 
Federal n° 8.666/93. 

DAS PENALIDADES 

Cláusula 12a. Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou 
no contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87, 
da Lei 8.666/93, sem prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis. 

Cláusula 13a. As penalidades previstas neste contrato poderão deixar de ser aplicadas, 
total ou parcialmente, a critério do (representante da CONTRATANTE), se entender as 
justificativas apresentadas pela (9-(TRATADA como relevantes. 



MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, n° 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

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

DAS COMUNICAÇÕES 

Cláusula 14a. As comunicações entre as partes contratantes, relacionadas com o 
acompanhamento e controle do presente Contrato, serão sempre feitas por escrito. 

DO FORO 

Cláusula 16a. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do Contrato, as partes elegem 
o foro da comarca de Campina da Lagoa, Estado do Paraná. 

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de 
igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 22 de Abril de 2 



Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Rua Bahia no 85 - Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

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

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

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

O Prefe ito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório n° 013/2013 - Edital 
de Pregão, na forma presencial D0 007/2013, conforme especificação no Edital. 

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

"LOTE No 01 - ÚNICO - ITEM UNICO'' 
Empresa: MONTE CARLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS L TDA, inscrita no 
CNPJ sob o n° 72.358.195/0001-57, no Valor de R$-44.200,00 (Quarenta e 
Quatro Mil e Duzentos Reais). 

Nova Cantu, Paraná, 04 de Abril de 2.013. 
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MUNICÍPIO DE NOVA CAN u ·--b~ -~ 
ADMINISTRAÇÃO 2009/2012 - 1-:~·~- --F 
CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 °!'.: '-'i·/ -Rua Bahia, 85- Nova Cantu - PR.- CEP: 87330-000 

Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-13 63 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

PARECER JURÍDICO 

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

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

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

Processo Licitatório n° 013/2013, Edital de Pregão, na forma presencial n° 007/2013, em 

conformidade com a Ata da reunião da Comissão Municipal de Licitação de 26 de 

Março de 2.013. 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 02 de Abril de 2.013. 

\ ' ) 

~l~~ !~ 
Dr. DIVONSIR G FF 

} oAB-PRn°4.0 8 

Assessor Jurídico 



Estado do Paraná 
CNPJ N. 0 77.845.394/0001 -03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

SCI - Sistema de Controle Interno 

Relatório Administrativo n°. 013/2013. 
Processo Licitatório n°. 013/2013. 
Modalidade Edital de Edital de Edital de Pregão n°. 007/2013. 

O presente relatório trata do processo licitatório n°. 007/2013 Aquisição de 02 Veículos. 

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

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

É o parecer, s.m.j. 

Nova Cantu, 04 de Abril de 2013. 

Eleani Maria de Andrade 
Controladora Geral 

Rua Bahia, S/N°- Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-128 1 - ( 44) 3527-1096 ( 44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

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



Pref~!~~~~~ n~s~ ~Jv?~n~ I_ ~R~ c~P~~~~oo~~_t -~~~~) 
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 "CJ Cantv • '< 

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

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

REF: PROCESSO LICITA TÓRIO N° 013/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n° 007/2013 

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

LOTE N° O I (ÚNICO) - ITEM UNI CO 

Item Objeto Proponente Valor Unitário (R$) 
no 

OI 02 Veículos MONTE CARLO COMERCIO DE VEICULOS Proposta preços: 
LTDA R$-44.200,00 
CNPJ 72.358.195/0001-57 (Quarenta e Quatro Mil 

e Duzentos Reais) 

Comunica outrossim, que a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo 
licitatório, a quem se sinta prejudicada, para interposição de recurso. 

Nova Cantu, Paraná, 26 de Março de 2.013. 

Eleani Maria Andrade- Presidente. _ _ 6.=_!w~*"'-~~cL~~==::::' _______ __ _ 

Sueli de Fátima Mello- Membro. ____ -+-t-~_rn ___ ~----------
'-.__7 

Eliane Ferrareto da Silva- Membro -~~.:><.>.o;;o.....:::>.~=•:..<>.<:""------------



ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO No 013/2013 

PREGÃO, na forma presencial n° 007/2013 

Às 09:00 hs (nove) do dia 26 de Março de 2013, na Sala de Reuniões da Prefeitura 
Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações e Pregão designados 
pela Portaria n° 001 e 002/2013, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e 
julgamento das propostas, da licitação acima referida o qual objetiva a Aquisição de 02 Veículos, 
em conformidade com as disposições contidas no Edital, o Presidente abriu a sessão pública, 
efetuando o credenciamento e recebimento dos envelopes, que teve como participante a empresa: 

EMPRESA/CNPJ 
MONTE CARLO COMERCIO DE VEICULOS L TDA 
CNPJ 72.358.195/0001 -57 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que apenas uma empresa compareceu para 
participar do certame, e, apresentou os envelopes de n° O 1 e 02. Iniciou-se então a abertura do 
envelope contendo a proposta de preços, sendo da seguinte forma: 

EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
MONTE CARLO COMÉRCIO DE Lote Único - item único no valor total de 
VEÍCULOS LTDA R$-44.200,00 (Quarenta e Quatro Mil e 
CNPJ 72.358.195/0001-57 Duzentos Reais); 

Iniciou-se então a abertura do envelope contendo a documentação de qualificação da 
participante, e, contatou-se que a Empresa apresentou a documentação exigida em Edital e foi 
qualificada/habilitada no referido certame. 

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

Pelo fato de apresentar a melhor proposta e o menor preço, recomenda a Comissão de 
Licitação, que o objeto licitado seja ADJUDICADO ao vencedor: 

LOTE ÚNICO - ITEM ÚNICO no Valor Total de R$-44.200,00 (Quarenta e Quatro Mil e 
Duzentos Reais): a empresa: MONTE CARLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, 
Inscrito no CNPJ sob o no 72.358.195/0001-57. 

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

Nova Cantu, Paraná, 26 de Março de 2.013. 
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Prefeitura Municipal de Nova Cant~~--- __ 
Rua Bahia, 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 • ~-- ~ .... 

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

Vanderlei Esser - Pregoe' o ____ !!::.==:::~O:.:_.;<..-:::::_:~=::=.-~ __ ~-Y,L.......!.• __ 

Eleani Maria de Andrade - ---llfbb-QO~~____:_--=~.__ ___ \ :...,......::;;./ ______ _ 

Sueli de Fátima Mello - --------:~:..--)õ_() __ ~----------
~ 

Eliane Ferrareto da Silva - -~~~:...:::..:::q::::...:. ~_..:.. ___ _ _________ _ 
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MONTE CARLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA , Q 

MONTE CRRLO 

CNPJ: 72.358.195/0001-57 ICMS: 816.02942-22 I ·L. .5) :; __ -, 
AV. SANTOS DUMONT, 999 - CIDADE ALTA ~--··-' ___ ---· 

GOIOERÊ - PR- CEP: 87.360-000 '"; . 
44-3521-7272 

montecarlo.autosnovos@fiatrede.com.br 

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 013/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 007/2013 

CARTA PROPOSTA 

A Empresa MONTE CARLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS L TOA com sede à 
Avenida SANTOS DUMONT n.0999, situada na cidade de GOIOERÊ, no Estado PARANÁ Telefone 
(44) 3521 -7272 CNPJIMF 72.358.19510001 -57, representada nesta ato através do seus gerentes JEAN 
CARLOS ALMEIDA DE OLIVEIRA , portador da cédula de identidade RG sob n.0 57531797 e do CPF 
sob n.0 024.782.479-84 e RODRIGO ZEPOLATO PEREZ portador da cédula de identidade RG sob n.0 

6.530.01 9-2 do CPF sob n.0 030.460.139-06 , Propõe ao Município de Nova Cantu o constante no 
objeto do Edita l de Pregão Presencial n° 00712013, conforme segue: 

Item Qtd Un Descrição Marca Equiv. V. Unit 

I 2 UN Veículo Uno Mille Fire Economy 2P, O km 1.0 Flex, Fiat 22.100,00 
2013, Branco . 

Capacidade de passageiros 05 
Número de cilindros: 4, 
Cilindrada total (cc): 999, I 
Potência máxima (cv): 65,0 (G) I 66,0 (E) a 6.000 
rpm. 
Torque máximo (kgf.m): 9, I (G) I 9,2 (E) a 2 .500 
rpm. 
Combustível: Gasolina I Etano! 
Pneus: 165 70 R13 
Capacidade do porta-malas (litros): 290 
Tanque de combustível (litros): 50 

TOTAL R$ 44.200.00 

R$: (Quarente e quatro mil e duzentos rea1s) 

I. O prazo de val idade da proposta é de 60 (sessenta dias, conforme item 9 do edital) a contar da abertura 
da proposta Comercial. 

2. Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade de cada item 
e/ou serviços por 6 (seis) meses, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito. 
3. O Pagamento será realizado até o 10° (Décimo) dia do mês subseqüente ao mês do fornecimento. 

Goiorê, 25 de Março de 2013 . 

Gerente 

V. Total 

44.200,00 



MONTE CARLO 

MONTE CARLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS L TD;\ 
CNPJ: 72.358.195/0001-57 ICMS: 816.02942-22 
AV. SANTOS DUMONT, 999- CIDADE ALTA 

GOIOERÊ - PR - CEP: 87.360-000 
44-3521-7272 

montecarlo.autosnovos@fiatrede.com.br 

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 013/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 007/2013 

CARTA PROPOSTA 

A Empresa MONTE CARLO COM ÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA com sede à 
Avenida SANTOS DUMONT n.0999, situada na cidade de GOIOERÊ, no Estado PARANÁ Telefone 
(44) 3521 -7272 CNPJ/MF 72.358.195/0001-57, representada nesta ato através do seus gerentes JEAN 
CARLOS ALMEIDA DE OLIVEIRA , portador da cédula de identidade RG sob n.0 57531797 e do CPF 
sob n.0 024.782.479-84 e RODRIGO ZEPOLATO PEREZ portador da cédula de identidade RG sob n.0 

6.530.019-2 do CPF sob n.0 030.460.139-06 , Propõe ao Município de nova Cantu o constante no 
objeto do Edital de Pregão Presencial no 007/2013, conforme segue: 

Item Qtd Un Descrição 

2 UN • Veículo Uno Mille Fire Economy 2P, O km 1.0 
Flex, 2013 , Branco . Alça de segurança dianteira 
lado passageiro 

• * Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de 
altura 

• * Assoalho em carpete 
• * Banco traseiro rebatível 
• * Bancos dianteiros recl ináveis 
• * Bancos revestidos em tecido 
• * Barra de proteção nas portas 
• * Brake light 
• * Calotas integrais 
• * Ci ntos de segurança dianteiros retráteis de 3 

pontos 
• * Cintos de segurança laterais traseiros fixos de 3 

pontos e central fixo de 2 pontos 
• *Cobertura da alavanca (empunhadura) do freio 

de mão 
• * Console parcial 
• * Econômetro 
• * Espelho no para-sol lado passageiro 
• * Fiat Code 2a geração 
• * Grade frontal na cor cinza com frisos cromados 
• * Hodômetro digital (total e parcial) 
• * Indicador gradual de temperatu ra da água 
• * Indicador gradual do nível de combustível 
• * Inibidor de marcha à ré 
• * Lanternas traseiras fumê 
• * Luz de leitura dianteira com interruptor na porta 

lado motorista 
• * Maçanetas e retrovisores externos na cor preta 
• * Motor Fire Economy 1.0 8V Flex 
• * Painel de instrumentos na cor cinza 
• * Painéis de porta parciais em tecido 

Marca Equiv. V. Unit 

Fiat 22.100,00 

V. Total 

44.200,00 

• * Para-choque dianteiro com pintura parcial na cor 
do veículo ~k 
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' I'--, ~ CNPJ: 72.358.195/0001-57 ICMS: 816.02942-22 '.I . ._) --· .-
AV. SANTOS DYMONT, 999 - CIDADE ALTA ~--·-. lbJ._ ~-· 

GOIOERE - PR - CEP: 87.360-000 10~ rr· '-::.-
44-3521-7272 <J ~ ~t~.-MONTECRRLO 

mon tecarlo.a utosnovos@fiatrede.co m. br 

• * Para-sol motorista com porta-documentos 

• * Quadro de instrumentos com fundo cinza e 
iluminação branca 

• * Retrovisor interno com função dia/noite 

• * Revestimento parcial do porta-malas 
• * Rodas de aço estampado 4.5 x 13" + Pneus 

165/70 R13 

• * Sigla traseira Economy 

• *Tomada 12V 

• * Vidros climatizados verdes 

• * Volante espumado 

I ~ J 
• Motor 

o Número de cilindros: 4 
o Posição do motor: Transversal anterior 
ü NO de válvulas por cilindro: 2 
t:; Cilindrada tota l (cc): 999,1 
o Potência máxima (cv): 65,0 (G) I 66,0 (E) a 

6.000 rpm 
C• Torque máximo (kgf.m): 9,1 (G) /9,2 (E) a 

2.500 rpm 

• Alimentação 
0 Combustível: Gasolina I Etanol 

• Câmbio e embreagem 
C· Posição do diferencial: Incorporado a caixa de 

câmbio 
o Número de marchas: 5 à frente e 1 à ré 
C· Tração: Dianteira com juntas homocinéticas 

• Sistema de freios 
o De serviço: Hidráulico c/ comando a pedal 
(• Traseiro: Sistema a tambor com sapata 

autocentrante e regulagem automática de 
jogo 

o Dianteiro: Sistema a disco rígido, com pinça 
f lutuante 

• Suspensão dianteira 
o Amortecedores dianteiros: Hidráulicos, 

telescópicos de duplo efeito, t ipo WET 
o Tipo de suspensão dianteira: Me Pherson com 

rodas independentes, braços oscilantes 
inferiores transversais com barra 
estabilizadora 

• Suspensão traseira 
0 Amortecedores traseiros: Hidráulicos, 

telescópicos de duplo efeito, tipo WET 
o Tipo de suspensão traseira: Com rodas 

independentes, braços oscilantes inferiores 

• Direção 
o Tipo de direção: Sistema mecânico com 

pinhão e cremalheira 

• Rodas 
( • Pneus: 165 70 R13 
0 Aro: 4,5 x 13" de aço estampado (opc. 4,5 x 



MONTE CRRLO 

• 

• 

• 

TOTAL 

MONTE CARLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA 
CNPJ: 72.358.195/0001-57 ICMS: 816.02942-22 
AV. SANTOS DUMONT, 999 - CIDADE ALTA 

GOIOERÊ - PR- CEP: 87.360-000 
44-3521-7272 

montecarlo.autosnovos@fiatrede.com.br 

13 de liga leve) 
Peso do veículo 

o Peso máximo rebocável (reboque sem freio): 
400 Kg 

0 Carga útil (com condutor) : 400 Kg 
o Em ordem de marcha (Std A): 820 Kg 
Dimensões externas 

o Capacidade do porta-malas (l itros): 290 
o Tanque de combustível (litros): 50 
C• Comprimento do veículo (mm): 3.693 
0 Largura do veículo (mm): 1.548 
o Altura do veículo (mm) : 1.445 
o Entre-Eixos (mm): 2.361 
0 Altura do solo (mm): 122 
Desempenho 

o O a 100 km/h: 15,1 s (Gasolina) ; 14,7 s 
(Etanol) 

o Velocidade máxima: 151,0 Km/h (Gasolina) ; 
153,0 Km/ h (Etanol) 

R$ 44.200,00 

R$: (Quarente e quatro mil e duzentos reais) 

I. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta dias, conforme item 9 do edital} a contar da abertura 
da proposta Comercial. 
2. Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade de cada item 
e/ou serviços por 6 (seis) meses, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito. 
3. O Pagamento será realizado até o I 0° (Décimo) dia do mês subseqüente ao mês do fornecimento. 

Goiorê, 25 de Março de 2013. 

Jean Carlos AI 
CPF: 024.78 .~ - 4 
R.G.: 57531797 SESP/PR 
Gerente 
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MONTE CRRLO 

CNPJ: 72.358.195/0001-57 ICMS: 816.02942-22 
AV. SANTOS DUMONT, 999 - CIDADE ALTA 

GOIOERÊ - PR - CEP: 87.360-000 
44-3521-7272 

montecarlo.autosnovos@fiatrede.com.br 

ANEXO I 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 013/2013 

REF.: Edital de PREGÃO, na Forma Presencial n° 007/2013- PMNC. 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) Joao Batista 
Alves Bezerra portador (a) da Cédula de identidade sob n°. 225775-4 e CPF/ MF 
n°. 424.170.829-34, a participar do procedimento licitatório sob o modalidade 
Edital de PREGÃO, na Forma Presencial no 007/2013, REF.: Edital de PREGÃO, 
na Forma Presencial n° 007/2013 - PMNC instaurado por este Departamento de 
Compras. 

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

Em Goierê 25 de Março de 2013. 

Jean Carl Oliveira 
CPF: 024.7 - 4 
R.G. : 57531797 SESP/PR 
Gerente Gerente 

(72. :-J:S~,j, 1 95/úiJ0 ·~-571 
MONTE CARLO COMERCIO DE VEÍCULOS LTOA 

Av. Santos Dumont. 999 ~ 
·:..,.,... CEP 117360-000 CiniotrA PR .....,..~ 
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GERAL ' ' EXPEOIÇAO ' 7 

RODR!GO ZEPOLAlO PEREZ 

FILIAÇAO 

ROBERTO PEREZ 
CLARJ CE ZEPOLATO PE REZ 

N,t,TUR,t,LOO ... OE DAT" DE N"SCIM~,.O 
GOIOERE/PR , 18/11/1980 

• ooc. ORIGEM .,.'coMARCA=GoiOERE1PR,DA'~~DE 
).' C.HASC 9129,liVRO:A34,fOLHA: U • 

~ CPF 0"- PS.U\.0 .,.NIITO A.U.UJO CUHMA 
DIAfTOPI • UJPIIJ 



~ 
Se.iviço Notarial e Reyistl•al do Distr'ito de Pii1iliUibn; . c:. ~ ~/'"' 

Bel. LEONIDAS MERCER CARNEIRO -· · ~....-:~---r-

Rua General Cândido Rnncton, n.0 505 • Nova Rússia - Fone/Fax: (4~13~27-5~0'" ~.h..--·~· OFJCIAL 

Cartório Mercer 
CEP 84070-020 - PONTA GROSSA - PARANÁ 

0~ ' =r·· Ç' 
. -....;:: ·a r·~ntv :.. 

e-ma/1: cmercer@!JOI.com.br - www.cartoriomercer.cam.Llr ~ 

Livro 0127-P Folha 190 

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: MONTE CARLO 
COMERCIO DE VEICULOS L TOA a favor de: RODRIGO 
ZEPOLA TO PEREZ E OUTROS na forma abaixo: 

S/A/1/8/A/M, os que est~ ,público instrumento de Procuração 
bastante virem que aos onze dias do mês.,oe jan~iro do ano de dois mil e treze (11/01/2013), 
no Distrito de Piriquitos, Município e Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná, em 
Cartório , perante mim Leônidas Mercer Carneiro, Notário Publico, compareceu corno 
outorgante: MONTE CARLO CO.IVJERCIO DE VEICULOS L TOA, pessoa jurídica com sede 
na cidade de Goioere-PR na Aven'ida Santos Dumont n° 999, Cidade Alta, inscrita no CNPJ 
no 72 .358.195/0001 -57, e filial na cidade de Cianorte-PR, estabelecida na Avenida America 
no 4978, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob n° 72.358.195/0002-38, neste ato representada 
por seu sócio: NELVIO PERIN brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira ele 
Identidade RG. n° 793.428-SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob n° 01 5.867.269-00, residen te 
e clorniciliado nesta cidade na Avenida Monteiro Lobato n° 600, Bairro Jardim Carvalho: 
Conforme· Contrato Social consolidado e sua oitava alteração contratual, Registrada na 
Junta Comercial do Paraná em 10/05/2012 sob n° 20123702135, conforme Certidão 
Simplificada da Junta Comercial do Paraná, arquivados nesta Serventia em Arquivo Próp1 iu 
no 13, 8s Folhas 19; Reconhecida como a própria conforme documentos apresentados, do 
que dou fé, e por eles representantes da firma me foi dito que, por este Público ·instrumento 
nomeirl e constitui seus bastante procuradores: 1) RODRIGO ZEPOLATO PEREZ, 
brasileiro, casado, comerciário, portador da Carteira de Identidade RG n° 
6.530.0 19-SESP-PR e inscrito no CPF/MF sob n° 030.460.139-06, residente e domiciliado 
na Rua Tupis n° 325, Jardim . Curitiba, na cidade de Goioere-PR; 2) JEAN CARLOS 
ALMEIDA DE OLIVEIRA, brasilei~o . casado, comerciário, portador da Carteira ele Identidade 
RG n° 5.753.179-7-SESP-PR e inscrito no CPF/MF sob n° 024.782.479-84, residente e 
domiciliado na Rua Chile n° 35, Residencial Morumbi, na cidade de Goioere-PR; e . 3) 

EDUARDO DIAS MEIRA, brasileiro, solteiro, maior, portador da Carteira de ldenlidade RG 
n° 7.056.953-1.-SESP-PR e inscrito no CPF/MF sob n° 027.869.389-02, residente e 
domiciliado na Rua Pato Branco n° 40, Santa Casa, na cidade de Goioere-PR; A quem 
confen~ os máis amplos poderes para sempre em conjunto de (02) dois procuradores. 
porem, sem ordem de nominação, administrar a empresa outorgante e tratar de todos os 
seus negócios; podendo ditos procuradores, representarem a empresa outorgante em Juízo 
ou fora dele, assinando quaisquer documentos que se fizer necessário, realizar operações, 
cauções e descontos, firmando todos os documentos necessários a consecução d 

l 

atos, levantar depósitos, receber e dar quitação, passar recibos, apresentar retirar 
documentos, prestar declaraçõe~ , fazer pagamentos, emitir e endossa duplicatas, 
descontar títu los em Bancos, fazer pedidos de mercadorias de seu comere· , fazer ven as • 
de seus produtos, firmar contratos de vendas de veículos para efeitos e certificadoS' ele 
propriedade perante o DETRAN, requerer, alegar e assinar o q~e se fizer necessário ou 
exigido em Repartições Publicas em geral, inclusive Alfandegárias, podendo ainda, constituir 
advoqaclos com todos os poderes constantes na clausula "AD-JUDICIA" para o foro em 
geral, fazer cobranç~s amigáveis ou judiciais, dando plena, geral e irrevogável quitação, 

i LEONIDAS MERCER CARNE!~~. 
"Tabelião e Oficial do RegiStro C~vll 

. Sea em Nova Russra 
Distrito de Pln~Uitos - e ·3227-óOOO 
Rua Gen. Cândido Rodon. 505- Fone. FMAHA 
PONTA GROSSA -



r~ r- ..... l ;:o.--~ 
representá-la em processos de falências, ta~er necessárias declarações e receber ratei ~ -!----.::..) 
defender a firma outorgante inclusive em processos administrativos e fiscais, em qualqu .;...-
circunstancias; Enfim, praticar. todos os demais atos indispensá~eis ao fiel e cabal o:,ét p<:V 
c-umprimento do presente mandato. O presente mandato terá validade por dois (02) anos, a 
conlar desta data. Lavrada sob Minuta. As partes declaram que ficam responsáveis pelas 
declarações aqui prestadas, isentando esta Serventia de· quaisquer responsabilidades. O 
r:rocurador fica sujeito a prestação de contas. E de como assim disse do que dou fé e me 
~.:-jiu lavrei este público instrumento que depois de lido e achado conforme, aceita e assina 
dispensando expressamente a presença e assinatura de testemunhas instrumentárias, 
conforme determina o Código de Normas da Corregedoria de Justiça do Estado do 
~ã.ranâ.Eu BEL. LEONIDAS MERCER CARNEIRO NOTARIO que a subscrevo. Eu 
tiE:NATA CRISTINA CALIXTO MOTTIM AUXItiAR DE CARTÓRIO que a digitei. Protocolo 
L~eral 00115/2013 aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze (11/01/2013). 
Custas 384,62VRC ( R$ 54,23) (~elo: R$ 0,47). (a.)NELVIO PERIN. Trasladada em 

·-~~::::..:.~~.:..::....::,:;.~~~-;-') original, ao qual me rep fé. 

L•,. 13 us :::712W1 ~ .. !Zit~) ·ruo .Iv'ím · 
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.. Receita Federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se hou\er qualquer di\ergência, pro\1dencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

• 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

72.358.195/0001-57 
MATRIZ 

NOME EMPRESARIAL 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

MONTE CARLO COMERCIO DE V8CULOS L TOA 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOM E DE FANTASIA) 

**"***** 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

45.11-1-01 ·Comércio a varejo de automóveis , camionetas e utilitários novos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATMDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 

45.11-1-02 ·Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 

DATA DE ABERTURA 

21/06/1993 

45.30-7·01 ·Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 
29.50-6-00- Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores 
45.20-0-05 ·Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 
45.20·0·02- Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 
45.20-0-01 • Se r viços de manutenção e r e par ação mecânica de veículos automotores 
45.20-0-04 ·Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 
45.12-9-01 ·Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores 
52.29-0-02 ·Serviços de reboque de veículos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 • SOCIEDADEEMPRESARIA LIMITADA 

LOGRADOURO 

R SANTOS DUMONT 

CEP 

87.360-000 
BAIRRO/DISTR ITO 

CENTRO 

NÚMERO 

999 

MUNICÍPIO 

GOIOERE 

COMPLEMENTO 

CASA 

UF 

PR 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

1 ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

24/09/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

Apro-.ado pela Instrução Normati-.a RFB n° 1.183, de 19 de agosto de 2011. 

Emitido no dia 25/03/2013 às 13:39:38 (data e hora de Brasília). 

Voltar J 

Página: 1/1 



Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

i 
PARANÁ 
GOVifUfOOO UTADO 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 9879507-90 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 72.358.19510001-57 

Nome: MONTE CARLO COMERCIO DE VEICULOS L TOA 

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

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

Finalidade: Licitação 

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

Esta Certidão tem validade até 09/0412013 - Fornecimento Gratuito 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão N" 9879507-90 

Emitida Eletronicamente via Internet 
10/1212012 ·14:38:30 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 

bttps://www.arintemet.pr.gov.br/outrosl_ d _ negativa2.asp?eUseF&eCPF~&eCNPJ~? ~ I 0/12/2012 ~ 



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

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

Nome : MONTE CARLO COMERCIO DE VEICULOS LTDA 
CNPJ: 72.358.195/0001-57 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscre\A9r quaisquer dí\1das de responsabilidade do 
sujeito passi\0 acima identificado que \1erem 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 Dí\1da 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 passi\0 no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições 
pre\1denciárias e as contribuições de\1das, por lei, a terceiros, inclusi\A9 as inscritas em Dí\1da Ativa do 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica. 

A aceitação desta certidão está condicionada à \A9rificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 14:17:21 do dia 08/02/2013 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 07/08L2013. 
Código de controle da certidão: OF03.9448.165B.B2DA 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

p 



PREFEITURA IVIUNICIPAL DE GO 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63 

-~ 

\~ 

Certidão Negativa de Débitos 

Certificamos para os devidos fins, que a e1npresa, 
Monte Carla Con1ercio de Veículos Ltda, portadora do CNPJ nº. 
72.358.195/0001-57, localizada no endereço, Avenida Santos Dun1ont, 
nº. 999, nesta cidade de Goioerê . ~-- PR., NÃO POSSUI DÉBITOS 
TRIBUTÁRIOS en1 seu nome; isto conforme o Departa1nento de 
Tributação desta Prefeitura. 

E, para que possa produzir os efeitos legais, 

firmamos a presente. 

Paço Municipal "14 de Dezembro", ___ """'"'"""~~~ 
cinco dias do Mês de Mârço do ano de 2013. 

·': ~ 
Av. Amazonas, 280 · Jd. Lindóia · Goioerê- Paraná· CEP 87360-000 . Fone/Fax: (44) 3521 -8900 . Site: www.goioere.pr.gov.br 
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CAl 
Certificado de Regularidade do FGTS- CRF 

Inscrição: 7235819510001-57 

Razão Social: MONTE CARLO COMERCIO DE VEICULOS LTDA 
Endereço: AV SANTOS DUMONT 999 I CIDADE ALTA I GOIOERE I PR I 

87360- 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· 21/03/2013 a 19/04/2013 

Certificação Número: 2013032111413807004358 

Informação obt ida em 25/ 03/ 2013, às 13:47:03. 

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



.. Secreta ria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀSCONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS EAS DE tERCEIROS 

N" 000222013-14023195 
Nome: MONTE CARLO COMERCIO DE VEICULOS L TOA 
CNPJ: 72.358.195/0001-57 

Ressal~.edo o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscre-er quaisquer di\idas de responsabilidade do sujeito passi10 acima identificado que \ierem 
a ser apuradas. é certificado que não constam pendências em seu nome relati~.es a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil (RFB) e a inscrições em Dl\ida Ativa da União (DAU). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e \élida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições pre\idenc1árias e às 
contribuições de\idas, por lei, a terceiros, lnclusi-e 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 pre\istas no art. 47 da Lei n' 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para: 

• a-erbação de obra de construção ci\ii no Registro de lmó-eis; 
- 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 indi\idual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei n• 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Ci\il, extinção de 
entidade ou sociedade empresária ou simples. 

A aceitaçao desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à -erificação de sua autenticidade na lntemet, no endereço 
<http://WoNW.receita.fazenda.gov.br>. 

Cert idão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n• 01 , de 20 de janeiro de 2010. 

-'Tlitida em 20/0212013. 
llida alé 1910812013. 

Certidão emitida gratuitamente. 
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QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE: 
MONTE CARLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA 
CNPJ 72.358.19510001157 

I 

I' 
\ I ..... I 

NÉL VIO I)ERIN, brasileiro. natural de Marcelino Ramos -·· RS, 
casado sob o regime de comunhão unjversal de bens, empresário, 
residente e domiciliado em Cascavel - PR, à Rua ruo de Janeiro n" 
111 O Edifício Filadélfia Apto 61, centro. CEP 85.806-030. portador da 
çédula de identidade civil RG n° 723.418 - SSP/PR e do CPF n" 
015.867.269-00 e SUELI TEREZINHA PRESTES PERIN, 
brasileira, natural· '<de Guru;11puava' - PR casada sob o regime de 
comunhão universal de bens, empresária, residente e domiciliada em 
Cac;caveJ - PR, à Rua Rio de Janeiro n° 111 O Edificio Filadélfia Apto . 
61. centro, CEP 85.806-030, portadora da cédula de identidade ci vil 
RG n° 1.013.335-1 - SSP/PR e do CPF n° 031.236.889-50, únicos 
sócios componentes da sociedade empresaria MONTE C.ARLO 
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA com sede na Avenida SanLos 
Dumont n° 999 Jardim Cidade Alta na cidade de Goioere estado do 
Paraná, CEP 87.360-000, com Contrato Social arquivado na Junta 
Comercial do Paraná sob n° 412.02928 t 05 em despacho de 2 I /06/llJ93. 
Primeira Alteração de Contrato Social arquivada na Junta Comercial do 
Paraná sob n° 9.4018657.8 em despacho de 6 de outubro de 1994, 
Segunda Alteração de Contrato Social arquivada na Junta Comercial do 
Paraná sob n° 97/224470-0 em despacho de 15 de outubro de 1997 e 
Terceira e última Alteração de Contrato Social arquivada na Junta 
Comercial do Paraná sob n° 99/002015-0 em despacho de 04 de janeiro 
de 1999, resolvem assim alterar o contrato primitivo c demais 
alterações, bem como promover a consolidação do Contrato Social de:: 
acordo com a Lei n.0 10.400 de 10/01/2002 e subsidiari~nente pda lei 
6.404 de 15/12/1976 conforme cláusulas abaixo: 

CLAUSULA PRIMEIRA - A Sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechm· filial ou 
outra dependência no Pais ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por lodos os 
sócios. 
CLAUSULA SEGUNDA- Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social. os 
sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso. 

CLAUSULA TERCEIRA - falecendo ou interditando qualquer sócio, a sociedade 
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores c o incapaz. Não sendo possível ou 
inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de sens haveres será apurado 

. · c liquidado com base na situação patrimonial da sociedade à data da resolução, v cri ficada em 
balanço especialmente levantado para esse fim. 

P ÁRÁGRAFO ÚNICO: O mesmo proc~çiimento será adotado em outros <.:aso:s t:m que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

1 



QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE: 
MONTE CARLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA 
CNPJ 72.358.19510001157 

CLÁUSULA QUARTA - Os sócios declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos 
de exercer a administr'.:t<;ão 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 subamo, 
concussão, peculato ou contra a economia popular, corttra o sistema financeiro nacional, 
contra as normas de deit~sa da concorrên~ia, contra as mlações de consumo, fé publit:a ou a 
propriedade. · ~ 

CLAUSULA QUINTA- À vista da modificação ora ~justada e em consonância com o que 
determina o art. 2.031 da lei n° ' 10.406/2002, os sócios RESOLVEM por este instrumento, 
atualizar e consolidar o Contrllfo Socilll tornando assim sem eleito a partir desta data a~ 
cláusulas e con.dições do contrato primitivo que, adequado às disposições da lei acima 
rei"crida, aplicável a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação: 

CONTRA TO SOClAL CONSOLIDADO 
MONTE CAR.LO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial de MONTE CARLO 
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e é sediada à Av. Santos Dumont n° 999 Jardim Cidade 
Alta, em Goiocre estado do Paraná, CEP 87.360-000. 

CLAUSULA SEGUNDA- A sociedade iniciou suas atividades em 01 de outuhro de I 99.1 c 
seu prazo de duração é indeterminado. 

Cl.JÁUSULA TERCEIRA - A Sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou 
outra dependência no País ou no exterior, mediante aJteração contratual assinada por todos os 
sócios. 

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade tem por objeto social o comen.'to a vart.;jo de 
automóveis novos e usados, peças, acessórios e lubrificantes c a prestação de serviços de 
manutenção e reparação de veículos. · 

CLÁ"US'ULA QUINTA- O capital social inteiramente subscrito e realizado pelos ~ócios em 
moeda corrente do país é de R$ 658.210,00 (seiscentos c cinqüenta e oito mil duzentos c dez) 
reais dividido e 658.21 O (seiscentos e cinqüenta e oito mil duzentos e dez) quotas no valor de 
R$ l ,00 (um) real cada quotc:. assim _distrí~uídas: 

--
SOC/0 % QUOTAS VALOR 

Nélvio Perin 90,00 592.389 R$ 592.389,00 
Sueli Terezinha Prestes Perin 10,00 65.821 R$ 65.821.00 
TOTAL 100,00 658.210 R$ (}BS".2_~ 

·.~yf{ t:j~// ( { ; _,_ 
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QUARTA ALTERAÇÃO CONTRA1'VAL DA SOCJJIDADE: 
MONTE CARLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LiDA 
CNPJ 72.358.19510001/57 

CLÁUSlJLA SEXTA- A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas. 
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social conforme di::.põc o 
art. 1052 da Lei 10.406/2002. · 

CLÁUSlJLA SÉTIMA- As quotas são indivisíveis e não poderão ser transferidas a qualquer 
título a terceiros sem o consentimento..., dos de~is sÓcios, a quem fica assegurado ern 
igualdade de condições e p~eço na proporção das quotas que já possuírem, salvo no caso de 
cessões ou transferências a cônjuge ou a descendentes do próprio sócio, desde que.; aprovada 
pela milloria do capital social, integrada também pelas quotas do sócio interessado, o direito 
de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando-se a alteração contratual 
pertinente, depois de realizada a cessão delas. 

·. 
PARÁGRAFO ÚNICO- O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas 
quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas 
poslas à venda. o preço, forma e praLo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem 
ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, contauos 
do recebiú1erito da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os 
sócios manifestarem seu direto de preferência a cessão das quotas far-se-á na proporção das 
quotas que já possuirem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de prcfer~nciu, 

as quotas poderão ser livremente transferida<;. 

CLÁliSlJLA OITAVA - As deliberações soc .. ats, ainda que impliquem em alteração 
contratual, inclusive fusão. cisão, incorporação, transformação do tipo jurídico, só poderão ser 
tomadas por decisão da maioria do capital social, sendo que sua dissolução somente se dará 
por deliberação da maioria dos sócios que detenham no mínimo 80% (oitenta por c-:nto) do 
capital social integralizado. 

PARÁGRAFO ÚNICO- Caso seja dissolvida a sociedade os sócios elegerão um liquidamç, 
prescrevendo-lhe a forma de realização do ativo, liquidação do passivo, para fmal partilha do 
acervo líquido, na proporção das quotas que possuírem na sociedade. · 

CLÁUSULA NONA- O sócio que não concordar com alteração fei ta no contrato soc ial ou 
com decisão da maioria, não poderá argüir a di$SO tução da sociedade, mesmo que 
parcialmente, cabl!ndo-lhe a opção de continuar na sociedade ou receber seus haveres na 
forma convencionada abaixo. 

PAlÚGRAFO ÚNJCO - Os havere~ do sócio desistente serão apurados mcdiank balanço 
especial levantado para tal fim, no dia da ~etirada do sócio, com base nos princípios contábeis 
geralmente aceitos, com exceção dos i:móvéis pertencentes à empresa que serão aval.iados pelo 
valor de mercado. 

CLÁUStJI,A .DÉCIMA - Por convenção de todos os sócios. os mesmos ficam 
prestar individual e pessoallflente avais, .fianças ou cauções de favor a terceiros sendo que em 

. "7> {~i~)J 3 ( 
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QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE: 
MONTE CARLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA 
CNPJ 72.358.195/000.1157 

caso de infração desta regra, poderá ser-lhes aplicada a pena de exclusão da sociedade. 
mediante a quitação de seus haveres na forma prevista na cláusula nona. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A sociedade será administrada individualmente pelo 
sócio NÉLVIO PERJN, com poderes e atribuições de SÓCIO ADMINISTRADOR. para 
gerir e administrar os negócios da sociedade represl!ntá-la ativa e passivamente, judicial l; 
extra judicialmente, perante órgãos públlêus, insti.tuições' financeiras, entidades privadas c 
terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecuçãl> dos 
objetivos ou defesa dos interesses c direitos da sociedade, autorizado o uso do nome 
empresarial isoladamente, vedado, no entanto este uso em ações ou atividades estranhas ao 
in1eresse da sociedade. 

PARÁGRAFO '·ÚNICO - Cabe ao sócio administrador a faculdade de constituir 
procuradores ou mandatários da sociedade, nos casos em que se fizer necessário, 
especificando para tanto, em instrumento próprio os atos, poderes e operações que estes 
poderd.o praticar. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Os sócios declaram sob as penas da lei, que não estão 
impedidos de exercer a administração da sociedac..le por lei especial ou em vi1iudc 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 as nom1as de defesa da l;Oncorrência.. contra as relações de consumo. 1'0 
publica ou a propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEfRA- Pelos serviços que prestarem à sociedade os sócios 
poderão fixar de comum acordo, renda mensal a título de ''pró-labore", observando a<; 
disposições regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Ao término de cada excrc!ClO social, em 31 lk 
dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo· 
à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, 
cabendo aos sócios na proporção de suas quotas. os lucros ou perdas apurados. 

CLÁUSULA D~:CI.MA QUINTA - Nos quatro meses seguintes ao término do exerc1C1o 
social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso. 

CLÁUSULA OÉClMA SEXTA, - Falecendo ou interditando qualquer sócio. a soci~dade 
continuará suas alividadcs com os hcrde4:os, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou 
inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será a ado 
e liquidado com ba::;e na situação patrimonial da sociedade à data da resolução, ver· tcada cr 
balanço especialmente levantado para esse Ctm. 
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QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE: 
MONTE CARLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA 
CNP J 72.358.195/0001157 
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PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- Os herdeiros não. admitiaos na sociedade receb~râo seus 
havcrés na fonna prevista na cláusula nona. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA--: Fica eleito o foro da comarca de Goiocre- PR, para o 
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

I~ por estarem justos e contratados entre si, lavram data e assinam o presente intrumento, 
juntam~nte com duas testemunhas, em 4 (quatro) vias de igual teor c fom1a. 

Testemunhas: · 

" I, \ \ . /-. ____0 
Elaborado po'r:-üaimar Escarrnanhani 

RO 4.104.124-2 SSP/PR 
CRC/PR 035.190-0/2 

Goiocre, 06 de janeiro de 2004. 

/ r } , 
\ .:.Jv!;_tJJJ'"--. 

SUELirf'RÉZ!Ji!fA-PÍ?.ESTES PERJN 

( / / 
1-L• 1 f I f' 4 5..-i- ri./ 

..... / 

V aldcmir Leblcin 
RG :101-1 SSPIPR 
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NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE: 
MONTE CARLO COMÉRCIO DE VEÍCU1..0S LTDA 

CNPJ 72.358.195/0001-57 

' I 

NELVIO PERIN, brasileiro , natural de Marcelino Ramos- RS, casado sob 
o regime de comunhão universal de bens, empresário, residente e 
domiciliado em Cascavel - PR, à Rua Rio de Janeiro n° 111 O Edifício 
Filadérfia Apto 61, Centro, CEP 85.806-030, portador da cédula de 
identidade civil RG n° 7~3.428 - SSP/PR e do CPF n° 015.867.269-00 e 
SUELI TEREZINHA . PRESTES PERIN, brasileira, natural de 
Guarapuava - PR, casada sob o regime de comunhão universal de bens, 
empresária, residente e domiciliada em Cascavel- PR, à Rua Rio ele Janeiro 
n° 111 O Edifício 'Filadélfia Apto 61, Centro, CEP 85.806-030, portadora ela 
cédula de identidade civil RG no 1.013.335-1 - SSP/PR e do CPF n° 
031.236.889-50, únicos sócios componentes da sociedade empresária 
MONTE CARLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA com sede na 
Avenida Santos Dumont n° 999, Jardim Cidade Alta, na cidade de Goioerê 
estado do Paraná, CEP 87.360-000, com contrato social arquivado na Junta 
_Comercial do Paraná sob n° 412.02928105 em despacho de 21/06/1993, 
Primeira Alteração de Contrato Social arquivada na Junta €omercial do 
Paraná sob n° 9.4018657.8 em despacho de 6 de outubro de 1994, Segunda 
Alteração de Contrato Social arquivada na Junta Comercial do Paraná sob n° 
97/224470-0 em despacho de 15 de outubro de 1997, Terceira Alteração de 
Contrato Social arquivada na Junta Comercial do Paraná sob n° 99/002015-0 
em despacho de 04 de janeiro de 1999, Quarta Alteração de Contrato Social 
arquivada na Junta Comercial do Paraná sob n° 04/029684-9 em despacho de 
16 de janeiro de 2004, Quinta Alteração de Contrato Social arquivada na 
Junta Comercial do Paraná sob no 20090510526 em despacho de 3010112009, 
Sexta Alteração de Contrato Social arquivada na Junta Comercial do Paraná 
sob n° 41901226631 em despacho de O 1/08/2011 ,Sétima Alteração de 
Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob n° 
20120472597 em despacho de 30/01/2012, e Oitava Alteração de Contrato 
Social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob n° 20123702135 em 
despacho de 09/05/2012, deliberam de pleno e comum acordo ajustarern a 
presente alteração contratual, nos termos da Lei no 10.406/2002, conforme 
cláusulas abaixo: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O endereço da Filial inscrita sob o Nire n° 4190122663-1 -
CNPJ: 72.358.195/0002-38, que é localiz"ada na Av. América, 4978- Centro, na cidade de 
Cianmte estado do Paraná, Cep. 87.200-000, passa a ser na Av. Pará, 564 - Centro, na 

cidade de Cianorte estado do Paraná - Cep. 87.207-0t M 

1 



NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCiEDADE: 
NIONTE CARLO COMÉRCIO DE VEÍCUlOS LTDA 

CNPJ 72.358.195/0001-57 

CLÁUSULA SEGUNDA: As cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e 
que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor. 

E, por estarem assim justos e contratados entre si, lavram data e assinam o presente 
instrumento, juntamente com duas testem~J.nhas, e::1 4 ( qú·1nro) vias de igual fon11a e teor. 

/ 
// 

Testenzunhas: ...- ..... 

;{!<~~,:~//!;:_;.' 
//f }~.r,,:f/ 

Rodrig9:$P,ÓÍ oPerez 
R~:tf53 I ,. 9-2 SSP/PR 

Goioerê-PR, 16 de Janeiro de 2013. 

SUEiJTE~~ESTESPER/N 

• • I o 
Elaborado por: Jean Carlo ~~eida de Oliveira 

RG: 5. 75-3.1 ' :,..7 SSP/PR 
CRCIPR OS49iÓ-0!8 
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MONTE CARLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA• ~. I" ;:;ji u~ 
CNPJ: 72.358.195/0001-57 ICMS: 816.02942-22 'Ç-.n-· ~ () . 

MONTECRRLO 

PARA: 

A V. SANTOS DUMONT, 999 - CIDADE ALTA ~- --
GOIOERÊ - PR- CEP: 87.360-000 - -~;. a c::. 

44-3521-7272 
montecarlo.autosnovos@fiatrede.com.br 

ANEXO li 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LI ClT A TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 013/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 007/2013 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

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

do procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 

007/2013, instaurado pelo Município de Nova Cantu, que não fomos declarados 

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Goiorê, 25 de Março de 2013. 

Jean Carl s 
CPF: 024. 8 
R.G.: 57531 
Gerente Gerente 

~--"-72.j5b.), 1 ~5/00f;J1·51l 
MmlTE CARlO COMERCIO DE VEICULOS LTOA. 

Av. Santos Dumont. 999 .J 
~ CEP 87360-000 . Goít~erlo • PR 
~-.. 

I 
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MONTE CARLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA · 
CNPJ: 72.358.195/0001-57 ICMS: 816.02942-22 _ ç: e0.~ · 
AV. SANTOS DYMONT, 999 - CIDADE ALTA \ .D_w;;/. 

GOIOERE- PR- CEP: 87.360-000 -~ Ã\'-
MONTECRRLO 44-3521-7272 ~- . - r: ~ .' ---montecarlo.autosnovos@fiatrede.com.br 

MODELO ANEXO III 

PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 013/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 007/2013 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma 

Presencial n° 007/2013 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que nos 

comprometemos a entregar os produtos ganhos por esta empresa, nos termos e nas 

condições do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Goiorê, 25 de Março de 2013. 

R~o olato Perez- ~ \ 
c . .460.139-06 ~ 

R.G.: 57531797 SESP/PR R.G.: 6.530.019-2 SESP/PR 

Gerente {72.358. 195/00(i'~ -~71nte /J 
MONTE CARlO COMÉRCIO DE VEÍCUlOS lTDA. 

Av. Santos Oumont, 999 .J L ~EP 81360-00il · Gninarê · PR 



MONTECRRLO 

PARA: 

MONTE CARLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA 
CNPJ: 72.358.195/0001-57 ICMS: 816.02942-22 
AV. SANTOS DUMONT, 999- CIDADE ALTA 

GOIOERÊ - PR- CEP: 87.360-000 
44-3521-7272 

montecarlo.autosnovos@fiatrede.com.br 

ANEXO IV 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LI ClT A TÓRIO (LICITAÇÃO) No 013/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 007/2013 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma 

Presencial n° 007/2013 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa 

proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a 

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Goiorê, 25 de Março de 2013. 

Rodrigo Zep o Per , \ 
CPF:~-~0.139-06 ~ Jean Carl s de Oliveira 

CPF: 024. 82. 84 
R.G.: 57531797 SESP/PR R.G .: 6.530.019-2 SESP/PR 
Gerente ~ 7".11 ... .., - ~ Gerente ' ...... ...,:~b. "'~:;,!fluo ·. ~ ... -·., 

MONTE C~RLO COMERCIO DE VEicuÍa;;_Tb i 
L i-tV. Santos Oumont 999 

CEP 87360.0011 r. . · 
• •CIIQ~ri> PJ;i .. 



MONTE CARLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ~ p ~~ 
CNPJ: 72.358.195/0001-57 ICMS: 816.02942-22 ' .. /J.~---~--
AV.SANTOSDUMONT,999 - CIDADEALTA \--; ~- •\'« 

GOIOERÊ - PR - CEP: 87.360-000 ~~ "" t::;í'<·" -
MONTE CARLO 44-3521-7272 

montecarlo.autosnovos@fiatrede.com.br 

ANEXO V 

PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LI CITATÓRIO (LI ClT AÇÃO) No 013/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 007/2013 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma 

Presencial n° 007/2013 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa 

proponente, conhece todos os termos da licitação, bem como tomou conhecimento de 

todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que 

preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Goiorê, 25 de Março de 2013. 

Jean Carl s e a de Oliveira 
CPF: 024. -84 
R.G.: 57531797 ESP/PR 
Gerente Gerente 

, . 72.35B. 1 95Ju0~1-s7l 
MONTE CARLO COMÉRCIO DE VEICULOS lTDA. 

"""'". 

Av. Santos Oumont. 999 .J 
CEP 87351\-000. '1oioetfl · PR 
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, , \ 
MONTE CARLO COMERCIO DE VEICULOS L TD;\ . \ 

CNPJ: 72.358.195/0001-57 ICMS: 816.02942-22 ~:_- .2A;J 
AV. SANTOS DYMONT, 999- CIDADE ALTA .,).. I. t) . .. 

GOIOERE - PR- CEP: 87.360-000 --- Ff 
44-3521-7272 ,..._,_,, -MONTE CRRLO 

montecarlo.autosnovos@fiatrede.com.br 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 013/2013 

REF.: Edital de PREGÃO, na Forma Presencial n° 007/2013- PMNC. 

Objeto: Aquisição de 02 (dois) Veículos. 

O Signatário da presente declara que o mesmo recebeu do licitador 

toda a documentação relativa a licitação supramencionada. 

Nova Cantu, Paraná, 25 de Março de 2.013. 

elda de Oliveira 
CPF: 024. 2 . -84 
R.G.: 57531 797 SESP/PR 
Gerente Gerente 

~"72.358.195Jooo1 .. s7l 
: 10NH CAilLO Cí)[lf1ÉRCIG DE VEÍCULOS LTDA . 

.'h. ,antils Dumont. 999 I 
:, .. , C':r' 373EO-COrt- noinlltl!- PR ....J 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ~OVA 
ESTADO DO PARA CA~TU 

-1 

CNPJ • NA _ R n 77.845.394/0001 -03 
ua Bahi 85 

- PROCESSO 
_ A VISO DE LICITAÇÃO a, • - CEP 87.330-000 
- PREGÃO, na forma PLICITATORIO n• 013/2013 

N• resenc1al -

OBJETO: Aquisi ã 00712013- PMNC 
conform ç 0 de 02 Veículos O k -ABERT~~spe~•ficações em edital. , m, capacidade máxima 70 c;;-

..:.; A A oartJr das 09:00 (no ) H . A p t . . ve oras do dia 26 d M 
ser solicitados as a com mtelro teor do Edital an ~ arço de 2 O 13. 
PARANÁ junto naDPR~FEITURA MUN!CIPA~x~~ lllfonnações poderão 
14 00 às 17 00 H a IVISao de Licitação, no horário d 9 NOVA CANTU -T s. as 00 as 11 ·oo H 

elefone/Fax: (
44

) 3'J7I · se das 
)_ )63 3527- IJ8! . DI 

Nova Cantu Estad ~nn~antu@li~ .com.br 
AI • 0 o arana 1 1 d RTON A~TONIO AGNOLIN e Março de 2.013. 

Prefeito Municipal 

. uBUCADC• t\~ l vÔ I /}3 ,?fl(}/3 
JORNP\~ ~~V~-j.o p.!Té'l'uotl. 

EDIÇJ\() i~ .0_!"'--'-"'~'-l,_· .;:...5 ____ _ 

RESPONSÁVEL __..YJ-J----

---' 

PUBLIC ·- _ 1.;1 J .:3 . ~/j 
<--7 ?~'1'72. JORN~ J;t:Úi.o /)/ -

EiJIÇ r · _ g 'J' / 6 

RESPONS,\~L __ ~-------

p 
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necido ;~.os p:.rticipo:mtes que venha retirar na Prefeitun Municipal de 
Bomzópolis, o custo parti rctir.ar o edital será de RSIOO,OO (cem 
r~ais). O respectivo edital podcrã ser obtido na Prefeitura Municipal 
de Borrazópolis, no endereço acima mencionado, no hor.irio das 
08:00 as 11:00 horo~s, e das l3:00 ás 17:00 horas. , infonnações pelo 
telefone (43) 345~-2391. 

PREGÃO PRESENCIAL N' 19/2013- SRP 

Processo n! 4JI20 lJ 
Comunicamos nos interessados que se acha aberta licitação, 

modalidade Pregão Presencial SRP N". 019-2013, tipo MENOR PRE
ÇO por ITEM, que tem como objeto AQUISIÇÃO DE CONCEN
TRATO 28% DE PROTEINAS (Ração Para Peixes) Paro~ Alimentação 
De 27.000 Peixe~> Soltos No LAGO BRONISLAVA BARNET Ml
CUUN. no valor de RS3S .833,30 (trinta c cinco mil oi toce ntos c trinta 
~: três reais e trinta centaVO$). o~ envelopes (de proposl:l e docu
ment.aç:lo) serJo recebidos na Prefeitura do Município de Bornz6-
polis, locólliz.adJ na Praça da República. 28 Centro - Borrazópolis- Pr., 
até as 13h30mim horns do dia 04 d~ Abril de 2013 c abertos a partir 
das 14h00min, do mesmo dia, no mesmo local. O edital uão ser.i 
enviado via c-mail ou fax, apenas será fomc:cido aos p:lfticipanres que 
venha rerimr na Prefeitura Municip31 de Borrazópolis. o cusro paro 
retirar o edital será de R$50.00 (cinqüenta reais). O rcSJ)CCtivo cdit01l 
podc1--.i ser obtido na Prcfcitunl Municipal de Oorr.n:ópol is. no en
dereço 01cima mencionado, no horârio das 08:00 01s l i :00 hora.s. e d:~s 
13:00 ás 17:00 horas., informações pelo telefone (43) 3452-2391. 

Bom1zópolis, 15 de março de 2013 
ADILSON LUCCHETTI 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXfNAL 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N' 5/!013 

Processo Administrativo de Compra n° 13012013 
O Município de F::~.x.inal, E.s t:1do do Paraná. atravts da Comis

são de Licibções e sua equipe de :.poio, nomead!l pela Poruria n' 
00712013, tom:~ público p:lm o conhecimento de todos os interessados 
que fará realizar às 14:00 horas do d ia lO de abril de 2013, na sede da 
Prefeitura Municipal. sito ã Avenida Brasil, n° 694, CeniTo, Tomada de 
Preços parJ <t Contrataç~o de Empresa parn Construção de Unid:Jde Doí
sica de SaUdc • Nivcll - UBS l, sito 3 Ru~ Projetada. S/n°- Vila Nov:t. 
o Município de Faxin:1l. A Licitação ser.í Menor Preço (Global). 

Obs. O Edital e demai s documen tos pc:ninentes à presente 
Licitação, em apreço poderão ser ex.01minados t:: fornecidos mediante a 
apresent.:~.ç:lo do recibo de R$ 5,00 (c inco re<~.is) no endereço acim:J 
mencionado, conforme o § 5". Do Anigo 32 da Lei Fedem! n." 
8.666/9 3, de segunda n scxta-feirn nos honirios das 9 :00 às 11:00 
horas c das 13:00 às 17:00 horas ou a trové-s do acesso fi p3gin:l 
www.faxinal. pr.gov.br. 

Faxinal-PR, 18 dç março de 2013 
ADILSON JOSE SILVA LINO 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N" 16/2013 

Síntese do objeto: AQUISIÇÃO DE MOBiqÁRIO E EQUI
PAMENTOS PARA O CENTRO DE EDUCAÇAO INFANTIL 
PROlNFÃNC IA. Sess!io de entrega de envelopes: 05/0412013 até íiS 

I 0:00 horas. Scs.sJ o de Julgumcnto : 05/04/2013 lS I 0:00 ho r:..s. 
Loca l p:1r.:1 in(onnuçôcs c obtenção do instrumento convoc:Hório c 
seus anexos: Setor de Comp1.1s da Prefeit\1ra Municip::~l de Gu:~iroçá, 
Eslado do PJ.raná. sita à Rua Fr::mciseo Vieira. 1.1 81 - Centro, ou 
J.tr.lvés do telefone (44)- 3442 1413, mediante apresentação do ATO 
CONSTITUTCVO (conlr.l.to soei<~.!) da empresa . 

Em 20 de março de 20 13 
JANESLEI AMADEU CAENETTO 

Prefe ita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRJO SERPA 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N' 6/2013 

Tipo menor preço por item 

O Município de Honório Scrpa - PR., avisa aos intcrcss::~.dos 
que fani realizar licituçào no dia OS/04/2013, às 09hs, na Sala de 
Licitações, sito à Rua Elpidio dos Santos. 541 - Honõrio Serpa - Pr., 
na modalidade de Pregão Presenc ial, a qu:~l tem por objeto a "Con
tratação de empresa de viação. par.1 execução de serv iços diários de 
lr-J.n.~porte da Tcrccin1 [d:J dc. em atendimento a Lei Munic ipal n°. 
320109. de 15 de dezembro de 2009: nJ. cid:1de e no interio r deste 
Municlpio", conforme especificações contidas no Tenno de Refe
renda ::mexo '' I~ do edital. OBS: O edit:ll encontra-se a disposição no 
edificio dn Prefeitur.l Municipnl de Honório Serpa, no endereço acima 
mencionado, no pcriodo das 8hs às 12hs c dàs 13hs30min às 
17hs30min, em dias lnc:ís. 

Diário Oficial da União - Seção 3 

PREGÃO PRESENCIAL N' 7120I3 
Tipo menor preço por item 

O Mun icípio de Honório SerpJ. • PR .. avis.a ::tos interessados 
que f:arã realizar licitação no dia 0910412013, às 09hs, na Sala de Li· 
cit3çõcs, sito :i Ru:1 Elpidio dos Santos, 54 1 • Honório Scrpa - Pr., ntl 
modalid.::lde de Preg:'io Prese ncial, a qu:1ltem por objeto a: "Aquisiyl o 
de sêmen das r.sças Holandesa (Prcra c Brunca), Jcrscy, Gir Leiteiro e 
Raça Pardo Suíço; c. m:\teri:~ is p:~ra inseminação anilicial, ::1 saber: b:li· 
nbas. luvas veterinári:ls. nitrogénio liquido. botijões e ::.plicador de sê· 
mcn, para atender ao Programa de Inseminação Ar1ificiol, coordenado 
pelo Dc:p:.utamcnto de Agricuhur-.-, deste Município", nas quantidades c 
especificações mencion:1das no Tem1o de Referencia an r:xo "I" do edi
tal. Valor máximo desta licitação impona em RS. 47.590,00 (quarc:nta c 
sete mil. quinhentos c noventa rcõli!'). OBS: O edital encontra-se :i dis
posição no editicio da Prefeitun Municipal de Honório Serpa. no pe
riodo das 8hs às 12hs c das 13hs30min às 17hs30min. em dias úteis. 

Honório Serpn. 20 de m:1rço de 2013 
EDEVALDO MIGUEL PHILIPPSEN 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N' 25/2013 

Processo Administrativo r\0 48/2013 
Aquisiç:lo de camisetas destinados aos p:1cicntcs Jo CAPS 

(Centro de Atençilo Psicossocia l) e para os funcion-:irios da Secrc:to.ria 
Municipal de Saüde, pelo Menor Preço Por Item. Obtenção do Edital : 
Prcfcitur-J Municípul de Marialva Rua Sant~t EJigênia. 680 M:uialva-Pr. 
Retebimento dus Propostas: atê 05 de :~.bril de 2013 às 08h30min. 
Abcrrurn das Propostas: 05 de abril d...: 20!3 às 09h00min. Infom1:1çõcs: 
(44) 3232-8370 (voz c fax) ou compros@capitaldauvafina.com.br 

MJ.ri:~lva-PR. 19 de mJ.rço de 20 13 
EDGAR SILV ESTRE 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREIRA SALES 

RETIFICAÇÃO 

No Pregão Presencia l n! 112013 publicado no DOU, edição 
53. de tcrç<l·fcir;.~, 19 Lle março de 2013. seção 3. p~g. 176. onde ~c lê: 
Data Abertura: 3 de Abril de 2013. us 09h30min, leia-se: DJ.b Aber
tura: OS de Abril de 2013, as 09h30min. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
CNPJ n• 77.845.394/0001-03 

PRE~x~~iJiE~~~~t~~~/2013 
Processo Liciuuôrio n1 13/2013 

OBJETO: Aquisição de 02 Veículos. O km, po tênc ia mãx.ima 
de 70cv, conforme csp~cific:lções em edital. 

ABERTURA: A panir das 09:00 (nove) l-I oras do DIA 26 de 
Março de: 2.013. 

A Pastn com inte iro teor do Ed iw.l, ::tncxos c infom1açõcs 

t1~~ s:rP~0~~~~~ju~~oP~~~i~~~~ lj~~~~~:~; ~~~~0X~ 
9:00 ,\s 11 :00 Hs c das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 
35271363 - 3527-1281 - pmnc:lntu@i);.COm.br 

PREGÃO PRESENCIAL N' 812013 

Processo Licitatório n: 1412013 
OBJETO: Aquisição de 03 PIJ.Ínas Niveladoras de arr<~.sto, 

conforme cspccificaçõc~ em edital. 
ABERTURA: A pJrtir das 10:00 (dez) Hor.1s Jo DIA 26 de 

Março de 2.0 13. na s:1la de reuniões do Paço Municipal, em Nova 
Canru, P:mmá. 

A Past;J. com inteiro teor do EdiUJI, 01nexos e infornmçOes 
poderão ser solicíta~os na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU • PARANA. junto a Divisão de Licitação, no horirio das 
9:00 i.~ 11:00 Hs e d:1s 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 
35271363 - 3527-128 1 - pmnc<~.ntu@ig.com. br 

Nova Cantu-PR, 11 de m;trço de 2013 
AIRTON ANTONIO AGNO LIN 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA D'OESTE 

AVISO DE LICITACÃO 
P REGÃO I'Rf.Sl: NCIAL N' 19/2013 

O Município de Péroln D'Ocste Estado do Par.mii, por seu 
Prâcito Municipal, Senhor ALCJR VALENTIN PIGOSO. c o Senhor 
Dele!iio Def:~nte, Pregoeiro, nomeado pela Portari a de n• 06i2013 de 
21/0112013, no uso de SUJ.S <~tribuiçõcs legais, faz saber c TORNA 
PUBLICO aos interessados, que cnsontra~se aberto o prescmc Editnl 
de Licit.:Jç:lo. na modalidade: PREGAO PRESENCIAL, lipo MENOR 
PREÇO POR ITEM, que scrJ regido pe la Le i Fedem! de n• I 0.520 de 
17 de julho de 2002; Decreto Municipal de n• 65/2007 de 03/0712007 
e subsidi:.riamenle pelll Lei n• 8666 de 21 de junho de 1993 e su;~s 
posteriores alterações c legislação correlata, para a fimliidadc abaixo 
~spcci ficada: 

Este documento pode ser verificado no endereço e letrõnico htlp://www.in.gov.btf.wt.enticidxle.html, 
pelo código 000320130321001 86 

N' 55, quinta-feira, 21 de março de 2013 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL DE W 1912013 de 
19/0312013. 

I. DO OBJETO DA LICITAÇÃO: A pre-sente licitaç"o do 
tipo menor preço por Item, tem por objc10 n conttat:lção de cmprcs.:~ 
pai.l nqu i!iiç:io de O I veiculo novo, com recursos do:c programas 
Federais do Pro-Jovem e do Bois~ Família p:m:1 o Dep:trtamento de 
Ação Social do Munic!Jlio de Perol<~. D'Oeste!PI'. 

2. PREÇO MAXIMO TOTAL: RS 29.900,00. 
3. DATA DE ABERTURA: No dia 05/04/2013 as 08:30 horas. 
4. LOCAL DA ABERTURA: Sal:l de Reuniões da PrcfcirurJ 

Mun icipal de PC:rol:1 D'Ocstc, Estado do P:lr.ln:i, com o Pregoeiro c 
Equipe de Apoio. O Edital e anexos poder~o ser retimdos grotut
tamente e diretamente com o Pregoeiro na Prefeituro Municipal. lo
c:llizada :i Rua Presiden te Costa c Silva, 290, em horário comercial 
(S:OO às 11:30 c das 13:30 âs 17:30 hons}, de segunda a sexta feira, 
onde também sedio prestadas todas as infonnaçôcs a respeito do 
certame liciwtóri o. 

Pérola D'Oesle-PR. 19 de m;~rço de 2013 
ALC!R VALENTIN PIGOSO 

Pr(,.'li:ito 

DELESIO DEFANTE 
Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE QUERÊNCIA DO NORTE 

CNPJ 76.973.69210001-16 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N' 20/2013 

O município de QuerCncia do Norte. Paran:í.. toma pUblico 
que rc:alizarâ procedimento licitatório na modalidade Pregão Presen
cial - da SCb'tlinh: fonna: MENOR PREÇO POR ITEM. 

Objc:1o: Registro de preço para aquisic:ão de material c: equi
pamento odontologico c: laboratorial. 

Abertura: 04 de abril de 2013 - 09 horas. 
Local: Sala de licitações dn Prefeitura Municipal, siru:1da a 

Rua \Valdemar dos S:tntos. 1197. centro, pelo fone 44-3462.15 I S. 

QucrêncHl: do Nonc-PR, 20 de março de 2013 
CARLOS BENVENUTTI 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE 

AVISO DE ANULAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N' 8/2013 

Processo Adminisnutivo n: 25/2013 
O Pregoeiro do Município de R:~ncho Alegre toma público 

que o PrcgJo Presencial n• 8120 13 foi anul:ldo, por determinação do 
Prefeito Munic ipal que revogou \) presente certame. por molivos de 
ndcquaçào aos di tames lega is. 

INFORMAÇÕES: Unidodc Compras I Licil3çiio- (43) 354!1-1311 
Pan1 lod;~s as referênc ias de ICmpo scr.i observado o horário 

de Brasíl ia (DF). 

Em 19 de março de 2013 
EDSON DOMINCIANO CORREA 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO JOSÉ DOS PfNHAIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS 
MATERIAIS E LICITAÇÕES 

PIU:GÃOA~E~SR&~~~'5~~~~9~~13 - SRP 

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de produlos de 
limpeza necess:irios a Secretaria Municipal de Sallde. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 05/04/2013 ;, 09h00min 
INICIO DA DISPUTA: 05/04/2013 as 14h00min 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O cdil31 completo 

podcr.i ~cr cx<lminado c adquirido atmvés do site www.caixJ..gov.br. 
Outro~ infonnações poderJo $e r obtidas na Divi~:lo de Licitaçilo dll Pre
feitura. Municipal de Silo José dos Pinhnis. sito nu Rua Passos Oliveiru 
n° 1101 - Centro. no horário compreendido dns OShOOmin às llhOOmin 
c das 12h00min às 17h00min. ou pelos telefones 0 .. 41 3381-6656. 

PREGÃO ELETRÓNICO N' 40/2013 - SRP 

OBJETO: Regislro de Pr~ços paro aquisição de lnstrument:~.is 
Médicos necessários a Secretnria Municipal de Sa.Ude. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08/04/2013 ãs 09h00min 
INICIO DA DISPUTA: 09/04/2013 às 14h00min 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O cdiul complc<o 

podcr..í ser examinado · trJvés do sitc www.c3ixa. .gov.br. 
Outrns in formaç.Uc oderào ser obtidas Divis!lo de Licitação dl.l Pre
feitura Municip de Sào José dos P inh:lis. ·tQ na Rua Passos Oliveira 
n~ 1101 - Ccn , no hodrio compreendido das'OShOOmin bs llhOOmin 
c das l2h00 in :is 17h00min, ou pelos telefones 0 .. 4 1 338 1·6656. 

te confonnc MP n~ 2.200-2 de 24/08/200{, que institui;~ 
Infracsrrutur.l de Chaves Púb lj c:ts Bras ilcírá - ICP-Brosil. 
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I Itambaracá 

PREFEITURA DE ITAMBARACA 
Licitoçiio Modalidade: Pregão Presencial n• 003/2013 
OBJETO DA LICITAÇÃO - Aquisição de Peças Mecãnicas Automotivas c Prestação de 
Serviços de Manutenção Mecânica paro os Veículos Leves e Pesados da Frota Municipal 
do Município de ltambaracá. 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
O Município de ltambaracá toma pública n homologação do procedimento lícitatório em 
epígrafe its empresas: Wagner Rogerio Cordeiro, CNPJ: 04.970.847/0001-50; Antonio 
Afonso Polizcl ME. CNPJ: 77.344.752/0001 -02 c União Equipamentos Rodoviorios 
Ltda. CNPJ: 07.223.489/0001-00. 
Por fim, fica cxpr~.:ssamcntc convocadas as proponentes acima classificadas pard a a.c;· 
sinaturn da respectiva Ata de Registro de Preços, nos termos do Ar1. 64, caput. da Lei n' 
8.666/93. sob as penalidades da Le i. 

ltambaracá Pr, 12 de março de 2013 
AMARILDO TOSTES - Prefeito Municipal 

R$ 96,00 • 20094/2013 

I I vaí 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ - ESTADO DO PARANÁ 
RUA RUI BARBOSA, 632 - CENTRO- IVAÍ- PR 
CNPJ/MF 76.175.918/0001-33 

AVISO DE LICITAÇÃO W 01411013 
PREGÃO PRESENCIAL N"0/411013 
(Leis n• 8.666193, a/'/. 21 e /0.52012001) 
Tipo de licitação: MENOR PREÇO. 
Síntese do objeto: 2.100 caixas de 400 gramas de bombons sot·tidos com no mínimo 
08 sabores .. 
Sessão de j ulgamento: 1510312013 às 09:30 fls. 
Local para informações e obtenção do instnonemo convocatório e seus anexos:Setor 
de Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE /VAi- PR- Rua Rui Barbosa. 606 
- Celllro ·/vai -Pr- fone- (41) 3247-1222- rama/116 e site:"~'~" ivai.pt:goHbr 
!vai. / I de março de 2013. 
Marco Antonio Jensen - Pregoeiro Municipal 

R$ 96,00 • 19480/2013 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ - ESTADO DO PARANÁ 
RUA RUI BARBOSA, 632 - CENTRO- IV AÍ- PR 
CNPJ/MF 76.175.918/0001-33 

MUNICÍPIO DE IV AÍ toma público que requereu ao IAP. a Licença Prévia, para 
insta lação de núcleo habitacional na Rua São Paulo Vila Brasil li na cidade de 
I vai - Pr. Não foi determinado estudo de impacto ambiental. 

RS 48,00 - 1920212013 

I I vaiporã 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVA!PORÃ-PR 
Edital n' 22/2013- Processo n• 423/2013 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N' 19/2013 

A Prefeitura Municipal de lvaiporã, Estado do Paraná, toma público, para conhe
cimento dos interessados, que no dia 02 de Abril de 2013, ás 09:00 horas, na sala 
de reuniões da Câmara Municipal Vereadores de Ivaiporà. localizada na Praça dos 
Três Poderes, s/n, haverá licitação na modalidade de Pregão Presencial para Reg· 
istro de Preços, tipo Menor Preço por Lote, objetivando a Contratação de empresa 
especializada no fornecimento de Peças de reposição para o Britador Marumby SR. 
a ser usado na Pedreira Municipal de Ivaiporà. O Ed ital de Pregão Presencial, com 
os detalhes da licitação, acha-se afixado no Q uadro de Editais da municipalidade, 
cuja cópia os interessados deverão solicitar pessoalmente junto ao Setor de Com
pras e Licitações, no horário normal de expediente, informações adicionais sobre 
o cer1ame: através do e-mail: licitacoes@ivaipora.pr.gov.br. lvaiporã. 12 de março 
de 2013. Roscmciry Aparecida Alarcon. Pregoeira. 

R$ 120,00 • 19928/2013 

I Jesuí tas 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÍTAS 
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N' 003/2013. 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÍTAS. ESTADO DO PARANÁ, TORNA 
PÚBLICO. para conhccimcmo dos interessados, que realizará às 14:00 horas. do dia 
OI de abril de 2013. na Prefeitura Municipal de Jesuítas, sito à Rua Padre Leonel 
França, n' 369, licitação na modalidade Tomada de Preços, que tem por objeto a 
Contratação de pessoa jurídica de direto privado para execução de 9.639,00 m2 
de pavimentação de vias urbanas com serviços de terraplenagem. base de colchão 
de argila. meio-tio de concreto com sarjeta. revestimento com pedras irregulares, 
calçadas em concreto. rampas de acesso para deficientes c placa de obra, conforme 
convênio firmado com o governo do estado sob n• 52/20 12/RECAPEISEDU. 

Os ime~~ssados e?1 participar poderão obter o Edital completo e demais jnfàiinações J B ~ 
nccessanas a traves do telefone (44)3535~8600, bem como de avisos q\Je'llcnham ser 
publicados no órgão oficial do município ou diretamente nesta Prefeituta Municipal ) 
em dias úteis no horário normal de expediente. \ - . _ ';;;/~ • •-

Jesuítas, li de março de 2013. -
OSVALDO DE SOUZA v'~:: - • \ 
PRFEITO MUNICIPAL 

R$ 144,00 • 19659/2013 

I Nova Cantu 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ n• 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-000 

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO n• 013/2013 
PREGÃO, na forma Presencial 

N" 007/2013- PMNC 
OBJETO: Aquisição de 02 Veículos, O km, capacidade máxima 70 cv, 
confonne espe<:ificações em edital. 
ABERTURA: A partir das 09:00 (nove) Horas do dia 26 de Marco de 2.0 13. 

A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos c informações 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(Q)i~.com.br 

Nova Cantu. Estado do Paraná. li de Março de 2.013. 
AIRTON ANTONIO AGNOLJN 

Prefeito Municipal 
R$ 120,00 • 1964812013 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ n• 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85- CEP 87.330-000 

AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO L!CITATORIO n' 014/2013 
PREGÃO, na forma Presencial 

N' 008/2013- PMNC 
OBJETO: Aquisição de 03 Plainas Niveladoras de arrasto, conforme 
especificações em edital. 
ABERTURA: À par1ir das I 0:00 (Dez) Horas do dia 26 de Mar ·o de 2.013. 

A Pasta com inteiro teor do Edital. anexos c informações 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- pmneanru@ig.com.br 

Nova Cantu. Estado do Paraná, li de Março de 2.0 13. 
AIRTON ANTONIO AGNOLJN 

Prefeito Municipal 
R$ 120,00 • 1964912013 

I Nova Londrina 

PREFEITURA DO MUNJCIPIO DE NOVA LONDRINA 
EDITAL RESUMIDO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N'.02/2013 

OI - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS 
02 - Contratação de empresa, para construção de um barracão industrial para re
ciclagem de materiais c resíduos no aterro sanitário c aquisição de uma escavadeira 
hidráulica, confonne Lote n'.O I e Lote n' .02 do referido edital". 

03- DA ABERTURA DOS ENVELOPES e LOCAL DE ENTREGA: 
As propostas e documentos necessários à habilitação preliminar dos proponentes. 
deverão ser entregues na sede da Prefeitura Municipal de Nova Londrina, Estado 
do Paraná, na Praça da matriz, n".26 1. no dia 08 de abril de 2013 às I 0:00 horário 
designado para abertura da licitação. 

04 - As empresas interessadas, podcrà ter cópia integral deste Edital no 
Departamento de Administração da Pr itura Municipal de Nova Londrina, sito 
à Praça da Matriz, 261. 

DO ELIS JOSÉ CHIODE~LI • 
1 

Prefeito Municipal 
00- 9942/2013 

I Nova Santa Bárbara 

AVTSO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL n.' 016/2013 

Objeto: Contratação de empresa ou profissional para prestação de serviços médicos 
na especialidade ginecologia e obstetrícia. 
Tipo: Menor preço. 

v 
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PROCESSO LICITATORIO No 013/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial no 007/2013 
ABERTURA: 26/MARÇ0/2013 HORÁRIO: A Partir das 09:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, a Partir das 
09:00 Horas do dia 26 de Março do ano de 2.013, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal , 
sito à Rua Bahia, n° 85 - Centro, em Nova Cantu, Paraná, Processo Licitatório, na Modalidade 
PREGÃO, na Forma Presencial, tipo menor preço, por ítem, fixo e sem reajuste, de acordo com 
o que determina a Lei no 10.520/02 e Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e 
as condições estabelecidas neste Edital, para escolha da melhor proposta de preços, conforme 
segue: 

1 - DOOBJETO 

1.1 - O presente Edital de Pregão, na forma Presencial tem por objetivo a Aquisição de 
Veículos, da seguinte forma: 

LOTE N° 01 - ÚNICO: 
- AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS O KM, MÁXIMA 70 CV, 1.000 CILINDRADAS, 
CAPA CIDADE OS PASSAGEIROS, COMBUSTÍVEL FLEX. 

2 - CONDIÇÕS DE PARTICIPAÇÃO NA LI ClT AÇÃO 

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

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

3- DO CREDENCIAMENTO 

3.1 - A licitante deverá apresentar-se através de pessoa credenciada, representante legal, 
procurador ou titular, sob pena de ser declarada impossibilitada de participar no certame licitatório; 

3.2 - Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, 
o proponente/representante deverá apresentar-se para credenciamento, junto ao Pregoeiro, 
devidamente munido de documento que o credencie a participar deste certame e a responder pela 
representada, devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento 
equivalente; 

3.3 - O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou partícula ç.ão_, 
com firma reconhecida, juntamente com o documento constante do An deste edital que 
comprove os necessários poderes para formular ofertas, lances e prati r todos os demais atos 
pertinentes ao certame, em nome da licitante. 
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3.4 - No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma 
reconhecida de dirigente, sócio ou proprietário da empresa proponente, deverá ser apresentada 
cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, ou da última alteração estatutária ou 
contratual, na qual sejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura, devendo a referida cópia ser anexada ao processo licitatório, para 
dirimir quaisquer questões posteriores. 

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

4 - HABILITAÇÃO 

4.1 - O envelope de n° 02 - HABILITAÇÂO, deverá conter a seguinte documentação: 

a) as Certidões: 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS; 
-CND, DÉBITOS, TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS; 
-CERTIDÃO REGULARIDADE COM FGTS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS. 

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

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

d) Declaração de entrega (Modelo ANEXO 111); 

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

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

g) Cópia autenticada do Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, e Prova 
de Inscrição no CNPJ, para comprovação de que a atividade da empresa, é ou está ligado ao 
ramo pertinente do objeto desta licitação; 
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e) Declaração ou Certificação atestando a boa qualidade do combustível, emitido pelo 
"SINDCOM (ANP)" (Original ou Cópia autenticada em cartório). 

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

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

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

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
HORÁRIO: 

5 - DA PROPOSTA- ENVELOPE no 01 

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

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

abertura da proposta Comercial 

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

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

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

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

ENVELOPE N°. 01 - Proposta de Preços 
CONVITE N°.: Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
ABERTURA: HORÁRIO: 
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6 - DA SESSÃO DO PREGÃO 

6.1 - A sessão do pregão será realizada com os seguintes procedimentos: 

6.1.1 - A partir do horário estabelecido neste Edital, o Pregoeiro declarará aberta a sessão 
para realização do pregão, quando então dará início aos trabalhos anunciando o recebimento dos 
credenciamentos e a identificação dos representantes das licitantes e dos envelopes contendo a(s) 
proposta(s) e documentação; 

6.1.1.1 - Analisados os credenciamentos apresentados, o Pregoeiro anunciará aos presentes 
as condições desses documentos, os poderes e os limites de participação de cada licitante, 
encerrando-se, neste momento, o recebimento de credenciamentos, envelopes contendo proposta e 
documentação; 

6.1.2 - Encerrada a fase de credenciamento, o Pregoeiro dará início à abertura dos 
envelopes contendo a proposta das licitantes, que, após minuciosa análise quanto ao atendimento 
das exigências editalícias, deliberará sobre a desclassificação daquelas consideradas desconformes 
com o Edital e seus anexos e daquelas cujo(s) preço(s) seja(m) superior(es) à de menor valor 
acrescida de I 0% (dez por cento) sobre o seu valor, ordenando as demais para a participação na 
apresentação de lances. 

6.1.2.1 -Não havendo o mínimo de 3 (três) propostas classificadas para a apresentação de 
lances, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, que tenham atendido as 
condições do Edital, até o máximo de 2 (duas), para que seus credenciados possam também ofertar 
lances verbais, de forma a garantir a participação de mais 2 (duas) concorrentes. 

6.1.2.2. - Ocorrendo absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas, o 
desempate será realizado por meio de sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação 
de lances. 

6.1.3 - Classificadas e ordenadas as propostas, o Pregoeiro dará início à disputa entre as 
licitantes, por meio de lances verbais e em voz alta, de forma sucessiva, de valores distintos e 
decrescentes, a partir do credenciado pela licitante que apresentou o maior valor dentre as 
classificadas e as demais licitantes, registrando os lances ofertados e reordenando-os. 

6.1.3.1 -A desistência, por parte do credenciado de qualquer das licitantes participantes em 
ofertar lance, quando convocado pelo Pregoeiro para fazê-lo, implica na sua exclusão da etapa de 
lances verbais, prevalecendo na disputa a sua última oferta, para efeito de posterior ordenação das 
propostas. 

7 -DO JULGAMENTO 

7.1 - O julgamento será procedido da seguinte forma: 
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7.1.1- O critério de julgamento será o menor preço por ítem. 

- \ 

7.1.2 - No momento em que os credenciados das licitantes classificadas desistirem da 
apresentação de lances verbais, observada a ordem estabelecida no subitem 8.1.3 deste Edital, o 
Pregoeiro declarará encerrada a etapa competitiva do certame. 

7.1.3- Encerrada a etapa competitiva do certame o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da 
proposta classificada em primeiro lugar quanto ao valor, com base no valor estimado para a 
contratação constante do processo e o atendimento às exigências editalícias e decidirá 
motivadamente a respeito. 

7.1.4- Não havendo lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita 
de menor valor, o valor estimado para a contratação constante do processo e o atendimento às 
exigências editalícias. 

7.1.5- No caso de haver apenas uma proposta, e desde que esta proposta atenda a todos os 
termos do Edital e seus anexos, e que o valor proposto seja compatível com o valor estimado da 
contratação, esta poderá ser aceita. 

7.1.6 - Encerrada a etapa de oferta de lances por parte das licitantes classificadas, o 
Pregoeiro abrirá o envelope de n° 2 (DOCUMENTAÇÃO), da licitante classificada em primeiro 
lugar, que, após análise da documentação apresentada, achada de conformidade com as exigências 
do Edital, será declarada pelo Pregoeiro a vencedora do certame. 

7.1.7 - Caso a licitante classificada em primeiro lugar não atenda às condições de 
habilitação exigidas no Edital, o Pregoeiro adotará o mesmo procedimento para a segunda 
colocada e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda plenamente ao Edital, 
seus anexos e ao valor estimado para contratação constante do processo, sendo a respectiva 
licitante declarada vencedora do certame. 

7.1.8 - Apurada a melhor proposta que atenda às condições exigidas no Edital e seus 
anexos, o Pregoeiro deverá negociar com a licitante vencedora de forma a obter a melhor condição 
de contratação para a Administração Pública, observadas as regras de mercado. 

7.1.9 - Os envelopes de n° 2 (DOCUMENTAÇÃO) das licitantes não classificadas em 
primeiro lugar, somente serão devolvidos aos mesmos até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento 
definitivo do objeto da presente licitação. Os envelopes não retirados, dentro do prazo 
estabelecido, serão destruídos. 

7.1.10 - Da reunião será lavrada Ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os 
atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, 
Equipe de Apoio e pelas licitantes presentes. 

7.1.11 - A apresentação de uma proposta na licitação, será considerada como evidencia de 
que a proponente: 
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a) Examinou criteriosamente todos os documentos do edital, que os comparou entre si e 
obteve do Contratante, informações sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresentá-la. 

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

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

8 - LOCAL PARA ENTREGA DO OBJETO e CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO: 

8.1 - Para os lotes acima, a entrega do objeto deste edital deverá ser realizado no Local 
determinado pela Licitante, que estará descrito na Requisição de Materiais, conforme especificado 
no item 1.2 deste Edital. 

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

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

8 - DO PAGAMENTO 

8.1 - O pagamento será através de recursos próprios do Município de Nova Cantu e outros. 

8.1.1 - O Pagamento será realizado mediante a entrega e aceitação dos materiais/produtos 
pelo órgão responsável, e apresentação da fatura/NF. 

8.1 .2 - O Pagamento será realizado até o 1 Ü0 (Décimo) dia do mês subseqüente ao mês do 
fornecimento. 

9 - RECURSOS FINANCEROS: 

9.1 - Correrá por conta de Recursos financeiros do Município de Nova Cantu e outros, com 
a seguinte Dotação Orçamentária: 

Dota ão Secretaria 
0502.12361.0188-2015 - 44.90.52 e outros 

10 - DO VALOR 

10.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-47.000,00 (Quarenta e 
Sete Mil Reais). 

11 - DAS PENALIDADES 

11.1 - Ao contratado total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções legais, a 
saber: 
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a) Advertência; 
b) Multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em 

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

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

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

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

12 - IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCA TÓRIO: 

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

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

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

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

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

13 - RECURSOS: 

13.1 - Declarada a licitante vencedora, poderão as demais licitantes, por seus credenciados, 
manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em Ata, 
sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação das razões de recurso, ficando as 
demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões em igual prazo, que 
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
autos. 

13.2 - A licitante, por seu credenciado, poderá também, apresentar as razões do recurso no 
ato do pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva Ata, ficando todas as demais 
licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões no prazo de 3 (três) dias úteis 
contados da lavratura da Ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
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13.3 -A falta de manifestação imediata e motivada da licitante, importará na decadência do 
direito de recurso. 

13.4 - Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do 
término do prazo para apresentação de contra-razões. 

13.5- O acolhimento do recurso, importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

13.6 - O resultado do julgamento do recurso será divulgado mediante afixação no quadro 
de avisos da Prefeitura Municipal e comunicado a todas as licitantes via fax ou e-mail. 

14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

14.1 - Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da presente 
licitação à(s) licitante(s) vencedora(s), com a posterior homologação do resultado pelo Prefeito 
Municipal. 

14.2 - Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, o Senhor Prefeito Municipal adjudicará, homologará e contratará o objeto da 
presente licitação. 

15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

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

15.3 - 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. 

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

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

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



_. '\,}' 

ltl 
l.t.. * 

lU ...... ~ 
D>L "'" (,.(:) •• ••.• r- .• 

Prefeitura Municipal de Nova C o-fl~ ---~:-· 
Rua Bahia n° 85- Centro - Nova Cantu - PR.- CEP: 87330-000/~c,. ·f;)/ 

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

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

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

15.9 - Para dirimir controvérsia decorrente deste certame, o Foro competente é o da 
Comarca da cidade de Campina da lagoa, Estado do Paraná excluído qualquer outro. 
Aprovo o(a) EDITAL DE PREGÃO. 

16- DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 

16.1 - A Divisão de Licitações prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos 
interessados nesta licitação, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, no 
horário de expediente NO PAÇO Municipal de Nova Cantu -PARANÁ, na Rua Bahia, N° 85, ou 
ainda pelo fone /fax 44-35271281 I 35271363- e-mail- pmncantu@ig.com.br. 

NOVA CANTU - PARANÁ, 11 de Março de 2013. 

ASS. COMPRAS E LICITAÇÕES PRESIDENTE DA COMISSÃO C.P.L. 
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Prefeitura Municipal de Nova C~nruP-F 
Rua Bahia n° 85 - Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-00Ô . • 

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

(MODELO ANEXO I) 

-

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 013/2013 
REF.: Edital de PREGÃO, na Forma Presencial n° 007/2013- PMNC. 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) 
-------------------- portador (a) da Cédula de identidade 
sob n°. e CPF/ MF no. a -------------
participar do procedimento licitatório sob o modalidade 

instaurado por este Departamento de 
Compras. 

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

Em ___ de ________ de 2013. 
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Prefeitura Municipal de Nova C~~ÍlJ~~ç, . -~ 
Rua Bahia n° 85- Centro - Nova Cantu - PR.- CEP: 87330-000 ov}~ ·V 

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

(MODELO ANEXO 11) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 013/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 007/2013 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 007/2013, 

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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Prefeitura Municipal de Nova Cãnt~ 

PARA: 

Rua Bahia n° 85 - Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 

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

(MODELO ANEXO 111) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 013/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 007/2013 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 007/2013 

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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Prefeitura Municipal de Nova c!~-trf-----.i· 
Rua Bahia n° 85- Centro- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 ~ :n\ 

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

(MODELO ANEXO IV) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 013/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 007/2013 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 007/2013 

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

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

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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Prefeitura Municipal de Nova CaQ;t.JJ---:~~-
Rua Bahia n° 85 - Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 Qva Cc:;.r.L. 

PARA: 

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

(MODELO ANEXO V) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 013/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 007/2013 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 007/2013 

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

licitação, bem como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da 

licitação, declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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PrefeitUra Municipal de Nova Caruif-~--:J..-· 
Rua Bahia n° 85- Centro- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 -

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

DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 013/2013 
REF.: Edital de PREGÃO, na Forma Presencial n° 007/2013- PMNC. 

Objeto: Aquisição de 02 (dois) Veículos. 

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

Nova Cantu, Paraná, ___ _ .........:d~e::..._ ______ de 2.013. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 

Carimbo CNPJ 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTfJ 
ESTADO DO PARANÁ I o: FL • 

CNP J 77.845.39410001-03 \ -----
PROCESSO n° 008/2013 "<! I~ 

. Â 

~- -

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

--------------
OBJETO: Aquisi~ãQ __ ge 02 Veículos 1.000 
cilindradas~ 

VALOR ESTIMADO - R$-47.000~00 (Quarenta e 
Sete Mil Reais). 

PARA: 

NAO AUTORIZADO 
Visto: DATA: 1 ~ I 0 L fl_.Dl ~ 

PARA: 
ASSESSOR JURÍDICO 

Inexigível 

PARA: 
COMPRAS: LI ClT AÇÃO/REQUISIÇÃO 

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


