
Piramide V eiculos Ltda 
Avenida Capitao Judio Bandeira, 2499 

Centro • 87300-005 
Campo Mourao • PR Fone/Fax: (44) 3599-5000 

DESTINATÁRIO/ REMETENTE 
NOME I RAZ/\0 SOCIAL 

Fundo Municioal De Saudc Nova Cantu 
ENDEREÇO 

Rua Bahia O 
MUNICIPIO 

Nova Cantu 
CALCULO DO IMPOSTO 

DANFE 
Documento Aultiliar da Nota 

Fiscal Eletrônica 

O-ENTRADA 
l-SAÍDA [i] 

N°. 000.040.021 
Série 003 
Folha 111 

BAIRRO I DISTRITO 

Centro 

lll\!111 \lllll\1\11\\l 111~1~ 

ICNPI/CPF 

10.502.182/0001-52 
CEP 

87330-000 
INSCRIÇÃO ESTADUAL UF rONE/FAX 

PR (44) 3527-1281 

BASE DE CALCULO 00 ICMS VALOR 00 ICMS BASE DE CÁLC, ICMS S.T. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR IMP. IMPORTAÇAO VALOR DO PIS 

000 0.00 o 00 o 00 o 00 o 00 
VAlOR 00 f'R ETE VAl OR OOSEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOI: DACOFL~S 

o 00 000 o 00 o 00 000 000 
TRANSPORTADOR I VOLUMES TRANSPORTADOS 
NOME/ RA.ZAOSOCIAL ~FRETE POR CONTA COOIGOIINTT r LACA 00 VEICULO UF CNPJ ICPF 

(9) Sem Frete 

DATADA EMISSÃO 

15/08/2014 
DATA OI\ SAlDA 

15/08/2014 
HORA DA SAlDA 

14:56:18 

VALOR TQTAL DOS PRODUTOS 

54.500 00 
VALOR TQTIILDANOTII 

54.500 00 

ENDEREÇO MUN!CIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL 

I 
'T!DIIOE \EsrECIE tARCII NUMERAÇAO l'ESOOR.UTO ) I PESO LIQUIDO 

o 0000 o 000 

DADOSDOSPRODUTOS/SERVJCOS 

ÓDIGO PRODUTC DESCRIÇÃO DO PRODUTO I SERVIÇO NCMISH OICST CFOP UN QUI\NT VALOR VALOR B.CAlC VALOR VALOR ~c~~ 1\UQ.IPI 
UNIT TOTAL ICMS ICMS IPI 

1266591 Saveiro I .6 Cs Startline 87043190 060 5405 und 1,0000 ~.500,0000 54.500,00 0,00 0,00 0,00 
Chassi 9BWKB4SUIFP026876 
Cor B4B4 Branco Cri5tal 
Pot 104 
Cilindradas: 1598 
Peso Liq.: l~o Bruto: 1069 
Serial: P0268 
Combuslive Gasolina/ A lcool 
Num Motor: CCR C l6022 
CMT:671 
Dist entre eixos: 2750 

" .. : 
RENAVAM: 020347604 
AnoMod:2015 
Ano Fab: 2014 
Tp Pintura: N 
Cod Cor{DENATRAN): 04 
Num Passageiros: 2 
Tp Veiculo: MISTO I CAM 
Esp Veiculo: l 
VIN:N 
Cond Veiculo: I Cod Morça Modelo: 203476 Cod Modelo 

---------- ~~L~~~~~E~-------------------------- ------ --- ---- --- ------- ------ ------ ------------------ --- ------

• ... 
.. .. 

DADOS l\DICIONAIS 
ll'iFORJ\f.AÇOES COMPLEMENTARES 

RESERVADO AO FISCO 

In f. Contribuinte: Tr: 0921 5745198 PROCON-PR, www.pr.gov/proeonpr 
Usuario: 29S • Jaequcline Femandes lobo 
F. Pgto: 050 ·V. Apm<:nlacao Veículos 
Vendedor: 339 • Gisloiac Farias Da Silva 
ICMS retido antcrionnente p/5ubst.trib, ere.Art.536-l, R!CMS/PR e Prol ICMS 41/08 BC ICMSST 35240.00 VLR ICMSST 802.44 
1 Ano de garantia pecas adquiridas e Íl1$taladas no concessionario. 
3 MC5es compra de l'ccas no baleao. 
NO· Pecas nao origmais 

RECEBEMOS DE Piramide Veículos Ltd• OS PRODUTOS E/OU SiRVIÇOS CONSTANTES DA NOTA fiSCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. 
\ NF-e 

EMISSÃO: 15/08/2014 VALOR TOTAL: RS S4.SOO,OO DESTINAT RIO: Fundo Municipal De Saude Nova Cantu ·Rua Bahia, O Centro Nova Cantu-PR 
N°, 000.040,021 

t>ATA OERECEOIMENTO \lDENTlFICI\Çi\0 E 1\SSINIITUR.A DO RECEBEDOR Série 003 

I01JN<UO<m /J/11111014 14:$1:11 
Don[<NF•PHP ,..,-.1.1.26 Puo'Ufd b)' NF•PHP (GNIJIGPL•·J GNUILGPL\'J) C ""'"'·•if<pl>p.Of'l 



IDEJI11FICA O DO EMITENTE 

• Piramide V eiculos Ltda 
Avenida Capitao Indio Bandeira, 242!l 

Centro - 87300-005 
Campo Mourao - PR Fone/Fax: (44) 3599-5000 

NATUREZA OA OPERAÇÃO 

Vendas De Merc Ad 
INSCRIÇÃO ESTADUAL 

9040332860 
DESTINATÁRIO I REMETENTE 
NOME I RAZÃO SOCIAL 

Prefeitura Municipal De Nova Cantu 
ENDEREÇO 

Rua Verereador Francisco De Moraes 24 
MUNICIPIO 

NovaCantu 
CALCULO DO IMPOSTO 

DANFE 
Documento Auxiliar da Nota 

Fiscal Eletrônica 

O- ENTRADA 
l - SAlDA [!] 

N". 000.039.805 
Série 003 
Folha 111 

!UI I 
Consulta de autenticidade no portal nacional da 

www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no síte da Sefaz Autorizadora 
PROTOCOLO OE.A\ITORJZAÇÃO OE. USO 

141140117021442 - 06/08/2014 09:08:51 
CNPI 

79.852.4 6/ 004-03 

ICNPJ/CPF DATA OA E.MISSAO 

77.845.394/0001-03 06/08/2014 
BAIRRO I DISTRITO CE.P DATADA SAlDA 

Centro 87330-000 06/08/2014 
UF rONEI FAX !NSCRJÇAO ESTADUAL HORA DA SAlDA 

PR (44) 3527-1281 ISENTO 09:10:59 

BASE DE. CALCULO 00 ICMS VALOR 00 ICMS BASE DE cALe. ICMS S.T. VALOR 00 ICMS SUBST. VALOR !MP. IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS VALORTOTALOOSPROOUTOS 

o 00 000 o 00 o 00 O~OO 000 54.50000 
VALOR 00 FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO 0\ITRAS DESPESAS VALOR TOTAL 00 IPI VALO!\ DA COFINS VAlOR TOTAL DA NOTA 

000 000 000 0._00 000 000 54.500 00 
TRANSPORTADOR I VOLUMES TRANSPORTADOS 

lNO:dEI RAZ.i.O SOCIAL I FRETE POR CONTA CODIGOANTT r LACA 00 VEICULO UF CNPJ/Cl'F 
(9) Sem Frete 

[EN!:>E?.EÇO MUNICIPIO VF INSCRIÇÃO ESTADUAl 

' ' lANTIOi\OE lESPECIE lMARCA NUMERAÇÃO JESOBRUTO } I'ESO LIQUIDO 

o 0000 0000 
DADOSDOSPROD~IOS/SERVIÇOS 

ÓDIOO.PRODVTd DESCRIÇÃO DO PROD\ITO I SER.VlÇO ~CWSH 0/CST CFOP UN QUANT VALOR VALOR B.CALC VALOR VALOR ~ AllQ. !PI 
UNIT TOTAL ICMS ICMS IPI 

1266591 Saveiro 1.6 Cs Startline 87043190 060 5405 und 1,0000 54.500,0000 54.500,00 0,00 0,00 0,00 
Cbassi 98WKB4SUIFP026876 
Cor B4B4 Branco Cristal 
Pot 104 
Cilindradas: 1598 
Peso Liq.: 1069 Peso Bruto: I 069 
Serial: P026876 
Combustivel: Gasolina I Alcool 
Num Motor: CCR.C\6022 
CMT:671 
Dist ent~ eixos: 2750 
RENAVAM: 020347604 
Ano Mod: 2015 
Ano Fab: 2014 

I 
Tp Pinrura: N 
Cod Cor (DENATRAN): 04 
Num Passagei~: 2 
Tp Veiculo: MISTO I CAM 
Esp Veiculo: 1 

! VIN: N 
Cond Veiculo: I COO Marca Modelo: 203476 Cod Modelo (" -------- F!~~~~~~~j-- ------------------------ ------ --- ---- --- ------- ------ ------ ------ ----- ----- --- ------

I 
" -

--

I 

DADOS ADICIONAIS 
!NFORMAÇOES COMPLEM.EriTARES RESERVADO AO PISCO 
lnf. Contribuitne: Tr: 09215663060 PROCON-Pil, www.pr.govlproconpr 
Usuario: 295 - Jtcqucline Fernandes Lobo 
F. Pgt~: 050- V. Aprescntacao Veículos 
Vendedor: 339 • Gisleine Farias Da Silva 
ICMS retido antcrionnente pisubst.trib, cfe.Art.536-I, RlCMSIPR. e Prot.ICMS 41/08 BC ICMSST 35240.00 VLR ICMSST 802.44 
I Ano de gannti~t pecas adquiridas e instaladas no conce.ssionario. 
3 Meses compra de ~ecas no balcao. 
NO - Peczs nao orietnais 

RECEBEMOS DE Piramide VeiculO$ Lida OS PRODUTOS E/OU S~IÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. NF-e EMISSÃO: 06/0812014 VALOR TOTAL: RS 54.500,00 DESTINAT 0: Prefeitura Municipal De No• a Canru- Rua Verereador Francisc<> De Moraes, 24 Ccnlro 
Nova Ca.otu·PR 

N°. 000.039.805 DATA DE RECEBIMENTO rD~TIFlCAÇAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Série 003 
L. - --

DtmftHF<PHl' l'Or.J./.16 Po11-.nd by NF<PHP (GNUIGPLv3 ONUILGPLvJ) O ..,..., •. ttfophp.o~ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU fi'""'' 'C'~ ~ ~~ 
ESTADO DO PARANA \ .. 

Telefone: 00000445271280 ,\!.; ~.,p.--·-
RUA VEREADOR FRANCISCO DE MORAES 245 

CEP: 87330-000 

ESPÉCIE: ORDINARIO I CÓD.FUNCIONAL: 010.301.0428.2028 

ORGÃO: 07 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL 

UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- DEPARTAMENTO DE 
SAUDE 

PROJETO/ATIVIDADE: 2028 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

ELEMENTO DESPESA: 44905248000000 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 

303 SAUDE-REC VINCUL.(EC 29/00-15%)EXE 

CREDO R: PIRAMIDE VEICULOS L TOA 

ENDEREÇO: AV : CAP. INDIO BANDEIRA 2459 -CENTRO 

CNPJ/CPF: 79.852.406/0004-03 

DOTAÇÃO INICIAL: 213.687,00 

SUPLEMENTAÇÃO: 0,00 

ANULAÇÃO 0,00 

fbTAL 213.687,00 

DESCRIÇÃO 

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEICULO 
AMBULANCIA 

LICITAÇÃO: 14 -PREGÃO 

IMPORTA O PRESENTE EMPENHO O VALOR 

N°: 14/2014 

DE: [CINQUENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS] 

36889 

DAT A:30/07/2014 

NOVACANTU PR C!-'(-\. ~ -- .J 
o;- -- ---

""--·7 "" 

3.3~ 
Data da Emissão: 31/07/2014 

CIDADE: CAMPO MOURÃO - PR 

EMPENHADO ANTER.: 105.466,73 

VALOR DESTE EMPENHO: 54.500,00 

TOTAL 159.966,73 

~i.oo (A· 53.720,27 . 
VALOR 

54.500,00 

TOTAL 54.500,00 

Ordenador da Despesa 

Funcionário Responsável pela contabilidade 

TERMO DE LIQUIDAÇÃO R E C I B O 
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 03 DA LEI N° Recebi(emos) da Tesouraria desta( e) a lmportancia de R$ 

4320/64 ORDEM DE PAGAMENTO 
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente 
desta Nota de Empenho. 

Data: __ / __ / __ 

Banco: 

Cheque: 

Assinatura Autorizada 

CONTA N° 

Constante desta Nota de Empenho, da qual passo( amos) a 

presente quitação: 

DE DE 

CREDOR 



p • 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
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@ig.com.br 

HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório no 036/2014 - Edital 
de Pregão, na forma presencial no 014/2014, para aquisição de OI Veículo Ambulância, 

·conforme especificação no Edital. 

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

"LOTE No 01 -ÚNICO -ITEM UNICO" 
Empresa: PIRAMIDE VEICULOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 
79.852.406/0004-03, no Valor de R$-54.500,00 (Cinquenta e Quatro Mil e Quinhentos 
Reais). 

Nova Cantu, Paraná, 30 de Julho de 2.014. 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANT 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

uPaço Municipal Martin Krupek" 

SCI - Sistema de Controle Interno 

Relatório Administrativo n°. 036/2014. 
Processo Licitatório n°. 014/2014. 
Modalidade Edital de Edital de Pregão n°. 014/2014. 

O presente relatório trata do processo licitatório n°. 014/2014 Aquisição de 01 Veículo 
(Ambulância). 

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, 24 de Julho de 2014. 

Eleani Maria de Andrade 
Controladora Geral 

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

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



•. 

Prefeitura Municipal de Nova C 
Rua BAHIA, n° 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

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

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

REF: PROCESSO LICITA TÓRIO N° 036/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n° 014/2014 

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

LOTE N° 01 (ÚNICO)-

Item I 
no 

Objeto Proponente Valor (R$) 

01 Aquisição de 01 PIRAMIDE VEÍCULOS LTDA Valor Total: 
Veículo (Ambulância). CNP J 79.852.406/0004-03 R$-54.500,00 

(Cinquenta e Quatro 
Mil e Quinhentos 

Reais) 

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

Nova Cantu, Paraná, 24 de Julho de 2.014. 

u ~.r Jt)l ~/~ 

~/JAJ. ~ _ _]T?/uú/1 
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Prefeitura Municipal de Nova C 

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇAO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 036/2014 

PREGÃO, na forma presencial no 014/2014 
Às 10:00 hs (dez) horas do dia 24 de Julho de 2014, 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 002/2014, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e 
julgamento das propostas, da licitação acima referida o qual objetiva a Aquisição de 01 Veículo 
(tipo ambulância), 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: 

PIRAMIDE VEICULOS LTDA 
CNPJ 79.852.406/0004-03 

EMPRESA/CNPJ 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que apenas uma empresa compareceu para 
participar do certame, e, apresentou os envelopes de n° 01 e 02. Iniciou-se então a abertura do 

1 01 d d d d . f enve ope conten o aproposta e preços, sen o a segumte orma: 
EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
PIRAMIDE VEÍCULOS LTDA Lote Unico - item 01 no valor total de 
CNP J 79.852.406/0004-03 R$-55.000,00 e lance verbal e final de R$-

54.500,00 (Cinquenta e Quatro Mil e 
Quinhentos Reais); 

Encerrada a fase de negoc1açao com a empresa vencedora, iniciou-se 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 01, no Valor Total de R$-54.500,00 (Cinquenta e Quatro Mil e 
Quinhentos Reais) a empresa: PIRAMIDE VEÍCULOS LTDA, Inscrito no CNPJ sob o no 
79.852.406/0004-03. 

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, 24 d~lho de 2.014. 

Equipe de Apoio: 



-
(Ç\>I~ Pirâmide Veículos 

-

PROPOSTA DE PREÇOS 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 036/2014 
_,.DIT AL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 014/2014 

Item UN 

1 Un 

Qtde. Descrição 

VW/SAVEIRO CABINE SIMPLES, 
2014/2015 TOTAL FLEX, POTENCIA 
DE 101/104 CV ZERO KM COM 
CAPACIDADE PARA DUAS PESSOAS 
SENTADAS, FLEX, POTENCIA DE 
101/104 CV. 
ITENS DA AMBULANCIA 

Preço Ullit. 

R$ 55.000,00 

Preço Total 

./ 

R$ 55.000,00 

-confeccionado internamente 
em material totalmente lavavel 
prfv(plastico reforçado com 
fibra de vidro)na cor branca lisa, 

001 com perfeito acoplamento sobre 
a estrutura do veiculo. 
-piso antiderrapante 
-iluminação interna em led 12v 
-iluminação externa nas laterais 
-duas tomadas 11 O v 
-duas janelas corrediças n~~s \ 
laterais com serigrafia padr o /"i~"' 
ambulancia --...; ~ / 
-aerofolio na tampa traseira ~' / 

YW - PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA.- DN 1292 . n ~r 
FONE:443599-5000 FAX443599-5000 .. ,, ,~ 

CNPJ. 79.852.406/0004-03 - INSC. ESTADUAL: 9040332860 
E-MAIL: piramidecmo@wln.com.br 



P i râmide Veículo s 

-black light na tampa traseira 
-maca retratil com colchonete 
revestido em courvim e cinto de 
segurança 
-suporte para soro e plasma 
-armaria frontal interno 
localizado na região superior 
-banco lateral com encosto para 
acompanhantes em courvim 
com cintos de segurança 
-suporte para fixação de um 
cilindro de oxigenio com 
capacidade de 1 m 3/7 litros 
-cilindro de oxigenio com 
capacidade de 1 m3/7 litros 
-regua de oxigenio de 03 pontas 
com 
fluxometo/aspirador/umidificado 
r. 
-mamometro 
-rede de oxigenio com valvula e 
mamometro em local de facil 
visualização 
-revestimento interno em fibra 
de vidro na cor branca(padrao 
do ministerio da saude) 
-pintura externa na cor do 
veiculo 
-conjunto completo de 
fechadura ,tricôs e chave na 
porta traseira 
-sinalizador em barra com 
sirene de um tom 
-ventilador interno 
-exaustor interno 
-pelica opaca na cor branca 
-tampa traseira inteiriç co 
abertura na vertical,vidros 
arredondados, e dois 
amortecedores a gas. 

VW - PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA.- 1292 
A V. CAPITÃO ÍNDIO BANDEIRA, 2459, CENTRO, CAMPO MOURÃO/PRyP. 87./300-0 

FONE: 44 3599-5000 FAX 44 3599-5000 , 
CNPJ. 79.852.406/0004-03 - INSC. ESTADUAL: 9040332860 

E-MAIL: piramidecmo@wln.com.br 

/ 



Pirâmide Ve i cu los 

-prancha de resgate em mdf 
-alarme sonoro de ré. 
GARANTIA DE 3 ANOS DE CAMBIO E 
MOTOR. 

VALOR TOTAL DO PREGÃO 

VALOR POR EXTENSO DOS ITENS COTADO: CINQUENTA E CINCO MIL REAIS 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: DE ACORDO COM EDITAL 

PRAZO DE ENTREGA: 15-45 DIAS. 

I 
1!! TABELIONATO 
Campo Mourão .-.PR. """'"'~ ~ 

VW- PI MIDE VEÍCULOS LTDA.- DN 1292 
AV. CAPITÃO ÍNDIO BANDEIRA, 2459, CENTRO, CAMPO MOURÃO/PR- C 

FONE: 44 3599-5000 FAX 44 3599-5000 
CNPJ. 79.852.406/0004-03 - INSC. ESTADUAL: 904033 

E-MAIL: piramidecmo@wln.com.br 

R$ 55.000,00 ' 

Auxiliar Juramenta 

~ 
. 87.300-005 ) 

I ~ 
! 



Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

FIH1N041 

• PARANÁ 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 11894009-28 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 79.852.406/0004-03 

Nome: PIRAMIDE 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 30/09/2014 - Fornecimento Gratuito 

tíJ 
PAR ANA 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão N° 11894009-28 

Emitida Eletronicamente via Internet 
02/06/2014 - 12:03:33 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 

https :/ /www. arinternet.pr. gov. br/ outros/_ d _negativa2. asp ?eU ser=&eCPF=&eCNP J=7... 02/06/2 O 14 



Certidao Negativa de Debito 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS 

N°124572014-88888406 
Nome: PIRAMIDE VEICULOS L TOA 
CNPJ: 79.852.406/0001-52 / 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever 
quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima 
identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não 
constam pendências em seu nome relativas a contribuições 
administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a 
inscrições em Divida Ativa da União (DAU). 

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

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

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

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 01, 
de 20 de janeiro de 2010. 

Emitida em 22/04/2014. 
Válida até 19/10/2014. 

/ 
Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http://cnd.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws_mv2.asp?COMS_BIN/SIW _Contexto=CN .. . 06/06/2014 



til·•-..., Estado do Paraná 

\);i) Prefeitura Municipal de Campo Mourão 
.. -:-.-~ Secretaria da Fazenda e Administração 

Certidão Negativa de Débito 

Dados do Contribuinte: 
C.N.P.J.: 79.852.406/0004-03 
Código: 442763 

Contribuinte: VW- PIRAMIDE VEICULOS L TOA 
Endereço: AVN CAPITAO INDIO BANDEIRA, 2459 
Bairro: CENTRO 

Cidade: CAMPO MOURAO 
Estado: 
CEP: 

PR 
87300005 

Finalidade da Certidão: PARA FINS DIVERSOS 

/ 

Pítgina 1 de 1 

ID823/2014 

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

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

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

/ 
Observação: Esta certidão é valida somente para o contribuinte acima 

Validade: 30 dias a partir da data de emissão. Emitido em: 30/06/2014 às 08:49:09 



2317/2014 

lli,iYiUi.il Hiik1JbiM 

CAl A 
CAIXA ECONOM ICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS- CRF 

/ Inscrição: 7985240610004-03 

Razão Social: PIRAMIDE VEICULOS LTDA 
Endereço: AV CAPITAO INDIO BANDEIRA 2459 I CENTRO I CAMPO 

MOURAO I PR I 87300-005 

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

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

Validade: 14/07/2014 a 12/08/2014 / 
Certificação Número: 2014071404014203360903 

Informação obtida em 23/07/2014, às 10: 10:24. 

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

https:/tw.wl.sifge.cai>~a .gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=531 1031&VARPessoa=14666098&VARUf=PR&VARinscr.. . 1/1 



6/6/2014 

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

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

Nome: PIRAMIDEVEICULOS LTDA 
CNPJ: 79.852.406/0001-52 / 
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do 
sujeito passi\0 acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 11:34:17 do dia 02/06/2014/hora e data de Brasília>. 
Válida até 29/11/2014. / 
Código de controle da certidão: 1A67.8553.7DDD.2234 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 



PODER JlJDtCIÁRIO 
JUSTIÇA DO TPABÀLHO 

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 
COM EFEITO DE NEGATIVA 

Nome : PIRAMIDE VEICULOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 79.852.406/0001-52 
Certi dão no: 45578630/2014 
Expedição: 19/03/2014, às 17:31 : 29 
Validade: 14/09/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Cert i fica-se que PIRAMIDE VEICULOS LTDA (MATRIZ E FILI AIS), inscrito (a) 
no CNPJ sob o no 79.8 52 .406/0001 -52, CONSTA do Banco Nacional de 
Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações 
es t abelecidas no(s) processo( s ) abaixo, com débito garantido ou 
exig i bilidade suspensa: 
0051600 - 57.2006.5.09.0072 - TRT 09• Região* 

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora 
de bens suficientes. 
Total de processos: 1 . 
Certidão emitida com base no art . 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei no 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa no 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011 . 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição . 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http: I /www. tst. jus . br) 
Certidão emitida gratuitamen~ 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efe1tos 
da negativa (art. 642-A, § 2°, da Consolidação das Leis do 
Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da 
pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade ~s~u 
garantidos por depósito, bloqueio de numerário o penhora de ens 

suficientes. rJ r 
r f\ 
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Pirâmide Veículos 

ANEXO I 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 036/2014 

REF.: Edital de PREGÃO, na Forma Presencial n° 014/2014- PMNC. 

CREDENCIAMENTO / 
Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) HERALDO LUIZ MARCONDES 

portador (a) da Cédula de identidade sob n°. 6.327.385.6_e CPF:849.337.209.91 fl participar do 
procedimento licitatório sob o modalidade pregão presencial , instaurado por este Departamento de 
Compras. - 1 

Na qualidade de representante legal da empresa PIRAMIDE VEICULOS LTDA outorga-se ao acima 
credenciado (a), dentre outros poderes, ofertar lances, o de renunciar ao direito de j interposição de 
recurso e assim representar em todas as etapas deste certame. 

I 
I 

I 

E-MAIL: piramidecmo@wln.com.br 
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SERVENTIÀ NOTARIAL- .. 2° OFÍCIO 
TABEliONATO PARA CENA 

P•dro Ervino Poroceno - Nofório - CPF. 061.104.449-67 
Rua (oroniuru, 327 - fone/ fox: ( 46) 3225-12 46 

65501-060 · Pofo Bronco · Poran6 

. 

~ 
1"119 

S A I B A M quantos este público instrumento de 
procuração bastante virem que, aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e 
doze, (08/0612012), nesta Cidade e Comarca de Pato Branco, Estado Paraná, neste 
Serviço Notarial, compareceu , como Outorgante: PIRÂMIDE VEÍCULOS L TOA, 
pessoa jurh1ica de Direito Prilfado, inscrita no CNPJ/MF sob no 79.852.406/0001-52, 
com sede na Avenida Tupy, · 3428, Baixada Industrial, em Pato Branco-PR, neste ato 
representada nos ter.mos da Trigésima Nona. Alteração e Consolidação Contratual 
devidamente registrada sob no 20084787201. em 28/10/2008; Quadragésima Primeira 
Alteração Contratual ~ Consolidação registrada sob no 2o-t 17768340 em 03/"1 0/21)-\ 1; e 
Certidão Simplificada expedida em _1210412012; documentos registrados e arquivados 
na Junta Comercial do Estado do Paraná, Escritório Regional de Pato Branco; os quais 
encontram-se arquivados nestas notas no arquivo no 004 foltlas 131, por sua sócia 
administradora ANGÉLICA MEIMBERG CASAGRANOE. brasileira, casada, 
administradora, natural de Francisco Beltrão/PR, nascida em . "12103/1969, íill1a de 
JOSETI ANTONIO MEIMBERG e TEREZlNHA PEREIRA MEIMBERG, portadora da 
Cédula de Identidade RG. sob no 4.5"18.102-2-SSP-PR expedida em 17rl H1994 e 
inscrita no CPF/MF sob no 638.o·t5.319-53, residente e domiciliada na Rua O:;valdo 
Aranha, 889, Apto - 801, Centro, Pato Branco-PR; reconhecida como a própria por mim 
DENIZE CASSIA REFINSKI, Escrevente Juramentada, conforme os documentos que 
me foram apresentados, do que dou fé. E aí, pela Outorgante, me foi dito que nomeia e 
constitui seu bastante procurador: MÁRCIO JOSÉ AMORIM, brasileiro, casado, 
mecânico, natural de Salete/SC, nascido em 04/01/1980, 1\lho de JOSE AlÁDIO 
AMORIM e VIVIL MARIA AMORIM, portador da Cédula de Identidade RG. sob no 
3.633-938-SESP-SC expedida em 04/03tl994 e· inscrito no CPF/MF sob no 
003.917.589-85, residente e domiciliado na Rua Aimore, 1600, Centro, Pato Branco-PR; 
a qual confere poderes especiais para administrar a empresa outorgante situada na 
Avenida Tupi. 3428. Baixada Industrial. Pato Branco-PR. CNPJ: 79.852.406/00o-t-52 e 
as filias situadas na Rua Duque de Caxias. 365, Centro. São Lourenço D'Oeste se, 
CNPJ: 79.852.406/0002-33, na Rua República Argentina. 440. Centro. Oionísio 
Cergueira SC, CNPJ: 79.852.40610006-67: na Avenida Parigot de Souza. 1615. Jardim 
Porto Alegre, Toledo-PR. CNPJ 11° 79.852.406/003-·t4: na Avenida Capitão lndio 
Bandeira. 2499. Campo Mourão-PR. CNPJ no 79.852.406/0004-03. e na Avenida Santos 
Oumont. lL45, Cidade Alta-Goioerê-PR. CNPJ no 79.852.406/0005-86; podendo para 
isso dito procurador a) constituir ad'iogados com os poderes contidos na cláusula aAD 
JUDICIA e EXTRA JUOICIA", para defef)dê-la em toda e qualquer ação em que a 
empresa íiÇ,IUre como autora, ré, oponente e . mandante~ b) cobrar e receber qualquer 

/ 

importâncias devidas à empresa por qualquér título, de terçeiro, mesmo de repartições 

C000"0õ •JOõ O) ~ 1} 

~~ 
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PIRÂMIDE VEÍCULOS L Tü_1-'L. 

CNPJ 79.852.406/0001-52 

QUADR/-\GÉSIMA QUINTA. AL TERAÇ)\O CONTi~ATUAL 

EDSON LUIZ CASAGRANDE, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial 
c!e bens, empresário , residente e domiciliado na cidade de Curitiba, PR, n3 Rua 
Pedro Murara, n°. 55, Casa 08, Bairro São João, CC:P 82.000-320, portador dr.t 
Carteira de Identidade Civil RG/4.058.698-9, expedida pela Secretaria de Segurança 
Pública do Estado do Paraná, inscrito no CPF sob n°. 546.244.959-34, ANGÉLICA 
ME!MBcRG CASAGRANDE, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de 
bens. empresária , r\~sidente e domiciliada na cidadG de Curitiba, PR, na Rua Pedro 
Mu;·aro, n°. 55, Casa 08, Bairro São João, CEP <32.030-620, portadora da Carteira de 
Identidade Ci-·Jil RG/4.518.1 02-2, nxpedida pela Secretaria de Segu.·ança Pública do 
Estado do Paraná, e, CPF n°. 638.015.319-53; JOSETI /l.NTON!O MEIMBERG, 
brasileiro. casadc em regime de comunhão univers~d de bens, empresário, residente 
e domiciliado na cidade de Francisco Beltrão, PR, na Rua Niterói, 57, Bairro Nossa 
Senhora Aparecida, CEP 85.601 -3~~0. portador da Carteira de Identidade Civil 
RG/654.228-0, expedida pela Secretaíia de Segurança Pública do Paraná. inscrito 
no CPF sob n°. 127.75LI,.369-00. Sócios componentes da socie,jade limitada, que 
gira sob o nome empresarial d8 PIR.Â.MIDE VEÍCULOS L TOA, estabe!ecida na / 
Avenida Tupi , n°. 3428, Baixada Industrial. CEP 85.505--000, Pato Branco, Fk, CNPJ / 
no_ 79.852..406/0001 -52 com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial do 
Paraná, sob no_ 41201650651, em datz de 20/05/'1955 e última alteração contratu31 
arquivada sob n°. 20132932610, ern data de 29/05/2013, r€:·solvem alterar seu 
Contrato Social e posteriores alterações p(·!as dáusul8s seguintes: 

CLÁUSULA PRIME.'l~A : fica constituíd3 a partir desta data uma filial no município de 
Marechal Cândido Rondon - PR., junto a Avenida Maripá, s/n, Bairro Higíenópolis, 
CEP 85960-000 , que funcionará com a mesma atividade da matriz. 

_CLÁUSULA . SEGUNDA: Ratificam-se as demais disposições constantes nos 
instrumentos e alterações anteriores, desde que não colidam com a prese,lte 
alteração contratual. 

Os sócios resolvem por este instrumento, atualizar e consolidar o Contrato 
social, tornando sem efeito, a partir r.lesta data, as cláusulas o condições 
contidas no ccntrato primitivo, quu, adequadas as dispm•ições da referida Lei 
10.406/2002, aplicáveis a ef~te tipo societário, passa a ter a sGguinte redaç.~o: 

CONT~ATO CCNSOLIDADO 

EDSON LUIZ CASAGR.6.NDE, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial 
de bens, empresário , res idente e domiciliado na cidade de Curitiba, PR, na Rua 
Pedro Murara, n°. 55, Casa 08, Bairro São João, CEP 82.030-620, portador da 
Carteira de Identidade Civi! RG/4.058.698-9, expedida pela Secretaria de Seguranç 
Pública do Estado do Pa;aná, inscrito no CPF sob n°. 546.244.959-34, ;.V-!GÉLICA 
MEIMBERG CASAGRJ\NDE, brasileira, casada em ;~cJime d9 comunhao parcia! de 
ba11s, empresária, re~idente e domiciliada na cidade de Curitiba, PR, na Rua Pedro 
fvluraro , no. 55, Casa 08, Bairro São João, CEP 32.030-620, portadora da Carteira de 
Identidade Civil RG/4.518.102-2, expedida pela Secrotaria de Se nça, ública do 
~sta_q o ~o Paraná, e, CPF n°. 638.015.319-53; JOSETI A ONIO MEIMJ3rR I 

"~f.':! T'E ~':-I:J~1s1Tefr0. _-.- casado em regime de comunhão universa de bens, ernpres-' io, ~n .... oomoàcü~rtr_ ___ --- · í( /}_,__ 
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PIRÂMIDE VEÍCULOS L TUA. 
CNPJ 79.852.406/0001-52 

QUADRAGÉSIMA QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

residente e domiciliado na cidade de Francisco Beltrão, PR, na Rua Niteró i, 57 , 
Bairro Nossa Senhora Aparecida, CEP 85.601-390, portador da Carteira de 
Identidade Civil RG/654.228-0, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do 
Paraná, inscrito no CPF sob n°. 127.754.369-00. Sócios componentes da sociedade 
limitada, que gira sob o nome empresarial de PIRÂMIDE VEÍCULOS L TOA, 
estabelecida na Avenida Tupi, n°. 3428, Baixada Industrial , CEP 85.505-000, Pato 
Branco, PR, CNPJ n°. 79 .852.406/0001-52 com seu Contrato Social arquivado na 
Junta Comercial do Paraná, sob n°. 41201650651, em data de 20/05/1955 e última 
alteração contratual arquivada sob n°. 20132932610, em data de 29/05/2013, 
resolvem pela melhor forma de direito consolidar seu Contrato Social e posteriores 
alterações pelas cláusulas e condições seguintes: 

PRIMEIRA: NOME EMPRESARIAL: PIRÂMIDE VEICULOS L TOA. 
SEDE FORO: Avenida Tupi, n°. 3428, Bairro Baixada Industrial, Pato Branco,· estado 
do Paraná, CEP 85.505-000. 
PRAZO DE DURAÇÃO: Indeterminado 
INÍCIO DAS ATIVIDADES: 20 de maio de 1.955. / 
ATIVIDADES ECONÔMICAS: Comércio a varejo de automóveis, camionetas e / 
utilitários novos; Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados; 
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Serviços 
de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores ; Serviços de 
lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores; Comércio sob 
consignação de veículos automotores; Serviços de lavagem, lubrificação e polimento 
de veículos automotores; Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos 
automotores; Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios 
em geral, exceto imobiliários; Locação de automóveis sem condutor. 

SEGUNDA: FILIAL N°. 1: Rua Duque de Caxias n°. 365, Bairro Centro, São 
Lourenço D'oeste - SC, CEP 89.990-000, CNPJ: 79.852.406/0002-33, com o 
arquivo na Junta Comercial de Santa Catarina sob o n. 0 42900729923 em data de 
02/08/2006. 
FILIAL N.0 2: Avenida Parigot de Souza n.0 1615, Bairro Jardim Porto Alegre, Toledo 
- PR, CEP 85.906-070, CNPJ 79.852.406/0003-14, com o arquivo na Junta 
Comercial de Pato Branco- PR sob o n. 0 41900966037 em data de 06/12/2006. 
FILIAL N.0 3: Avenida Capitão !ndio Bandeira n. o 2499, Bairro Centro, Campo 
Mourão - PR, CEP 87.300-005, CNPJ 79.852.406/0004-03, com o arquivo na Junta 
Comercial de Pato Branco- PR sob o n. 0 41900980781 em data de 17/04/2007. 
FILIAL N. o 4: Avenida Santos Dumont. n.0 1245, Bairro Cidade Alta, Goioerê- PR, 
CEP 87.360-000, CNPJ 79.852.406/0005-86, com o arquivo na Junta Comercial de 
Pato Branco- PR sob o n. 0 41901017144 em data de 08/01/2008. 
FILIAL N.0 5: Rua República Argentina, n.0 440, Bairro Centro, Dionísio Cerqueira - 1 
SC, CEP 89.950-000, CNPJ 79.852.406/0006-67 , com arquivo na Junta Comercial ~\ 
de Santa Catarina sob o n. 0 42900800971 em data de 28/03/2008. 
FILIAL N.0 6: Avenida Deputado Heitor Alencar Furtado, n.0 5500, Bairro Jar 
Antigo Aeroporto, Paranavaí - PR, CEP 87.706-000, CNPJ ~406/0007-4 , 
com arquivo na Junta Comercial de Pato Branco- P;?c:so o n.

0 

4190'1053299 e 
~" .~ U~E N ta d.e 14/08/2008. 

~ '::1. (;:-r,feracom dOÔJ tAt '"N.o·- 7: Avenida Presidente Vargas, n°. 1 I Centro, CEP 87)9or-OO~- ) 
~~ --- 11 ~ ~ 
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PIRÂMIDE VEÍCULOS L Tú.'\. 
CNPJ 79.852.406/0001-52 

QUADRAGÉSIMA QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

Loanda - PR, CNPJ 79.852.406/0008-29, com arquivo na Junta Comercial de Pato 
Branco- PR sob o n. 0 41901293559 em data de 20/08/2012. 
FILIAL N.0 8: Avenida Maripá, s/n, Bairro Higienópolis, CEP 85960-000, Marechal 
Cândido Rondon - PR 

TERCEIRA: O Capital Social no valor de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), 
divididos em 9.000.000 (nove milhões) de quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, 
está assim distribuídos entre os sócios: 

SOCIOS/NOME N.QUOTAS % VALOR/R$ 
EDSON LUIZ CASAGRANDE 4.500.000 50,00% 4.500.000,00 
ANGELICA MEIMBERG CASAGRANDE 3.600.000 40,00% 3.600.000,00 
JOSETI ANTONIO MEIMBERG 900.000 10,00% 900.000,00 
TOTAL 9.000.000 100,00% 9.000.000,00 

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

QUARTA: ADMINISTRADORES: EDSON LUIZ CASAGRANDE, ANGELICA 
MEIMBERG CASAGRANDE E JOSETI ANTONIO MEIMBERG, com poderes e 
atribuições individualmente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no 
entanto, em atividades estranhas ao interesse social, especialmente a prestação de 
avais, endossos, fianças ou cauções de favor ou assumir obrigações seja em favor 
de qualquer dos quotistas ou de terceiros. PRÓ-LABORE: aos sócios e outros que 
prestarem serviços à sociedade fixado em comum acordo, observadas as 
disposições regulamentares pertinentes. 
Parágrafo Único: Fica estabelecido a vedação de qualquer um dos sócios, a sua 
participação em negócios, particulares ou com terceiros, que concorram com a 
exploração atual da presente sociedade. 

QUINTA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador 
prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do 
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo os 
sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 
Parágrafo Único: A distribuição de lucros será feita proporcionalmente aos sócios 
de acordo com a participação no capital de cada um. Os resultados serão apurados 
mensalmente pela contabilidade e após a apuração mensal, poderão ser distribuídos 
de acordo com a deliberação da sociedade. 

/ 

SEXTA: DESIMPEDIMENTO: Os administradores declaram sob as penas da lei, de ~\ 
que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, 
ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela , a 
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públ icos; ou r 
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou cont 
a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, con n"':'as de7efe 
da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública u a pro 1edade. 

III ...._ / 
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PIRÂMIDE VEÍCULOS L TO.\. 
CNPJ 79.852.406/0001-52 

QUADRAGÉSIMA QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

SÉTIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios 
deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso. 

OITAVA: A reunião dos sócios será convocada pelo Administrador ou sócio, com 10 
(dez) dias de antecedência, mediante expedição de carta convocatória, com local, 
data, hora e a ordem do dia da reunião, para os endereços que os sócios, para esse 
fim, depositarem na sede da sociedade. 

NONA: As deliberações sociais serão tomadas em reunião de sócios, cujo o quorum 
de instalação e de decisão serão pela maioria simples do capital social, nos casos 
em que a lei não exigir quorum maior. 

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

DÉCIMA PRIMEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade 
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores. Não sendo possível ou 
inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres 
será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da 
resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 
Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

DÉCIMA SEGUNDA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou 
outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

DÉCIMA TERCEIRA: O sócio poderá ser excluído da sociedade pelo sócio (s) que 
detenha (m) mais da metade do capitã! social , quando ocorrer as seguintes faltas 
graves: por justa causa, sócio remisso, sócio falido ou sócio que tenha sua 
quota liquidada. 

DÉCIMA QUARTA: Fica eleito, para dirimir eventuais dúvidas e resolver os conflitos 
oriundos deste contrato, o foro da cidade de Pato Branco, Estado do Paraná, com 
renúncia a qualquer outro, por mais privi legiado que seja . 

Lavrado em três vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas. 

IV 
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PIRÂMIDE VEÍCULOS L TOA. 
NPJ 79.852.406/0001-52 

A QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL-
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Pirâmide Veículos 

ANEXO/I 

PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 036/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 014/2014 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE :/ 
I 

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

licitatório, sob a modalidade- PREGÃO, na Forma Presencial n° 014/2014, instaurado pelo Município de 

Nova Cantu, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer 

~ suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, fm11amos a 

1!! TABELIONATO 
Campo Mourão - PR . 

E-MAIL: piramidecmo@wln.com.br 
(A_/ 

I 

I 
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Pirâmide Veiculos 

ANEXO/I/ 

"'ARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LI ClT A TÓRIO (LICITAÇÃO) No 036/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 014/2014 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO, na Fonna Presencial n° 014/2014 instaurado pelo 

· cípio de Nova Cantu , que nos comprometemos a entregar os produtos ganhos por esta empresa, nos 

. T,,.,,.,,....s e nas condições do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, 

VW - PIRÂM1rk(EÍCULOS LTDA. 
A V. CAPITÃO ÍNDIO BANDEIRA, 2~~ ~ENTRO, CAMPO 

FONE: 44 3599-5000 FAX 44 3599-50o!U-r----J,.._ 
CNPJ. 79.852.406/0004-03 - INSC. ESTADUAL: 

E-MAIL: piramidecmo@wln.com.br 



PARA: 

Pirâmide Veículos 

CPF: 003.917.589.85 
RG: 363.893.8 

ANEXO IV 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
.:OMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 036/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 014/2014 

DECLARACÃO 

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

/ 

procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO, na Fonna Presencial n° 014/2014 instaurado pelo 

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

~rigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, 

a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal9854/99, que acrescentou o incis:o V ao artigo 27 

da Lei Federal 8666/93 
.,.. 

Por ser expressão da verdade, finnamos 

E-MAIL: piramidecmo@wln.com.b 



Pirâmide Veículos 

RG: 363.893.8 

ANEXO V 

PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
-:OMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 036/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 014/2014 

DECLARACÃO 

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

/ 

procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO, na Fonna Presencialn° 014/2014 instaurado pelo 

• "·eencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a 

VW- PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA.- DN 1292 
AV. CAPITÃO ÍNDIO BANDEIRA, 2459, CENTRO, CAMPO MO - /PR - CEP. 87.300- 05 

FONE: 44 3599-5000 FAX 44 3599-500 
CNPJ. 79.852.406/0004-03 - INSC. ESTADUA . 9040332860 

E-MAIL: piramidecmo@wln.com.br 



Pirâmide Ve~culos 

DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 036/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 014/2014 

Objeto: Aquisição de 01 Veículo (Ambulância). 

O Signatário da presente declara que o mesmo recebeu do licitador toda a docum~ção 
relativa a licitação supramencionada. / 

VW - PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA.- DN 1292 
AV. CAPITÃO ÍNDIO BANDEIRA, 2459, CENTRO, CAMPO MOURÃO/E 

FONE: 44 3599-5000 FAX 44 3599-5000 
CNPJ. 79.852.406/0004-03 - INSC. ESTADUAL: 90 

E-MAIL: piramidecmo@wln.com.br 

I 
I 

I 

I 
R I 

I 
I 



Emissão 

23/07/2014 

1° Oficio de Protesto de Titulos 
Rosimery Kffuri 

Certidão Negativa de Protesto 

certifico, a pedido de: PIRAMIDE VEICULOS 
CPF/CNPJ: 79.852.406/0004-03 

Que revendo os Livros de Registro de Protesto de Titules, existentes neste Oficio, neles 
NADA ENCONTREI contra a pessoa de: 

Certidão: R$ 1 0.53 

Selo: 1.8 

Total: R$ 12.33 

PIRAMIDE VEICULOS 
79.852.406/0004-03 

O referido é verdade e dou fé. 
23/07/2014 

Campo Mourão-PR 

_.,.--



PODER JUDICIÁRIJF• ~.a - -r 
, ------~~- -----· ESTADO DO PARANA ~~.'- / ~ 

- "'D C:1nt>J • 
Comarca de Campo Mourão - Paraná 

ESTADO DO PARAHÁ CARTÓRIO DISTRIBUIDOR PÚBLICO E ANEXOS, 
Contador,Partidor,Depositário e Avaliador Judicial 

Gerson Guimarães do Vale 
Titular 

CERTIDÃO PROTESTO 

11111111111111111111111111111 

CERTIFICO que, a pedido verbal de parte interessada que revendo neste CARTÓRIO 

os livros de distribuição aos cartórios de Protesto de Títulos desta Comarca, deles NADA CONSTA 

no período dos últimos 05 ( cinco ) anos, ter sido distribuído aos mencionados cartórios qualquer título de cré-

dito ou documento de dívida, em desfavor de: 

PIRÂMIDE VEiCULOS L TDA 
CPF I CNP.J - 79.852.40610004-03 

RG I INSC.EST • 90403328-60 

FUNARPEN 
SELO DIGITAL N° : 

8ZLAb . kMdsY . 7QLRB 
Controle: 

sU9Vz • NteT 
valide esse selo em 

Usuário: FRANCINE Nr.Certidao: 00001-0000046789 

úblico e anexos 
-Titular 
- Funcionário Juramentado 
- Funcionário Juramentado 
-Funcionário Juramentado 
- Funcionário Juramentado 

Av.José Custódio de Oliveira, n° 2065 - Centro 
CEP- 87300-020- Fone {44)-3016-4884 

/ 

Pagina-



&STADO 00 PARANÁ 

PODER JUDICIÁRIO 
ESTADO DO PARANÁ 

Comarca de Campo Mourão - Paraná 

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR PÚBLICO E ANEXOS 
Contador,Partidor,Depositário e Avaliador Judicial ' 

Gerson Guimarães do Vale 
Titular 

CERTIDÃO 
lllllllllllllllllllllllllllll 

CERTIFICO que, a pedido verbal de parte interessada, que revendo em cartório a meu 

cargo, os livros de registro e distribuição de feitos, deles constatei NÃO haver sido distribuído 

a qualquer cartório CIVEL desta Comarca, ação alguma de: 

FALÊNCIA, CONCORDATA ou RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO 
JUDICIAL ou EXTRAJUDICIAL contra: 

FUNARPEN 

PIRÂMIDE VEICULOS L TDA 

CPF I CNPJ • 79.852.406/0004-03 

RG /INSC.EST • 90403328-60 

so -Titular 
Leandro Guimarães C.do Vale - Funcionário Juramentado 
Cristiano Roberto Carraro -Funcionário Juramentado 

Douglas Carraro - Funcionário Juramentado 

-~~~rfiib~ -
,-- - - - - ------- --.. ~ (?~'""' a~., :('o 

SELO DIGITAL N° : § p o .~ 
c, TlTULA .... · ,_..,... 

b kM KR :_ l'? .!:. SZLA • aKY • 7Q B 1D tf - · 
.C) ~ 

\~ FóRUM,~ 
~~~tlrl-& 

Usuário: FRANCINE Nr.Certidao: 00001-0000046788 
Av.José Custódio de Oliveira, n• 2065- Centro 

CEP- 87300-020- Fone (44)-3016-4884 Pagina-



· PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO 
SECRETARIA DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E OUVIDORIA 
Rua Brasil, 1487 - CAMPO MOURÃO- PARANÁ- CAIXA POSTAL. 420- CEP 87301-14< 
Fone/Fax: (44)3518-1144- fHTiail: prefeitura@campomourao.pr.gov.br- homepage: www.campomourao.pr.gov.b 

· CNPJ(MF): 75.904.52410001-<lS 

CMC 

12944 
EXERCCIO 

2014 

195/2007 
DATA DE VALIDADE 

31 /12/2014 

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃC 

CAMPO MOURÃO/PR, 22/01/2014 

MANTER EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO ~mr1Aflilllllllllll lllll l l llllllll~ 11 ~~~~~~~~~~ ~ 111111 1111 

OBSERVAÇOES /INFORMES 

1) De conformidade com a legislação vigente deverão ser comunicados ao Setor de Tributação da prefeitura 
em prazo inferior a 30 dias quaisquer alterações cadastrais. 

2) Em caso de encerramento das atividades inerentes a este alvará, deverá ser requerido em prazo inferior a 
15 dias junto ao Setor de Tributação da prefeitura a BAIXA deste alvará, sob pena de enquadramento de 
débitos dos exercfcios seguintes. 



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD 

Inscrição no CAD/ICMS 

90403328-60 

Inscrição CNPJ 

79.852.406/0004-03 

Empresa I Estabelecimento 

Norre Eflllresarial PIRAMIDEVBCULOS L TOA 

Titulo do Estabelecirrento PIRAMIDE 

Início das Atividades 

05/2007 

Endereço do Estabelecimento AV CAPITAO INDIO BANDBRA, 2499. CENTRO. CEP 87300-005 
FONE: (44) 3599-5000 

Município de Instalação CAMPO MOURAO- PR, DESDE 0512007 

Qualificação 

Situação Atual ATIVO· REGIME NORMAL I NORMAL· DIA 14 DO MES+1, DESDE0512007 

Natureza Jurídica 206-2 • SOCIEDADE EMPRESÁRIA L TOA 

Atividade Econômica Principal do 4511-1/01 ·COMERCIO A VAREJO DEAUTOMOVBS, CAMIONETAS E 
Estabelecimento lJTILITARIOS NOVOS 

Atividade(s) Econõmica(s) 
Secundária(s) do Estabelecimento 

lipo 

CPF 

CPF 

CPF 

Quadro Societário 

Inscrição Nome Completo I Nome Empresarial 

546.244.959-34 EDSON LUIZ CASAGRANDE 

638.015.319-53 ANGELICA MB MBERG CASAGRANDE 

127.754.369-00 JOSETI ANTONIO MBMBERG 

Este CICAD tem validade até 15/08/2014. 

Os dados cadastrais deste estabelecirrento poderão ser confirmados via 
Internet www .faze nda.pr .gov.br 

i 
PARANÁ 
~ 

Qualificação 

SÓCIO-ADMINISTRADOR 

SÓCIO-ADMINISTRADOR 

SÓCIO-ADMINISTRADOR 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

CAD/ICMS N° 90403328·60 

Emitido Eletronicamente v ia Internet 
16/07/201413:30:57 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 
Contribuinte, 

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

79.852.406/0004-03 
FILIAL 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 

CADASTRAL 17/04/2007 

NOME EMPRESARIAL 

PIRAMIDE VEICULOS LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
PIRAMIDE VEICULOS L TOA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 

45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 
45.30-7-03- Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 
45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 
45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 
45.12-9-02 - Comércio sob consignação de veículos automotores 
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 
74.90-1-04- Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, excet o imobiliários 
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURiDICA 

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

I LOGRADOURO 
AV CAPITAO INDIO BANDEIRA 

I CEP 

87.300-005 
I BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 

I COMPLEMENTO 

I MUNICIPIO 
CAMPO MOURAO 

I SITUAÇAO CADASTRAL 

. ATIVA 
DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL 

17/04/2007 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I 
SITUAÇÃO ESPECIAL 

. ******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.183, de 19 de agosto de 2011. 

Emitido no dia 30/06/2014 às 08:53:45 (data e hora de Brasflia). 

I Voltar I 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ........ 

Página: 1/1 

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui. 
Atualize sua página 

http:/ /www.receita.fazenda.gov. br/pessoajuridicalcnpj/cnpjreva/Cnpjreva _ Comprovan. .. 3 0/06/2014 
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TABEliONATO PARA CENA 

Podre [rvino Porocono - Nol6rio - CPF. 061.104.449-87 
Ruo Caramuru, 327 - fone/fax: (46) 3225-1246 

85501-060 - Paio Bronco - Paraná 

"PROCURAÇÃO" BASTANTE QUE FAZ: PIRÍJ,MIDE 
VEÍCULOS LTDA A FAVOR DE MÁRCIO- JOSÉ, 
AMORIM, NA FORMA ABAIXO DECLARADA:-

. 
S A I B A. M quantos este público instruniento de 

procuração bastante virem que, aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e 
doze, (08/QG/2012), nesta Cidade e Comarca de Pato Branco, Estado Paraná, neste 
Ser'liço Notarial, compareceu, como Outorgante: PlRÂM\OE VEkULOS 'IDA, 
pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob no 79.852.40610001.-52, 
com sede na Avenida Tupy, · 3428, Baixada Industrial, em Pato Branco-PR, neste ato 
representada nos termos da Trigésima Nona , Alteração e Consolidação Contratual 
devidamente registrada sob no 20084787201 . em 28/10/2008; Quadragésima Primeira 
Alteração Contratual e Consolidação registrada sob no 20·1 17768340 em 03/"1 0120·11; e 
Certidão Simplificada expedida em _1 tí0412012; documentos registrados e arquivados 
na Junta Comercial do Estado do Paraná, Escritório Regional de Pato Branco; os quais 
encontram-se arquivados Ç\estas notas no arquivo no 004 folhas 13·1, por sua sócia 
administradora ANGÉUCA MEIMBERG CASAGRANOE. brasileira, casada, 
administradora, natural de Francisco Beltrão/PR, nascida em .12/031't969, fil11a de 
JOSETI ANTONIO MEIMBERG e TEREZINHA PEREIRA MEIMBERG, portadora da 
Cédula de Identidade RG. sob no 4.518.102-2-SSP-PR expedida em 17/'1'11'1994 e 
inscrita no CPF/MF sob no 638.0·15.319-53, residente e do.micUiada n3. Rua O::;valdo 
Aranha, :3:39, Apto - ao·t, Centro, Pato Branco-PR; reconhecida como a própria por mim 
DENIZE CASSIA REFINSKI, Escrevente Juramentada, conforme os documentos que 
me foram apresentados, do que dou fé. E aí, pela Outorgante, me foi dito que nomeia e 
constitui seu bastante procurador: MÁRCIO JOSÉ ·AMORlM, "''brasileiro, casado, 
mecânico, natural de Salete/SC, nascido em 0410111980, filho de JOSE ALÁDIO 
AMORIM e VIVIL MARIA AMORIM, portador da Cédula de Identidade RG. sob no 
3.638-938-HESP-SC expedida em 04/03/1994 e inscrito no CPFIMF sob n., 
003.9'17.589-85, residente e domiciliado na Rua Aimore, ·t600, Centro, Pato Branco-PR; 
a qual confere poderes especiais para administrar a empresa outorgante situada na 
Avenida Tupi, 3428. Baixada Industrial. Pato Branco-PR, CNPJ: 79J352.406/000·t-52 e 
as filias situadas na Rua Duque de Caxias, 365, Centro. São Lourenço O'Oeste SC. 
CNPJ: 79.852.40610002-33, na Rua República Argentina. 440, Centro, Dionísio 
Cergueira SC. CNPJ: 79.852.406/0006-67; na Avenida Parigot de Souza. 1615. Jardim 
Porto Alegre. Toledo-PR. CNPJ 11° 79.852.406/003-·14; na Avenida Capitão lndio 
Bandeira, 2499, Campo Mourão-PR. CNPJ no 79.852.406/0004-03 e na Avenida Santos 
Dumont, ·1245. Cidade Alta-Goioerê-PR, CNPJ no 79.852.40610005-86; podendo para 
isso dito procurador a) constituir advogados com os poderes contidos na cláusula UAD 
JUDICIA e EXTRA JUDICIA", par~ defeJ)dê-la em toda e qualquer ação em que a 
empresa figure como autora, ré, oponente e .mandante; b) cobrar e receber qualquer 
importâncias devidas à empresa por qualquêr título, de terçeiro, mesmo de repartições 



Pirâmide Ve·iculos 

ANEXO I 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 036/2014 I 

REF.: Edital de PREGÃO, na Forma Presencial n° 014/2014- PMNC. I 

CREDENCIAMENTO 

I 
I 

Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) HERALDO LUIZ! MARCONDES 
portador (a) da Cédula de identidade sob n°. 6.327.385.6_e CPF:849.337.209.91 a participar do 
procedimento licitatório sob o modalidade pregão presencial , instaurado por este D1epartamento de 
Compras. 

Na qualidade de representante legal da empresa PIRAMIDE VEICULOS LTDA outqrga-se ao acima 
credenciado (a), dentre outros poderes, ofertar lances, o de renunciar ao direito de interposição de 
recurso e assim .representar em todas as etapas deste certame. 

/ 

I 

VW- PIRÂMIDE VEÍCULO LTDA.- DN 1292 
AV. CAPITÃO ÍNDIO BANDEIRA, 2459, CENTRO, CAMPO MOU -0/PR - CEP. 87.300 005 l 

FONE: 44 3599-5000 FAX 44 3599-5000 
CNPJ. 79.852.406/0004-03 - INSC. ESTADUAL: 04033.286 

E-MAIL: piramidecmo@wln.com.br 



Pirâmide Ve1cu los 

RG: 363.893.8 

ANEXO V 

PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

.:OMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 036/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 014/2014 

DECLARACÃO / 

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

procedimento licitató1io, sob a modalidade- PREGÃO, na Fonna Presencial n° 014/2014 instaurado pelo 

I 

Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os tem1os 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 

12 TABELIONATO 
Campo Mourão' : ·~R 

VW - PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA.- DN 1292 
AV. CAPITÃO ÍNDIO BANDEIRA, 2459, CENTRO, CAMPO MOURÃ 

FONE: 44 3599-5000 FAX 44 3599-5000 
CNPJ. 79.852.406/0004-03 - INSC. ESTADUAL: 9 40332860 

E-MAIL: piramidecmo@wln.com.br 



Pirâmide Veículos 

ANEXO/I 

PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 03612014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 014/2014 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

- I 
li citatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Fonna Presencial n° O 14/2014, instaurado pelo Município de 

Por ser expressão da verdade, fim1amos a 

1!! TABELIONATO · 
Ca~~rão-PR 

VW- PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA.- DN 1292 
AV. CAPITÃO ÍNDIO BANDEIRA, 2459, CENTRO, CAMPO MOURÃO/ 

FONE: 44 3599-5000 FAX 44 3599-5000 
CNPJ. 79.852.406/0004-03 - INSC. ESTADUAL: 90 0332860 

E-MAIL: piramidecmo@wln.com.br 



Pirâmide Veiculos 

ANEXOIII 

'ARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 036/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 014/2014 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO, na Fonna Presencial n° 014/2014 instaurado pelo 

tennos e nas condições do edital supra referenciado. 

1~ TABELIONATO 
Cam~rão · PR 

~ I 
o I 

I 
I 

-·I 
I 

•• 1 
I 
I. 
I 

. I I 
I 
I 



PARA: 

CPF: 003.917.589.85 
RG : 363.893.8 

ANEXO IV 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
-.:OMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 036/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 014/2014 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de ~roponent~ do 

procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO, na Fonna Presencialn° 014/2014 inltaurado pelo 

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

::rigoso 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 a1iigo 27 

da Lei Federal 8666/93 

CAMPO MOURÃO, 



Pirâmide Veículos 

DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS-

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 036/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 014/2014 

Objeto: Aquisição de 01 Veículo (Ambulância). / 
O Signatário da presente declara que o mesmo recebeu do licitador toda a documentação 

relativa a licitação supramencionada. j 

VW- PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA.- DN 1292 
AV. CAPITÃO ÍNDIO BANDEIRA, 2459, CENTRO, CAMPO M 

FONE: 44 3599-5000 FAX 44 359 000 
CNPJ. 79.852.406/0004-03 - INSC. ESTA AL: 904033286 



PIRÂMIDE VEÍCULOS L Tú.'-\. 
CNPJ 79.852.406/0001-52 

QUADR.í.\GÉSIMA QUINTA. AL TERAÇ)\O CONTF~ATUAL 

EDSON LUIZ CASAGRANDE, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial 
de bens, empresário, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, PR, n3. Rua 
Pedro Murara, n°. 55, Casa 08, Bairro São João, CC:P 82.0JO-ô20, portador do 
Carteira de Identidade Civil RG/4.058.698-9, expedida pela Secretaria de Segurança 
Pública do Estado do Paraná, inscrito no CPF sob n°. 546.244.959-34, ANGÉLICA 
MEIMBERG CASAGRANm:, brasileira, ca~3ada em reg ime de comunhão parcial de 
bens. empresária, r\:sidente e domiciliada na cidad~ de Curitiba, PR, na Rua Pedro 
Mu•·aro, n°. 55, Casa 08, Bairro São João, CEP <32.030-620, portadora da Carteira de 
Identidade Cr·Jil RG/4.518.1 02-2, expedida pela Secretaria de Seguí·ança Pública do 
Estado do Paraná , e, CPF n°. 638.015.319-53; JOSETI /l.NTON!O MEIMBERG, 
brasileiro. casadc em regime da comunhão un ivers~J de bens, empresário, residente 
e domiciliado na cidade de Francisco Beltrão, PR, na Rua Niterói, 57, Bairro Nossa 
Senhora Aparecida, CEP 85.601 -390, portodor da Carteira de Identidade Civil 
RG/654.228-0, expedida pela Secretaíia de Segurança Pública do Paraná. inscrito 
no CPF sob 1"1°. 127.754.369-00. Sócios componentes da socie,jade limitada, que 
gira sob CJ nome empresarial d8 PIR.Â.MIDE VEÍCULOS L TOA, estabe!ecida na 
Avenida Tupi, n°. 3428, Baixada IndustriaL CEP G5.505 .. QOO, Pato Branco, Fk, CNPJ 
n°. 79.852..406/0001 -52 com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial do 
Paraná, sob 1:0

• 41201650651 , em date: de 20/05/4 955 e última alteração contratual 
arquivada sob n°. 2013293261 O, em data de 29/05/2013, resolvem alterar seu 
Cont:-ato Social e posteriores altera ';ões p(·!as cláusulél s seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEiRA: fica constituíd3 a partir desta data uma filial no município de 
Marechal Cândido Rondon - PR., junto a Avenida Maripá, s/n, Bairro Higienópolis, 
CEP 85960-000, que funcionará com a mesma atividade da matriz. 

CLÁUSULA . SEGUNDA: Ratificam-se as demais disposições constantes nos 
instrumentos e alterações anteriores, desde que não colidam com a preseilte 
alteração contratual. 

Os sócios resolvem por este instrumento, atualizar e consolidar o Contrato 
social, tornando sem efeito, a partir desta data, as c!áusulas c condições 
contidas no contrato primitivo, quo, adequadas .3s d ispo~; ições da referida Lei 
10.406/2002, aplicáveis a e::;te tipo societário, passa a ter a seguinte redaç.::io: 

CONTRATO CCN~}OLIDADO 

EDSON LUIZ CASAGRANDE, brasileiro , casado em regime de comunhão parcial 
de bens, empresário, resideni.e e domiciliado na cidade de Curitiba, PR, na Rua 
Pedro Murara, n°. 55, Casa 08, Bairro São João, CEP 82.030-620, portador da 
Carteira de Identidade Civi! RG/4.058.698-9, expedida pela Secretaria d~; Segurança 
Pública do Estado do Paraná, inscrito no CPF sob n°. 546.244.959-34, t\!'-!GÉLICA 
MElMBER(;, CASAGRANDE, brasileira , casada em rç;gime d9 comunhão parcia! de 
bar1s, empresária, residente e domiciliada na cidade de Curitiba, PR, na Hua Pedro 
rvluraro, n°. 55, Casa 08, Bairro São João, CEP 32.030-620, portadora da Carteira de 
Identidade Civil RG/4.518.1 02-2, expedida pela Secmtaria de Segurança Públ ica do 
~fta_cj~ ~o .. ~araná, e, CPF ~0 . 638.015.319-5_3; JO.SETI ANTONIO MEIMBE~. , 

ec~e~')J!lru~ij~'lléTI-0', · ,_ç_asado em reg1me de.cornunllao umve bens, empres· 10, 

~\ 



PIRÂMIDE VEÍCULOS L TUA. 
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QUADRAGÉSIMA QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

residente e domiciliado na cidade de Francisco Beltrão, PR, na Rua Niterói, 57, 
Bairro Nossa Senhora Aparecida, CEP 85.601-390, portador da Carteira de 
Identidade Civil RG/654.228-0, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do 
Paraná, inscrito no CPF sob n°. 127.754.369-00. Sócios componentes da sociedade 
limitada, que gira sob o nome empresarial de PIRÂMIDE VEÍCULOS L TOA, 
estabelecida na Avenida Tupi, n°. 3428, Baixada Industrial , CEP 85.505-000, Pato 
Branco, PR, CNPJ n°. 79.852.406/0001-52 com seu Contrato Social arquivado na 
Junta Comercial do Paraná, sob n°. 41201650651, em data de 20/05/1 955 e última 
alteração contratual arquivada sob n°. 2013293261 O, em data de 29/05/2013, 
resolvem pela melhor forma de direito consolidar seu Contrato Social e posteriores 
alterações pelas cláusulas e condições seguintes: 

PRIMEIRA: NOME EMPRESARIAL: PIRÂMIDE VEICULOS L TOA. 
SEDE FORO: Avenida Tupi, n°. 3428, Bairro Baixada Industrial, Pato Branco,· estado 
do Paraná, CEP 85.505-000. 
PRAZO DE DURAÇÃO: Indeterminado 
IN[CIO DAS ATIVIDADES: 20 de maio de 1.955. 
ATIVIDADES ECONÔMICAS: Comércio a varejo de automóveis, camionetas e 
utilitários novos; Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados; 
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Serviços 
de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; Serviços de 
lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores; Comércio sob 
consignação de veículos automotores; Serviços de lavagem, lubrificação e polimento 
de veículos automotores; Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos 
automotores; Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios 
em geral, exceto imobiliários; Locação de automóveis sem condutor. 

SEGUNDA: FILIAL N°. 1: Rua Duque de Caxias n°. 365, Bairro Centro, São 
Lourenço D'oeste - SC, CEP 89.990-000, CNPJ: 79.852.406/0002-33, com o 
arquivo na Junta Comercial de Santa Catarina sob o n. 0 42900729923 em data de 
02/08/2006. 
FILIAL N.0 2: Avenida Parigot de Souza n. 0 1615, Bairro Jardim Porto Alegre, Toledo 
- PR, CEP 85.906-070 , CNPJ 79.852.406/0003-14, com o arquivo na Junta 
Comercial de Pato Branco- PR sob o n. 0 41900966037 em data de 06/12/2006. 
FILIAL N.0 3: Avenida Capitão fndio Bandeira n. o 2499, Bairro Centro, ·campo 
Mourão- PR, CEP 87.300-005, CNPJ 79.852.406/0004-03, com o arquivo na Junta 
Comercial de Pato Branco- PR sob o n. 0 41900980781 em data de 17/04/2007. 
FILIAL N. 0 4: Avenida Santos Dumont. n. 0 1245, Bairro Cidade Alta, Goioerê - PR, 
CEP 87.360-000, CNPJ 79.852.406/0005-86, com o arquivo na Junta Comercial de 
Pato Branco- PR sob o n. 0 41901017144 em data de 08/01 /2008. 
FILIAL N.0 5: Rua República Argentina, n. 0 440, Bairro Centro, Dionísio Cerqueira - :-1 
SC, CEP 89.950-000 , CNPJ 79.852.406/0006-67, com arquivo na Junta Comercial -=~\ 
de Santa Catarina sob o n. 0 42900800971 em data de 28/03/2008. 
FILIAL N. 0 6: Avenida Deputado Heitor Alencar Furtado, n.0 5500, Bairro Jardim 
Antigo Aeroporto, Paranavaí - PR, CEP 87.706-000, CNPJ 79.852.406/0007-48, 
com arquivo na Junta Comercial de Pato Branco- PR sob o n. 0 41901053299 e 

A U~E Ndpta de 14/08/2008. 
cxrerecom dcas~tAt '"N_o·~ 7: Avenida Presidente Vargas, n°. 114, o, CEP 87.90y-Oo~ _ 

. - li '---V 
~ ~ ~~' 
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Loanda - PR, CNPJ 79.852.406/0008-29, com arquivo na Junta Comercial de Pato 
Branco - PR sob o n. o 41901293559 em data de 20/08/2012. 
FILIAL N.0 8: Avenida Maripá, s/n, Bairro Higienópolis, CEP 85960-000, Marechal 
Cândido Rondon - PR 

TERCEIRA: O Capital Social no valor de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) , 
divididos em 9.000.000 (nove milhões) de quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, 
está assim distribuídos entre os sócios: 

SOCIOS/NOME N.QUOTAS % VALOR/R$ 
EDSON LUIZ CASAGRANDE 4.500.000 50,00% 4.500.000,00 
ANGELICA MEIMBERG CASAGRANDE 3.600.000 40,00% 3.600.000,00 
JOSETI ANTONIO MEIMBERG 900.000 10,00% 900.000,00 
TOTAL 9.000.000 100,00% 9.000.000,00 

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

QUARTA: ADMINISTRADORES: EDSON LUIZ CASAGRANDE, ANG ELICA 
MEIMBERG CASAGRANDE E JOSETI ANTONIO MEIMBERG, com poderes e 
atribuições individualmente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no 
entanto, em atividades estranhas ao interesse socia l, especialmente a prestação de 
avais, endossos, fianças ou cauções de favor ou assumir obrigações seja em favor 
de qualquer dos quotistas ou de terceiros. PRÓ-LABORE: aos sócios e outros que 
prestarem serviços à sociedade fixado em comum acordo, observadas as 
disposições regulamentares pertinentes. 
Parágrafo Único: Fica estabelecido a vedação de qualquer um dos sócios, a sua 
participação em negócios, particulares ou com terceiros, que concorram com a 
exploração atual da presente sociedade. 

QUINTA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador 
prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do 
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo os 
sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 
Parágrafo Único: A distribuição de lucros será feita proporcionalmente aos sócios 
de acordo com a participação no capita l de cada um. Os resultados serão apurados 
mensalmente pela contabilidade e após a apuração mensal, poderão ser distribuídos 
de acordo com a deliberação da sociedade. 

SEXTA: DESIMPEDIMENTO: Os administradores declaram sob as penas da lei, de 
que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial 
ou em virtude de condenação criminal , ou por se encontrar sob os efeitos dela, a 
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por 
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra 
a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de7efe 
da concorrência, contra as relações de consumo, fé públi a propriedade. 

I 

III "" '---=--Ir !"' 
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SÉTIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios 
deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso. 

OITAVA: A reunião dos sócios será convocada pelo Administrador ou sócio, com 10 
(dez) dias de antecedência, mediante expedição de carta convocatória, com local, 
data, hora e a ordem do dia da reunião, para os endereços que os sócios , para esse 
fim, depositarem na sede da sociedade. 

NONA: As deliberações sociais serão tomadas em reunião de sócios, cujo o quorum 
de instalação e de decisão serão pela maioria simples do capital social, nos casos 
em que a lei não exigir quorum maior. 

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

DÉCIMA PRIMEIRA: Falecendo ou interditado qualquer soc1o, a sociedade 
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores. Não sendo possível ou 
inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres 
será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da 
resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 
Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

DÉCIMA SEGUNDA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou 
outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

DÉCIMA TERCEIRA: O sócio poderá ser excluído da sociedade pelo sócio (s) que 
detenha (m) mais da metade do capital social, quando ocorrer as seguintes faltas 
graves: por justa causa, sócio remisso, sócio falido ou sócio que tenha sua 
quota liquidada. 

DÉCIMA QUARTA: Fica eleito, para dirimir eventuais dúvidas e resolver os conflitos 
oriundos deste contrato , o foro da cidade de Pato Branco, Estado do Paraná, com 
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Lavrado em três vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas. 

Pato Branco (PR), 20 de Junho de 013. ' 

IV 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ n° 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-000 
##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATÓRIC 
036/2014 
PREGÃO, na forma Presencial n° 014/2014- PMNC 
##TEX OBJETO: Aquisição de 01 Veículo (tipo ambulânc 
eqwpada, conforme especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 10:00 (dez) Horas do DIA 24 de Julhc 
2.014, na sala de reuniões do Paço Municipal em Nova Ca 
Paraná. ' 
A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderão 
solicitad~s na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTl 
PARANA, junto a Divisão de Licitação, no horário das 9:00 às 11 
Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271363 - 3: 
1281 - pmncantu@ig.com.br. 
##Nova Cantu, Estado do Paraná, 08 de Julho de 2.014. 
##AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
## Prefeito Municipal 

PUBLICADO EM ~O Jt?·'l t4?tN!/ 
JORNAL:~tú.u? t.?/~1 ob. U,11~ . 

PUBLICADO EM 110 I 0 -7 ~,14 
JORNAL· if ~ Or~' oJo p,e 

EDIÇÃO t\1 _ .9.~~ -~-~i ED!Ç '\C' ~~ :~ 1/.:Ju · ·-~ __ ) _ _ _ 

RESPONSAVEL __ '=à:J-+----

PUBLICADO EM t?'l f iFI f~l{ 
O , A ·-'· .'/l YJt>t-·H d/ /',e. 

JORNAL· y/'~ 

EDIÇAu N .~ L A-: 
RESPONSÁVEL ____ _A4 

,,. 

RESPONSÁVt:L _ _:_sq_ __ _ 

PUBLir" A , '\ IJqfp:; ~/4 

JORI>.J ·--;-MJw~a. ~-.7n7e~ 
E r '; ,~ ll!l0r _ h. G)~-
RéSPONSAVEL~~--------

• IM 111 ,; ai4 u • '5.-J 
L:: ~ t(/1' ...... . ••••··· éi_J · :v~l - ... --~~ 



N' 130, quinta-feira, 10 de julho de 2014 

VALOR TOTAL MÁXIMO DESTA LICITAÇÃO: RS 
240.000.00 (duzentos c quarenta mil re:~.is). 

Cópias do Edit31 c: infonnações complemenwes scr.lo ob-
tidas junto à Comiss3o permanente de licitações. no endereço acima 
rcfcndo no horário das 09:00 às 12:00 e das 13:30 b 17:00 hoi'IS, ou 
pelo telefone 41 3547-8029 e 41 3622-4399, ou aio<b no site www.lo
pa.pr.go\',br. 

Lapa. 9 de Julho de li) 14 
ALB~JOSÉC~OPAWOS~ 

rrc.sidcntc da Com1s'ila d, .. Li .. 1t:~ç:io 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 

AVISO 
PREGÃO ELETRÔNICO !"' 11712014 

~ Comunicamos aos interessados que se encontro aberta a 
PREGAO ELETRÔNICO N' 11712014 - Aquisiçlo de bureins e 
mantu de absorção e absorvent.el natural. para absorçlo de produtos 
químicos. O edital podt:rá ser obtido altlvés do site www.londri~ 
na._pr.gov.br. Quaisquer informllÇôcs necessárias pelo c· ma.il: lici
ta@loodrina.pr.gov.br 

Lon~? de julbo de 2014 
ROGERIO CARLOS DIAS 

s,-cret:ina 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU 

AVISO llE LICITAÇÃO 
PREG.~O PRESESCL-.1. N' 61/2014 

Pro<esso ~· 15012014. Tipo: MENOR PRE,ÇO POR ITEM. Objeto: 
AQUISIÇAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS - PATRULHA 
MECANIZADA - ARADO SUBSOLADOR NOVO. (cooforme des
crito no edital e anexo); Data e Honirio de encerramento até is 10:00 
horas do dia 24/07120 14; Data e Honi.rio de abertura às 10:00 horas 
do dia 2410712014; Local: Ruo Bernardino Bogo. 175. Cenao, no 
Munidpio de Mandaguaçu. Estado do PIIB!lá: Informações: O edilal 
c seus anexos estão a disposiçlo na Rua Bematdino Bogo, 175. 
Cenuo. Fone: (44) 3245-8400. Mon<bgU3çu_ Estodo do Para.oá. 
\\1\1.-w.mandaguacu pr.gov.br. 

M31lrlagu->çu, 8 de juJbo de 2014 
ALZTRBOCCHl JUNIOR 

Prt.·~odro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PR.ESE..'IICL"L W 4tn014 

O Município de Manoel Ribas toma pUblico a realizaçlo da 
Ltcitaç.io em epigrafe • Processo Administrativo N" 8812014. Re
géneia: Leis Fc.dcr.tis n• 10.5201'02 e o• 8.666193. D:ua: 24 de julho de 
2014, às I Oh, em sua s~de â. Rua Sete de Se.t(mbro n• 366. Objeto: 
Con~.rataçlo de empresa para fornecimento de. eombustíveJ óleo diesel 
S-10. p3nl r«uperaçio da tn!c.gabilidadc de estnd:u: runtis. com 
extensão de 11.73 km • Convênio n• 27812014, firm:u:l.o entre a 
Prefeitura de M:moel Ribas e a Secrewi11 de Estado da Agriculrura e 
do Abastecimento • SEAB. Julgame.nto: Menor preço total global 
Edital completo e &D(XOs 3. disposição na Secretaria dt Compru da 
Prefeirum. das 08:30 às !Ih e das 14 às 16h. a partir do dia 11/07/14. 
até às 16h do dia 24/07/14. Informações: Fone/fax (43) 3435-1223. 
AJ empresas interessadas em obter o Edital, seus anexos, modelos de 
declarações e proposta, podedo fazé-lo gratuitamente. devendo, para 
unto, apresentar um pen drive ou CO apropriado. 

Manod Rib;.~.~rR, 1 de julho~, de: 2014 
ELIZABETH ST!PP CAMILO 

Prefeita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARlALVA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
COI'iCOR RÜiCIA N' lll014 

Processo Administrativo N- 12412014 
Objeto: Contratllç:io de empresa especial izada pat'll execução das Vias 
Marginais à BR·376 do Município de Marialva. pelo Menor Preço 
Global. Obtençlo do Edital: Prcfeitwll Municipal de Marialva Rua 
S3n~ Efigênio, 680 Moriolvo-Pr. Volor do Editll: RS 20.00 (vinte 
reais). Recebimento das PropostaS: 12 de agostO de 2014 às 
08h30min. Abertura das Propost.as: 12 de agosto de 2014 às 
09h00min. lnformaç6es: (44) 3232-8370 (voz e fax) ou c;ompr:u@ea
pitaldauvafina..com.br 

Mari:l.lv1. S de juJh\l de 2014 
EDGAR SILVESTRE 

rn.fc-ito 

Diário Oficial da União - Seção 3 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREIRA SALES 

~VISO DE LICITAÇÃO 
r tu:GAO PIU:S~NCIAL N' 2312014 

Objeto:Seleçio de Propostas v1sando Aquisiçlo de I (um) veiculo 
Lipo micro ónibus. no valor de R$258.300.00. Pruo de 90 Oi:ts 
R~gime de Exeeuçlo:Tipo Menor Preço. 
Data. de Abertura: 15 de M1io de 2014, as 09h00min. 
Recursos ·slo oriundos do Governo Estadual. Proveniente da SEDU -
PARANÁCIDADE Com Concra partida dessa Municipalidade. 

lnformaçõeJ Complementares e Aquisiç4o de Edital pelo Fone: 44 
3532 8107- pnuns@visaonelcom.br. 

LUIZ .4.1\IÓNIO VOLPATO 
Prc:fcito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA 
DA COLINA 

E:\"TRATO DE CONTRATO ;s• .181201• 

Referente ORDEM DE SERVIÇO N'00-412014. LICITAÇÃO: TO
MADA DE PREÇO 00412014. OBJETO DO CONTRATO: contr:>
~o de empresa de engenharia. par3 lmplan(IÇ.Io, revir:.liza.ç!o e 
AdcquaçJo de passeios pUblicas em vi~ urban3S do município, neste 
municipio de Nova Améric:t da Colina • Pr, NUmero do Tenno de 
Convênio N' 785214/2013. EMPRESA: ODILON COMERCIAL DE 
TUBOS PARA ESGOTO LIDA EPP pessoa juridieo de direito pri
vado. sita na Rua Jalbas Alves r~.•672. Vtla Saota lzabcl. Cidade 
Maringá, Estado do Paraná. inscrita no CGCIM'F sob 
a-&1.700.866/0001-07 neste ato reprc:.seot.ada por sc:u diretor (a). Se· 
nllor Daniel Francisco <b Silva- CPF 618.744.269-53- VALOR DA 
CONTRATAÇÃO: Os serviços contn.tados deverlo ser executados 
pelo regime de empreitada. pelo valor de RS 250.999.96 (duzentos e 
einquenta mil e novecentOs e noventa e nove reais e noventa e seis 
centavos). PRAZO: Os Juviços deverlo ser execuwios no prazo 
máximo de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados a panir <b 
public.aç.lo da ordem de serviço. Data de E.xpediçlo e Assinatura: 
Nova Amérieo <b Colina!Pr. 04/07/2014. Signatãrio<: Ernesto Ale
xandre Basso. Prefeito Municipal de Nova América da Colina.: Daniel 
Fl>llcisc<> da Silvo, Represeni!Ulte. ODILON COMERCIAL DE TU
BOS PARA ESGOTO LIDA EPP. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
CNPJ n' 77.845.39410001~3 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGÃO N' IJ/2014- PM'IC 

Processo l.icit.atório n• 03512014 
OBJETO: Aquisiçlo de Peças e Serviços em órubus e outros. con· 
forme especifiçações em edital. 
ABERTURA: A partir das 09:00 (oove) Horos do DIA 24 de Julho de 
2.014, na u l.a de reuniões do Pa.ço Municipa.l. em Novll C;mtu, 
Panni. 

A Pasta com inteiro teor do Edital, artexoç e informações 
poderio ser solicita~os nn PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU • PARANA. jwlto a Divisio de Licitaçlo. no horário das 
9:00 is 11:00 Hs e das 14:00 is 17:00 Hs. Telefoneifax: («) 
35271363 - 3527-1281 - pmne3ntu@ig,eom.br. 

PREGÃO PRESENCIAL I"' 1•12014 PM:SC 

Processo l.icibtôrio n• 03612014 
Objeto: Aquisição de O I Veiculo (tipo ambul:inci::a.), equip~ con· 
forme cspecifi~s em edital. 
ABERTURA: A partir das 10:00 (dez) Horas do DIA 24 de Julbo de 
2.014, na sala de reuniões do Paço Municipal. em NoV3 C.1nru. 
P~. 

A P35\a com inteiro teor do Edital. anexos c: informações podcriio ser 
solicitodos no PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANÁ. junto a Divisão de Licitaçio, no boririo das 9:00 1s li :00 
Hs e das 14:00 u 17:00 Hs, Telefone/Fax: (44) 35271363 - 3527-
1281 - pmncantu~ig.com.br. 

PREGÃO PRF.SENCIAl. N' IS/2014- PMI\C 

Processo Wcitatório n• 03 712014 
Objeto: Aquisiçio de 02 Veículos utilitános (tipo Cllllinbonete). con· 

~rm~~~~~re:.S ~4~0 Horas do DlA 24 de Julho de 2.014. 
o.a salA de reuniões do Paço MWlicipal em Nova Cantu. Paraná. 
A Pasta com inteiro teor do Edital. anexoç e informações poderlo ser 
snlicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANÁ. juoU> a Divido de Lieil3çlo, no bonlrio das 9:00 b li :00 
Hs e das 14:00 b 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271363 - 3527-
1281 - pmncanru@ig.eom.br. 

Nov> Cantu, . R Jc Julho do 20 1• 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

Prdcitn 

ISSN 1677-7069 205 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJÇANDU 

AVISO DE !--!CITAÇÃO 
CONCORRE:"~ N• 112014 

Menor Preço. Objeto; Concessão de Direito Rc:al de Uso a TiruJo 
Gratuito de um Ba.rrado Industrial, com área de 320.00 ml, lo
calindo na Quadra 36 Lote 2J no J>~ue Re.sidencial e lndustnal 
Bela Vista, Paiç:t.ndw'PR. ABERTURA: Ás 09:30 (nove) hora.s do dta 
13 de agosto de 2014. na Sala de licitações, situada na Prc:fciruril 
MWliclpal de Paiçandu. MaJores lnfOI'Dl3ÇÕes e cópau do Ed.JW. 
podcnlo ser obtidas no Dcparu.mento de Licttações. no horirio de 
expediente, de Seguncb a Sexta-feir3.. entre. ã.s 08:30 :iJ 17:00 hor3.5 . 
Fone: 44.3244.0411. 

P:uçanJu-PR 9 \te julho de ~~~~ ~ 
TARCISIO MARQUES DOS REIS 

Prcfdto.' 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL 
CNPJ 75.680.025/0001-82 

AVISO DE UCITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO r>• 1512014 

Procedimento Licit:uório n• 11712014 
O Município de Palmüal·PR. Estado do P31'3Jli com fwl

damento na Lei Fede:r.tl n• 8.666. de 21 de Junho de 1993. com 
a.lter:~çõc.s posteriores, e demais normas rcgul3.mcnurc:s aplidvci s 3 

~~tfi~ç~~~~cJ~fu~ ~~~~~g ~o:~ew~e~~ê~~: 
LIZADA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXE
CUÇÃO DE RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ CONFORME CON
TRATO DE REPASSE N' 1018405-5312014 E PROPOSTA SJCONV 
N' 03277112014. A SER EXECUl;ADA NA RUA MARECHAL 
FLORIANO PEIXOTO NO MUNICIPIO DE PALMITAL-PR. A w 
execut6da de acordo com u.s espec ificações c quantitativos corutnntl.!s 
no memorial descritivo e projetos anexo ao edital. O~ TA DE ABER· 
TURA: 28 de Julbo de 2014 às 09:00 boro.s CRJTERJO DE JUI, 
GAMENTO: Ernpr<tt>da Global - Menor Preço Global VALOR MÁ
XIMO GLOBAL: RS 385.000.00 (Trezentos e Oirentll e Cmco Mtl 
Rea is). 

lNFORMAÇOES: O Edital. Anexos c: Pasu Técnics cstJo 
disponíveis no site www.palmital.pr.eov.br. wnbc!m podendo ser re
tirados na sede da Prefeitura Municipal de Palmlt31, sito A RU3 Mo1· 
sis Lupion n' 1001 ·Centro, em Palmital- P3r3n:i.. Fone: (42) 3657-
1222. de segunda à sexta·feira. no horário de expediente. 

Pallniui-PR. 9 d .. ~ Julho de 21\IJ 
DARCI JOSÉ ZOLANDEK 

Pr::f\.'"tto 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 
COMPANHIA DE HABITAÇÃO 

AVISOS DE LICIT.~ÇÃO 
TOM.<DA DE PREÇO N' 1/1014 

A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA
PROLAR. toma pUblico, que em sua sede Joealiza.cb na Rua 8:~.1· 

duino Taques, n• 445, r piso, Centro, Ponta Grossa, Estado do 
Parami. estará realizando o seguinte procedimel\tO lictllltório: 

TOMADA OE PREÇOS n' 112014 
DATA: 25/0712014. 
HORÁRIO: 09:00 horos, 
OBJETO: "Contnnaç!o de empresa c:spc:cializado para cxe· 

cutar &S :llivicbdes (constantc.s no item 08 - cronograma de execução) 
do Projeto de Trabalho Tie:nico SociaJ (PITS) no Conjunto Re
sidencial Panam,, localizado no municfpio de Ponta Gros!la!PR. no 
imbito do Programa Minha Casa Min.ba Vida, ~m conformida.de com 
as especificações cor~otidaJ nes~ edital e seus .1nexos". 

TIPO: Menor preço glob31. 
VALOR: RS 410.252,85 (qua.troc~ntos e dez mil. duzentos c: 

cinquenta e dois reais e oilenta e cinco centavos). 
RECURSOS: TERMO DE CONVtNJO SOB N' 0398.454-

9-4 (FAR • Fundo dt: Atrc:n<bmento Residencial). 
Cópia do Ediul c demais informações poderlo ser obtid.ls 

através do site da PROLAR • h np:/lwww.prolarpmpg.com.br ' ou 
pelo fone/fax: 42-3222-1257 ou e-mail: licit.acoes@pro
larpmpa.eom.br. 

T0:\1.-UlA DE PREÇO :'<' 2/2014 

A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA -
PROLAR, toma público , que em .sua sede toc:t.liZ3d:l na R\13. Bal· 

duiao Taques. n• 445, r piso, Centro. PontA Grossa, Esmdo do 
Paranl estará rnliz.ando o seguinte procedimento licitatóno: 

TOMADA DE PREÇOS n' 212014 
DATA: 2510712014. 
HORÁRIO: 13:30 horas. 
OBJETO: "Conttataç;lo de empresa especializada pan exe

cuçio do Projeto de Trsbalbo TC:Cnico Social (PITS) no ConJunto 
Habitacional Califórnia Jt, localizado llO município de Ponta Gros· 
sa/PR, no âmb ito do Progr:tma Minha Casa Minha Vida., em CM· 
formidadc: com as especificações: contidas neste edhal c: seus :~.ne
xos". 

Este documento pode ser verificado no endereço elettónico bnp:llwww.in.gov.txfautenrici<b1e hanl, 
pelo cód;go 00032014071000205 

Documento assinndo digitalmente ~;onforme MP n• 2.200-2 de 24/081200 I, que instiru1 a 
lnfr.J.estrutura de Ch:lves Públic:t..S Br.uileir:l - lCP-Bras1 l. 
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DiárioQFJCJALParaná 
Mp~l~~pr.p.Or Com~rc:lo, lnd.li• trl.a e Servl~:o• 

SEAB n"049/2014 S ID 12 .050.3227, com 
09h:OOmin (horário de Brasilia) do dia O; 
se encerrou o prazo para recebimento 1 
DESERTA, pela a usência absoluta de parti 
Agrícola, sendo os autos encaminhados a· 
para decisao quanto a conveniência da rep~ 
s ua decisão nos autos 

DOCUMENTO CERTIFICADO 

CÓDIGO LOCALIZADOR: 
303442314 

Documento emitido em 1010712014 10:22:48. 

Maiores informações e esclarecimentos sot 
pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, no Set1 
Paraná, 276- Centro, em Nova América da 

Diário Oficial Com. lnd. e Serviços 
N° 9244110/07/2014 I PÁG. 23 Horas do DIA 24 de Julho de 2.014, na sala de 

Nova Canru, Paraná. 
Códioo I..Jxalizado .( d 010 •1, anexos e informações pode~o ser solicitados 
~.lmprensa6flgi~ ~pr~ov. DE NOVA CANTU- PARANA, junto a Divisão 

Nova América da Colina, 03 de Julho de 2014. 

Leandro Perez de Oliveira 
Pregoeiro Municipal 

R$ 216,00 - 64369/2014 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA 
ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO N.' 049/2014 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N'S612014 
EDITAL N.• 030/2014 
PREGÃO PRESENCIAL N.' 029/2014 

Encontra-se aberto na Prefeitura Municipal de Nova América da Colina!Pr, o 
PREGÃO PRESENCIAL N .• 2912014. do tipo MENOR PREÇO I POR LOTE 
ÚNICO, destinado a Constitui objeto do presente PREGÃO a FUTURA 
AQUISIÇÃO DE 01 VAN EXECUTIVO COMPLETA 16 LUGARES 
CONFORME RESOLUÇÃO SESA N'434/2014. A abertura dos envelopes dar
se-a no dia 24 de Julbo de 2014 às 13h00min. O edital em inteiro teor estará 
à disposição dos interessados de 2, a 6, feira, das 08h00min às IlhOOmin e das 
13h00min às 17h00min, no Paço Municipal sito à Avenida Paraná, N.' 278, 
Centro, neste Município de Nova América da Colina/Pr. Quaisquer informações 
poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo Tel./Fax (43) 3553-1633, Ramal 
26. www.m"vaamerjcadacolina.pr.gov.br. Prefeitura Municipal de Nova América 
da Colina!Pr, 09 de Julho de 20 14 

I Nova Canta 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ n• 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-000 

RS 1~,00 - 6474212014 

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO L!ClTATÓRlO n' 035/2014 
PREGÃO, na forma Presencial o' 01312014- PMNC 
##TEX OBJETO: Aquisição de Peças e Serviços em ônibus e outros, conforme 
especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 09:00 (nove) Horas do DIA 24 de Julho de 2.014, na 
sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 
A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações pode~o ser solicitados 
na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PARANA, junto a Divisão 
de Licitação, no horário das 9:00 às 11:00 Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/ 
Fax: (44) 35271363-3527-1281 - pmncantu@ig.com.br. 

## Nova Cnnru, Estado do Paraná, 08 de Julho de 2.0 14. 
##AIRTON ANTONJO AGNOLIN 

## Prefeito Municipal 

RS 1~,00 • 64376/2014 

de Licttação, no orário das 9:00 às 11:00 Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. Telefonei 
Fax: (44) 35271363-3527-1281 - pmncantu@ig.com.br. 

#11 Nova Cantu, Estado do Paraná, 08 de Julho de 2.014. 
#11 AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

## Prefeito Municipal 

R$ 1~,00- 64378/2014 

I Nova Esperança do Sudoeste 

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE CNP J 
95.589.289/0001-32, Torna Público que requereu ao IAP -Instituto Ambiental 
do Paraná, licença de INSTALAÇÃO - LI , para construção de uma Unidade de 
Saúde da Família, implantado no lote rurai36-B- 1 da Gleba24-FB, com endereço 
no bairro Costa Rica, Prolongamento da Avenida Iguaçu, NOVA ESPERANÇA 
DO SUDOESTE, Paraná. 

R$ 48,00-64697/2014 

I Nova Santa Bárbara 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N' 37/2014- SRP 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços médico 
hospitalares e exames especializados. 
Tipo: Menor preço. 
Recebimento dos envelopes: Até dia 24/07/2014 às 13:30 horas. 
Inicio do Pregão: Dia 24/07/2014 às 14:00 horas. 
Preço Máximo: RS 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). 
IgWnnaç§f5 Cpmplrmrptarn: poderão ser obtidas em horário de expediente na 
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Walfredo Birtencourt de 
Moraes n' 222, pelo fone: 43-3266-8100, ou por Email: licí tncaoru~nsb . nr.go\' hr. 
Site www nsb.pr.gov.hr 
Nova Santa Bárbara, 09/07/2014. 
Eduardo Montanher de Souza 
Pregoeiro 
Portaria n• 056/20 li 

I Novo ltlli!olom.i 

ATA02 

R$ 96,00- 6~09/2014 

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO JULGADORA DE LICITAÇÓES , DA 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVO ITACOLOMI, ESTADO DO 
PARANÁ, COMISSÃO ESTA DESIGNADA PELA PORTARIA N" 
423/2014 DE 12 DE JUNHO DE 2014, PELO PREFEITO MUNICIPAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU SR. ROBERTO MUNHOZ. Aos 25 de Junho de 2014, ás 09h00min. 
ESTADO DO PARANÁ Reunirão a comissão de licitação com o objetivo de julgar o 

CNPJ 0 • 77.845.394/0001-03 procedimento licitatório na modalidade Tomada de preço n' 019/2014, 

RuaBahia,SS-CEPS7.33o-OOO cujo objeto é AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADO A 
SECRETARIA DE SAUDE, FUNCIONARIOS E ALUNOS DA 

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRlO n• 036/2014 EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI. Em horário 

PREGÃO, na forma Presencial n• O 14/2014- PMNC estipulado em Edital para protocolo. Foi verificado que não houve 
##TEX OBJETO: Aquisição de OI Veículo (tipo ambulância), equipada, conforme interessados no certame. Sendo declarada deserta. Sendo assim fica 

especificações em edital. nova data de abertura do certame para o dia 25 de Julho de 2014, 
ABERTURA: À partir das 10:00 (dez) Horas do DIA24 de Julho de 2.014, na sala demais clausulas do edital permanece inalterada, a Senhora Pres1dente 

de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. da comissão de licitação liberou a palavra, sendo lavrado o prese~te ata, 
A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderão ser solicitados indo assinada por todos os membros da comlc;;s..-s _ _ _ 
na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PARANÁ, junto a Divisão 

de Licitação, no horário das 9:00 às 11:00 Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/ VALERIA CRISTINA CORREIA R ILDO FERREIRA DOS A(:>JJOS 

Fax: (44) 35271363 - 3527-128 1 - pmncantu@ig.com.br. Presidente Membro 

## Nova Cantu, Estado do Paraná, 08 de Julho de 2.014. . Cf\ 
............... ## .. AI•R•~•o•;•r•~-~_i:•O•MNJ•un•~•. :•i~.a~ ... OL•TN•R•$•1•~•.•00 .. -6•4•3•77•n•0•1•4 .... •D•E•I•S•E•R•~•D•e•~•l~.r~.E~S~L•E ..... O •• SV• .. AL3•e•Om•A~b~e:·O~N~IO~F~IL:H:O::::, ~'-•D1•' ~ ~ 
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PROCESSO LICITATORIO No 036/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 014/2014 
ABERTURA: 24/JULH0/2014 HORÁRIO: A Partir das 10:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, a Partir das 
10:00 Horas do dia 24 de Julho do ano de 2.014, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, sito 
à Rua Bahia, n° 85 - Centro, em Nova Cantu, Paraná, Processo Licitatório, na Modalidade 
PREGÃO, na Forma Presencial, tipo menor preço, Global, fixo e sem reajuste, de acordo com o 
que determina a Lei n° 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: 

l-DO OBJETO 

1.1 - O presente Edital de Pregão, na forma Presencial tem por objetivo a Aquisição de 01 
Veículo equipado para Ambulância, da seguinte forma: 

LOTEN°0l-· . 
ITEM UNIDADE DESCRI CÃO 

01 UNID. Veículo, Okm, potência mínima 80 cv, equipada para ambulância 
com: sinalizador barra de LED, revestimento interno lateral e teto 
em fibra, isolação termo acústica, janela na porta lateral com 
insufilme, Maca retrátil com fixação segura, colchonete, cintos de 
segurança, rodas articuladas e cabeceira basculante, banco para 02 
pessoas, exaustor de teto, suporte para soro, rede de oxigênio, 
suporte para cilindro, cilindro com capacidade de 10 litros, 
devidamente homologado pelo Denatran. 

2- CONDIÇÕS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

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 particular de procuração, 
com firma reconhecida, juntamente com o documento constante do Anexo I deste edital que 
comprove os necessários poderes para formular ofertas, lances e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, em nome da licitante. 

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; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALIDSTAS. 

b) Autorização para representar a proponente na licitação (Credencial) datada e 
assinada pelo Diretor ou Representante Legal da Empresa, desde que a participação n~ 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 Ill); 

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



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

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, salvo para os itens f, g, h e j. 

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

ENVELOPE No. 02 - Habilitação 
CONVITE N°.: 
ABERTURA: 
EMPRESA: 

Prefeitura Municipal de Nova Canto 
HORÁRIO: 

5 - DA PROPOSTA - ENVELOPE n° 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 
CONVITE N°.: 

- Proposta de Preços 
Prefeitura Municipal de Nova Canto 

r 



ABERTURA: HORARIO: 
EMPRESA: 

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 10% (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: 



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: 



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, parceladamente, 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. 

9 - DO PAGAMENTO 

9.1 - O pagamento será através de recursos próprios do Município de Nova Cantu e outros. 
Até o 5° dia útil do mês subsequente a emissão da Nota fiscal. 

9.2 - RECURSOS FINANCEROS: 

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

Dotação Secretaria 
0702.10301.0428 - 2028 - 44.90.5248 Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar Social 
0702.10301.0428-2029-44.90.5248 

10 - DO VALOR 

10.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-55.000,00 (Cinquenta e 
Cinco Mil Reais). 

11 - DAS PENALIDADES 

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

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

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

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

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 21/06/93 e suas alterações. 

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 ev7~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, 08 de Julho de 2014. 

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



(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 036/2014 
REF.: Edital de PREGÃO, na Forma Presencial n° 014/2014- PMNC. 

CREDENCIAMENTO 

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

instaurado por este Departamento de 
Compras. 

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

Em _ __ de _ _ ______ de 2013. 



(MODELO ANEXO 11) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 036/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 014/2014 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 014/2014, 

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



(MODELO ANEXO Ill) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 036/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 014/2014 

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° 014/2014 

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



(MODELO ANEXO IV) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 036/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 014/2014 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 014/2014 

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

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

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



(MODELO ANEXO V> 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 036/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 014/2014 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 014/2014 

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

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 036/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 014/2014 

Objeto: Aquisição de 01 Veículo (Ambulância). 

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

Nova Cantu, Paraná, ____ ____!d~e::..__ _ _____ de 2.014. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 

Carimbo CNPJ 



16/7/2014 :: Sistema RCC 1 R C C Busca - Certificado de Publicação 

O Sistema RCC Certifica que a Licitação 
abaixo detalhada foi distribuída pelos nossos seiViços de divulgação 
para mais de 2.000 empresas de todo o país e que atuam nos mais 

diversos ramos de atividade. 

DADOS DO ÓRGÃO 

ÓRGÃO I CA418 - Pref Munic de r-bva Cantu/PR 

CONTATO Presidente da CA.. 
FONE ( 44 )3527 -1363 
FAX (44)3527-1363 
EMAIL prmcantu@ig.com.br 

e.IDERfÇO I Rua Bahia s/n 
I Centro - CEP 87.330-00 - Nova Cantu/PR - Brasil 

DADOS DO EDITAL 

BliTAL N" 014/14 

MODALIDADE Pregão Presencial 

VENCIMBIITO 24/07/2014 10:00:00 

PUBLICADO EN 10/07/2014 

OBJETO Aquisição de 01 Veículo (tipo arrbulância), equipada, conforme 
especificações em edital. 

OBS: A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderão ser 
solicitados na PREFBTURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PARANÁ, 
junto a Divisão de Licitação, no horário das 9:00 às 11:00 Hs e das 14:00 
às 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271363 - 3527- 1281 -
prmcantu@ig.com.br. 

São Paulo, 16 de julho de 2014 
José Maria Dias 

DIRETOR 

Os serviços de coleta e envio de Licitações da RCC são homologados 
conforme a norma internacional ISO 9001 :2008 

irrprimir 

http:/fw.N.J.J.rccnet.com.br/certidaolcertificado.aspx?pararTFoZCLCqadcoJ+v7Keau+blCMdOgOr1ld6h 

/ 
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PROCESSO LICITATORIO no 036/2014 -

COMPRAS E/OU SERVICOS 

OBJETO: Aguisição de 01 Veículo, Ambulância. 

VALOR ESTIMADO - R~-55.000,00 (Cinguenta e Cinco Mil Reais). 

PARA: 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - PREVISÃO I 
DOTA ÃO OR AMENTÁRIA· 

DATA: 01 I 07 I 2014 

PARA: 

DIVJSÃO DE TESO ÃO FINANCEIRA: 

NAO AUTORIZADO 

DATA: c!.. I 

PARA: 
ASSESSOR JURÍDICO 

DATA: 01.. I 

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


