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

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

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

HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório n° 040/2014 - Edital 
de Pregão, na forma presencial n° 017/2014, para aquisição de 02 Veículos Utilitários, 
conforme especificação no Edital. 

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

"LOTE N° 01 -ÚNICO- ITEM UNI CO" 
Empresa: PIRAMIDE VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 
79.852.406/0004-03, no Valor de R$-72.000,00 (Setenta e Dois Mil Reais). 

Nova Cantu, Paraná, 01 de Agosto de 2.014. 
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MUNICIPIO DE NOVA CAN 
ADMINISTRAÇÃO 2009/2012 
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

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

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

PARECER JURÍDICO 

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

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

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

Processo Licitatório n° 040/2014, Edital de Pregão, na forma presencial n° 017/2014, em 

conformidade com a Ata da reunião da Comissão Municipal de Licitação de 24 de Julho 

de 2.014. 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 31 de Julho de 2.014. 
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

REF: PROCESSO LICITA TÓRIO N° 040/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n° 017/2014 

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 Objeto Proponente Valor (R$) 
no J 
01 i Aquisição de 02 PIRAMIDE VEÍCULOS LTDA Valor Total: 

Veículos utilitários CNP J 79.852.406/0004-03 R$-72.000,00 (Setenta 

I (caminhonete). e Dois Mil Reais) 

Comunica outrossim, que a com1ssao de licitação dará vistas ao respectivo processo 
licitatório, a quem se sinta prejudicada, para interposição de recurso. 

Nova Cantu, Paraná, 24 de Julho de 2.014. 

Comissão-ãeLicitações: 

/ 
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ATA DE ABERTURA DE LICITAÇAO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 040/2014 

PREGÃO, na forma presencial no 017/2014 
Às 16:00 hs (dezesseis) 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 
02 Veículos (tipo caminhonete), 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 

l 01 d d d d . f enve ope conten o a proposta e preços, sen o a segumte orma: 
EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
PIRAMIDE VEICULOS LTDA Lote Único - item 01 no valor total de 
CNPJ 79.852.406/0004-03 R$-75.000,00 e lance verbal e final de R$-

72.000,00 (Setenta e Dois Mil Reais); ... 
Encerrada a fase de negoc1açao com a empresa vencedora, llllCIOu-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$-72.000,00 (Setenta e Dois Mil Reais) a 
empresa: PIRAMIDE VEÍCULOS LTDA, Inscrito no CNPJ sob o n° 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 de Julho de 2.014. 

Vanderlei Esser -



Pirâmide Ve1culos 

PROPOSTA DE PREÇOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 40/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 017/2014 

Item UN Qtde. Descrição 

VW/SAVEIRO CABINE SIMPLES, 
2014/2015 TOTAL FLEX, POTENCIA 
DE 1011104 CV ZERO KM COM 

1 Un 002 
CAPA CIDADE PARA DUAS PESSOAS 
SENTADAS, FLEX, POTENCIA DE 
101/104 CV. 
GARANTIA DE 3 ANOS DE CAMBIO E 
MOTOR. 

VALORTOTALDOPREGÃO 

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

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: DE ACORDO COM EDITAL 

PRAZO DE ENTREGA: 15- DIAS. ----

Preço Unit. 

R$ 3 7-.500,00 

VW - PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA.- DN 1292 

Preço Total 

R$ 37.500,00 

, R$ 75.000,00 

DIO BANDEIRA, 2459, CENTRO, CAMPO MOURÃO/PR - CEP. 87.300-005 
FONE: 44 3599-5000 FAX 44 3599-5000 

CNPJ. 79.852.406/0004-03 - INSC. ESTADUAL: 904033.2860 
E-MAIL: piramidecmo@wln.com.br 
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Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual Págin.a r d'i1 

FIHIN041 

• 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 

~ 
~ARANA 

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.arintemet.pr.gov.br/outros/ _ d _ negativa2.asp?eU ser=&eCPF=&eCNPJ=7 . .. 02/06/2014 



Certidao Negativa de Debito 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS 

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente. 

/ 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

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



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

Certidão Negativa de Débito 

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

Contribuinte: VW- PIRAMIDE VEICULOS LTDA 

Endereço: AVN CAPITAO INDIO BANDEIRA, 2459 
Bairro: CENTRO 
Cidade: CAMPO MOURAO 
Estado: 

CEP: 

PR 
87300005 

Finalidade da Certidão: PARA FINS DIVERSOS 

N7823/2014 

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

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

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

Observação: Esta certidão é valida somente para o contribuinte acima 

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



231712014 

CAl A 
CAIXA E CONÓM 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 Econômca 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.caixa.gov.br 

https:/l\w.w.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=5311031&VARPessoa=14666098&VARUf=PR&VARinscr... 1/1 



6/6/2014 

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

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

Nome: PIRAMIDE VEICULO$ LTDA 
CNPJ: 79.852.406/0001-52 

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

1. constam débitos relati\()S 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 exclus ivamente à 
situação do sujeito passi\() 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 inval idará este documento. 

1/1 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 
COM EFEITO DE NEGATIVA 

Nome: PIRAMIDE VEICULOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS ) 
CNPJ : 79.852 . 406/0001-52 
Certidão no: 45578630/20 14 
Expedição : 1 9/03/2014, às 17:31:29 
Validade: 14/09/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica - se que PIRAMIDE VEICULOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS ), inscrito (a ) 
no CNPJ sob o no 79.852.406/0001-52 , CONSTA do Banco Nacional de 
Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações 
estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou 
exigibilidade suspensa: 
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 /20 11 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos 
da negativa (art . 642-A, § 2°, da Consolidação das Leis do 
Trabalho), atesta a existência de regis tro do CPF ou do CNPJ da 
pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas , cujos débitos estejam com e · l · idade suspensa ou 
garantidos por depósito, bloqueio de nu 
suficientes. 

cndc •;:se .jus . b 1 



·'' 
:li ''··~ ',! ,. 

O / .- I '~ I 

' 'I ' ,I ~ '· ' 
; ' J . ·. 



SERVENTIÀ NOTARIAL. ... 2° OFÍCIO 
TABELIONATO PARA CENA 

Pedro Ervino Poroccno - Nolário - CPF. 061.104.449-87 
Ruo Coromuru, 327 - fone/fax: (46) 3225-1246 

85501-060 - Pala Bronco - Paraná 

RÚ8RICA ' 

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

. 
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, (08JG6/2012), nesta Cidade e Comarca de Pato Branco, Estado Paraná, neste 
Serviço Notaria\, compareceu, como Outorgante: PlRÂMIOE VE{CULOS L IDA, 

pessoa iurhiica de Direito Privado, inscrita no· CNPJIMF sob no 79.852.4061~001-52, 

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 28110/2008; O.uadragésima Primeira 
Alteração Contratual e Consolidação registrada sob no 20·1177682.40 em 03tl 0120·1 1; e 
Certidão Simplificada expedida em _12:10412012; documentos registrados e arquivados 
na Junta Comercial do Estado do Paraná, Escritório Regional de Pato Branco; os quais 
encontram-se arquivados tlestas notas no arquivo no 004 folhas 131, por sua sócia 
administradora ANGÉUCA MEIMBERG CASAGRA.NOE, brasileira, C!ISada, 
administradora, natural de Francisco Beltrão/PR, nascida em , 12/03rt 969, fill1a de 
JOSETI ANTONIO MEIMBERG e TEREZINHA PEREIRA MEIMBERG, portadora da 
Cédula de. Identidade RG. sob H0 4.518.102-2-SSP-PR expedida em HJ-1111994 e. 
inscrita no CPFIMF sob no 638.015.319-53, residente e domiciliada na Rua o~:;valdo 

Aranha, 88H, Apto - 801, Centro, Pato Branco-PR; reconhecida como a própria por mim 
DENIZE CASSIA REFINSKI, Escrevente Juramentada, confom1e 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 SaleteiSC, nascido em 04JG111980, filho de JOSE ALÁDIO 
AMORIM e VlVIL MARIA AMORIM, portador da Cédula de Identidade RG. sob no 
3.638-938-HESP-SC expedida em 04/03H994 e inscrttà no CPFIMF sob no 
003.9H .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: 79.852.406/000·t-52 e 
as filias situadas na Rua Duque de Caxias. 365, Centro. São Lourenço D'Oeste SC, 
CNPJ: 79.852.406/0002.-33, na Rua República Argentina, 440, Centro, Dionísio 
Cerqueira SC. CNPJ: 79.852.40610006-67; na Avenida Parigot de Souza, 1615, .Jardi 
Porto Alegre. Toledo-PR. CNPJ no 79.852.406/003-14; na Avenida Capitão lndio 
Bandeira , 2499, Campo Mourão-PR. CNPJ no 79.852.40610004-03 e na Avenida Santos 
Oumont, ·t245, Cidade Alta-Goioerê-PR. CNPJ no 79.852.40610005-86; podendo para 
isso dito procurador a) constituir advogados com os poderes contidos na cláusula aAD 
JUDICIA e EXTRA JUDICIA", para defe'ldê-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 qualquér título, de. tere .· , mes o de repartições 

Pagina\ -~ 



PIRÂMIDE VEÍCULOS LTú.1-\. 
CNPJ 79.852.406/0001-52 

QUADR.;:...GÉSIMA QUINTA AL TERAÇt\o CONTI~ATUAL 

EDSON LUIZ CASAGRANDE, brasile iro , casado em regime de comunhão parcial 
de bens, empresário, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, PR, r.3 Rua 
Pedro Murare, n°. 55, Casa 08, Bairro São João, CéP 82.030-ô20, portador dn 
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!MBC:RG CASAGRANDE, brasi leira, Cé:r3ada em regime de comunhão parcial de 
bens . empresária, n~sidente e domiciliada na cidadr; de Curitiba, PR, na Rua Pedro 
Mutaro, n°. 55, Casa 08, Bairro São João, CEP <32.030-620, portadora da Carteira de 
Identidade Ci,;il RG/4.518.1 02-2, E!Xpedida pela Secretaria de Segv.,·a nçt:~ Pública do 
Estado do Paraná, e, CPF n°. 638.015.31 9-53; JOSE TI ANTONIO MEIMBERG, 
brasileiro. casadc: em regime de con1unhão univers~;l de bens, empresário, residente / 
e domiciliado na cidade de Francisco Beltrão, PR, na Rua Niterói, 57, Bairro Nossa / 
Senhora Aparecida, CEP 85.601 -380, portador da Carteira de Identidade Civil 
RG/654.228-0, expedida pela SecretaJia de Segurança Pública do Paraná. inscrito 
no CPF sob n°. 127.754.369-00. Sócios componentes da socie,jade limitada, que 
gira sob o nome empresarial dA PIR.Ã.MIDE VEÍCULOS L TOA, estabe!ecida na 
Avenida Tupi, n°. 3428, Baixada Industrial. CEP GS.505 .. QOO , Pato Branco, Fk, CNPJ 
n°. 79.352.406/0001 -5:2 com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial do 
Paraná, sob n°. 41201650651, em data de 20/05/i955 e última alteração contratu31 
arquivada sob n°. 20132932610, em data de 29/05/2013, rcsolvern alterar seu 
Cont~ato Social e posteriores alterações pt:·las cláusuléls seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: fica constitu íd3. 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 n-ão colidam com a preseilte 
alteração contratual. 

Os sócios resolw~m por este instrumento, atualizar e consolidar o Contrato 
social, tornando sem efeito, a partir ctesta data, as cláusulas o condições 
contidas no ccntrato primitivo, quu, adequadas as dispo~•lções da referida Lei 
10.406/2002, aplicáveis a e:''Ae tipo societário, passa a ter a seguinte redaç.~o: 

CONTRATO CONSOLIDADO 

EDSON LUIZ CASAGRANDE, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial 
de bens, empresário, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, PR, na Rua 
Pedro Murare, 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 Segurança \ 
Pública do Estado do Paraná, inscrito no CPF so ' .244.959-34, A!"-!GÉLICA ~ 
MEIMBER!? CASAGRANDE, brasileira, casa em r,:;gime e comunllão parcia! de ""-....17 
bar-~s, empresária, residente e domiciliada n cidade de Curi iba, PR, na Hua Pedm 
ívluraro, n°. 55, Casa 08, Bairro São João, EP 32.030-620, p rtadora da Carteira de'l 
Identidade Civil RG/4.518.1 02-2, expedi pela S rota'ria Segurança Pública do 
~stado do Paraná, e, CPF n°. 638.01 .319-53; JO ANTONIO MEIMBER "1, 

eo~e~(l>!lru"hlê~ifefrá': '' j:)sado em regime de comunl1ão universal de bens, empres·· io, . 



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 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 20/05/1955 e última 
alteração contratual arquivada sob n°. 2013293261 O, em data de 29/05/20 13, 
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. o 41 900966037 em data de 06/12/2006. 
FILIAL N.0 3: Avenida Capitão Índio Bandeira n.0 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 -
SC, CEP 89.950-000, CNPJ 79.852.406/0006-67, com arquivo na Junta Comercial 
de Santa Catarina sob o n. o 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 -000, CNPJ 79.852.406/0007-48, 
com arquivo na Junta Comercial de Pat ranco - R sob o n. o 41901053299 e 

.o.u\-eN ta d.e 14/08/2008. ~ 
':..'lf.fereoo~oãi f1...t '"N. 0

'-- 7: Avenida Presiden Vargas, nl}. 11 , 
li 

~ x- ~, ~ 



PIRÂMIDE VEÍCULOS L TúA. 
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 ~ondenação crimin~l, ou por se encontrar sob os _ef~itos dela , a \... \.... 
pena que vede, a1nda que temporanamente, o acesso a cargos publicas; ou por ~ 
crime falimentar, de prevaricação, peita ou subor , ussão, peculato, ou contr2 

... 

a economia popular, contra o sistema financ · o nacional, entra normas de7efe 
da concorrência, contra as relações de con mo, fé pública, ou a propriedade . 

III / / 
'---_:_-t::r-1' 



PIRÂMIDE VEÍCULOS L TOA. 
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 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 cidaje de Pato Branco, Estado do Paraná, com 
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

'-.l:. 
Lavrado em três vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas. 

ato Branco (PR), 20 de Junho de 
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PIRÂMIDE VEÍCULOS L TOA. 

NPJ 79.852.406/0001-52 

A QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL · 
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Pirâmide Ve·iculos 

ANEXO I 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 040/2014 

REF.: Edital de PREGÃO, na Forma Presencial n° 017/2014..:... PMNC. 

CREDENCIAMENTO 

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 à participar do 
procedimento licitatório sob o modalidade de pregão presencial, instaurado por este Departamento de 
Compras. 

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

LTDA 
AMORIM . J-

.917.589.85 
: 363.893.8 



Pirâmide Veículos 

ANEXO/I 

PARA: 

,REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 040/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 017/2014 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

~ 
I 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de propon~nte do procedimento 

licitatótio, sob a modalidade- PREGÃO, na Forma Presencial n° 017/2014, 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, finnamos a preset 

VW - PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA.- N 1292 
AV. CAPITÃO ÍNDIO BANDEIRA, 2459, CENTRO, CAMP MOOU~ 0/PR CEP. 87.300-005 

FONE: 44 3599-5000 FAX 44 3 99-50 
CNPJ. 79.852.406/0004-03 - INSC. EST DUAL~ O i 

E-MAIL: piramidecmo@wln.com.br 



P irâmide V e1c u los 

ANEXO/li 

PARA: 

TJREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 040/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 017/2014 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

/ . 
I 
I 

I 

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

procedimento li citatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Fonna Presencial n° O 17/2014 in~taurado pelo 

Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os produtos~w.~.~.~~~~I.W+'~a.----1'_, 

.ermos e nas condições do edital supra referenciado. 

E-MAIL: piramidecmo@wln.com.b 

'~~~~~~ 

ILPR .JURANEN.TAOA 
.. PEN SELO DIGITAL 

INI :LZhub • sOYOY • 8eJiW - dCNSn • c 
IConsulte e1: ~ww.funarpen.coa.br 



Pirâmide Vejculos 

ANEXO/V 

'REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

ROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 040/2014 
DITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 017/2014 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatótio, sob a modalidade- PREGÃO, na Fom1a Presencial n° 017/2014 in~taurado 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, 
I 

- patiir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que acrescentou o inciso V ao 

da Lei Federal 8666/93 

Por ser expressão da verdade, fim1amos 

I/ 

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

FONE: 44 3599-5000 FAX 44 3599-5000 
CNPJ. 79.852.406/0004-03 - INSC. ESTADUAL: 9040 

ln.com.br 



Pirâmide Veiculos 

ANEXO V 

PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 040/2014 
í;DITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 017/2014 

DECLARACÃO ~~ 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO, na Fonna Presencial no 017/2014 instaurado pelo 
i 

Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os tennos da licitação, bem como 

I 
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, finnamos f presente. 

CAMPO MOURÃO, 

E-MAIL: piramidecmo@wln.com. · 

s 



Pirâmide Veículos 

DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 040/2014 
DITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 017/2014 

Objeto: Aquisição de 02 Veículos. 

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

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: 

E-MAIL: wln.com.br 

7.300-005 



· .;~ 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 • e-mail: prefeitura@campomourao.pr.gov.br. homepage: www.campomourao.pr.gov.b 

· CNPJ(MF): 75.904.524/0001.06 

CMC 

12944 
EXERCCIO 

2014 

195/2007 
DATA DE VALIDADE 

31/12/2014 

AlVARÁ DE LICENÇA· PARA LOCALIZAÇÃC 

CAMPO MOURÃO/PR, 22/01/2014 

ANTER EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO ~il~ifilllllllllll llllllllllllllllllllll ~1111111111111111111111 
OBSERVAÇ0ES /INFORMES 

1) De conformidade com a /egislaç~o 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 Tributaç~o da prefeitura a BAIXA deste alvará, sob pen ~ramento de 
débitos dos exerclcios seguintes. 



ESTADO 00 PA.RAH.Á 

PODER JUDICIÁRI 
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 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 VEÍCULOS L TDA 

CPF I CNPJ • 79.852.40610004-03 
RG I INSC.EST • 90403328-60 

-Titular 
-Funcionário Juramentado 
- Funcionário Juramentado 
-Funcionário Juramentado 
- Funcionário Juramentado 

-
~àor Ptj_,. 

1 -<~ ,.t,f'(lQrlA:-'~C'-: ~ ,.,-.. ., ;-c; 
.-----------------~.'~·~§ % .~ 

FUNARPEN J !'! TtTUU~•.R ~I 
SELO DIGITAL N° : CD iS' - · 

~ t!) ~ 
SZLAb • kMdsY • 7QLRB ~ FÓRUM -~ 

Controle : • f'\.__ ~ 
sU9Vz • Nt9T ~~.'tt-· 
valide esse selo em 

Av.José Custódio de Oliveira, n• 2065 - Centro 

Usuário: FRANCINE Nr.Certidao: 00001-0000046789 ói ~· (44)~016-4864 

/ 

Pagina-



PODER JUDICIÁRIO 
ESTADO DO PARANÁ 

Comarca de Campo Mourão - Paraná 

ESTADO DO PARANÁ 

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

Gerson Guimarães do Vale 
Titular 

CERTIDÃO 
11111111111111111111111111111 

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 CÍVEL desta Comarca, ação alguma de: 

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

FUNARPEN 

Usuário: FRANCINE Nr.Certidao: 00001-0000046788 

PIRÂMIDE VEiCULOS L TDA 

CPF I CNP.J - 79.852.406/0004-03 

RG /INSC.EST - 90403328-60 

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

Douglas Carraro - Funcionãrio Juramentado 

Pagina-



Emissão 

23/07/2014 

1° Oficio de Protesto de Titulos 
Rosimery Kffuri 

Certidão Negativa de Protesto 

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

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 VE/CULOS 
79.852.40610004-03 

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

Campo Mourão-PR 

/ -~. · 



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral Pági~l. ·7& 
-1--

/(1 
l.t.. ~ 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral ~ FL. N.c...3~ ---·· 'f! 
~C~o-n~tr~ib~u~i~n~te-,----------~----------~~--~~~~~------------------~~~~-----:~·-·:;~· 

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 DATADEABERTURA 

CADASTRAL 1710412007 

NOME EMPRESARIAL 

PIRAMIDE VEICULOS L TOA 

TÍTULO 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, exceto imobiliários 
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NA TU REZA JURÍDICA 

206-2- SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

I LOGRADOURO 
AV CAPITAO INDIO BANDEIRA 

I 
CEP 

~7.300-005 
I BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 

I COMPLEMENTO 

I MUNICÍPIO 
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 Brasília). 

I Voltar I 

I ~~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/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/Cnpjreva _ Comprovan... 30/06/2014 

/ 



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD 

Inscrição no CAD/ICMS 

90403328-60 

Inscrição CNPJ 

79.852.406/0004-03 

Empresa I Estabelecimento 

Narre Empresarial PIRAMIDEVBCULOS LTDA 

Titulo do Estabelecirrento PIRAMIDE 

Início das Atividades 

05/2007 

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

l'v\micípio de lns talação CAMPO M OURAO - 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 -1101 - COMERCIO A VAREJO DE Al.ITOMOVBS, CAM IONETAS E 
Estabelecirrento l.ITILIT ARIOS NOVOS 

Atividade(s) Econõmica(s) 
Secundária(s) do Estabelecirrento 

Tipo 

CPF 

CPF 

CPF 

Quadro Societário 

Inscrição Narre Completo I Narre Empresarial 

546.244.959-34 EDSON LUIZ CASAGRANDE 

638.015.31 9-53 ANGa iCA MB MBERG CASAGRANDE 

127.754.369-00 JOSETI ANTONIO MBMBERG 

Este CICAD tem validade até 15/08/2014. 

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

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 via Internet 
16 / 07 / 2014 13:30:5 7 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 



Pirâmide Veículos 

ANEXO I 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 040/2014 

REF.: Edital de PREGÃO, na Forma Presencial n° 017/2014- PMNC. 

CREDENCIAMENTO 

I 

Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) HERALDO LUIZ
1 
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 de 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 tle renunciar ao 
direito de interposição de recurso e assim representar em todas as etapas deste certame. 

. I 

I 
~ 87.300-005 

I 

E-MAIL: piramidecmo@wln.com.br 

s 
··I 

to I 
I 
I 



Pirâmide Vejculos 

ANEXO V 

PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 040/2014 

DITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 017/2014 

DECLARACÃO 

/ 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO, na Fonna Presencial no 017/2014 instaurado pelo 
I 
I 

Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os termos da licitação, bem como 
I 

tomou conhecimento de todas as especificações concementes ao objeto da licitação, declarando ainda que 

preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, finnamos a pr sente. 

I 

E-MAIL: piramidecmo@wln.c m.br 0Sl41tt rrtflt.Sa1f fafl 
I • • 



·~ 
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SERVENTIÀ NOTARIAL. .. 2° OFÍCIO 
TABEUONATO PARA CENA 

Pedro Ervino Poroceno - Nofório • CPF. 061.104.449-87 
Ruo (oromuru, 327 - fone/Fax: (46) 3225-1246 

85501-060 - Pala Bronco - Paraná 

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

. 
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: P\RÂMIOE VElcULOS L IDA, 
pessoa jurí<lica de Direito Privado, inscrita no CNPJJMF sob no 79J35L406/0001-52, . . 
com sede na Avenida Tupy, · 3428, Baixada Industrial, em Pato Branco-PR, neste ato 
representada nos ter~ os da Trigésima Nona, Alteração e Consolidação Contratual 
devidamente registrada sob no 20084787201. em 28110/2008; Quadragésima Primeira 
Alteração Contratual e Consolidação registrada sob no 20"\ ·17768340 em 031"\ 0/2Q·t1; 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 {testas 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, fiH1a de 
JOSEíl ANTONIO MEIMBERG e TEREZINHA PEREIRA MEIMBERG, portadora da 
Cédula de Identidade RG. sob no 4.5·18:102-2-SSP-PR expedida em 17/"\ 111994 .e 
inscrita no CPFIMF sob no 638.0·15.319-53, residente e domiciliada na Rua o~;valdo 
Aranha, 88ü, Apto- 801, Centro, Pato Branco-PR; reconhecida como a própria por mim 
DENIZE CASS\A REFINSKI, Escrevente Juramentada, confom1e os documentos que 
me foram apresentados, do que dou fé. E aí, pela Outorgante, me foi dito que nomeia e 
constitui s~}u bastante procurador: MÁRCIO JOSÉ ·AMORIM, brasileiro, casado, 
mecânico, natural de Salete/SC, nascido em 04JO·I/1980, filho de JOSE ALÁDIO 
AMORIM e VIVIL MARIA AMORIM, portador da Cédula de Identidade RG. sob no 
3.638-938-HESP-SC expedida em 04/03H994 e· inscrito no CPFIMF sob no 
003.9"17 .58!1-85, residente e domiciliado na Rua Aimore, 1600, Centro, Pato Branco-PR; 
a qual conlere poderes especiais para administrar a empresa outorgante situa.da na 
Avenida Tupi, 3428. Baixada Industrial. Pato Branco-PR, CNPJ: 79.852.406/000·t-52 e 
as filias situadas na Rua Duque de Caxias. 365, Centro, São Lourenço O'Oeste SC. 
CNPJ: 79.852.406/0002-33, na Rua República Argentina, 440, Centro, Dionísio 
Cergueira SC. CNPJ: 79.852.406/0006-67; na Avenida Parigot de Souz.a, 1615, .Jardim 
Porto Alegre, Toledo-PR. CNPJ no 79.852.4061003-·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 79.852.406/0005-86; podendo para 
isso dito procurador a) constituir advogados com os poderes contidos na cláusula "AO 
JUDICIA e EXTRA JUDICIN, para defe!1dê-la em toda e qualquer ação em que a 
empresa figure como autora, ré, oponente e mandante; b) cobrar e receber qualquer 
impm1ãncias devidas à empresa por qualquér título, de terceiro, mesmo de repartições 

~glna i 

' 

/i 



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

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

EDSON LUIZ CASAGRANDE, brasileiro, casa.do em regime de comunhão parcial 
de bens, empresário, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, PR, n:l Rua 
Pedro Murara, n°. 55, Casa 08, Bairro São João, CcP 82.0j0-ô20, portador dn 
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 
MEIMBcRG CASAGRANDE, brasileira, casada em regime de comunh5o parcial de 
bens. empresária, residente e domiciliada na cidadG de Curitiba, PR, na Rua Pedro 
MLFaro, n°. 55, Casa 08, Bairro São João, CEP <32.030-620, portadora da Carteira de 
Identidade Ci-.Iil RG/4.518.1 02-2, !"!Xpedida pela Secretaria de Segv..·ança Pública do 
Estado do Paraná, e, CPF n°. 638.015.31 9-53; JOSETI ANTON!O MEIMBERG, 
brasileiro. casadc em regime da cor!"tunhão univers~:.l de bens, empresário, residente 
e domiciliado na cidade de Francisco Beltrão, PR, na Rua Niterói, 57 , Bairro Nossa 
Senhora Aparecida, CEP 85.601-380, portador da Carteira de Identidade Civil 
RG/654.228-0, expedida pela Secreta.ria de Segurança Pública do Paraná. inscrito 
no CPF sob n°. 127.75L~, . 369-00. Sócios componentes da socie,jade limitada, que 
gira sob o nome empresarial dR PIR.Â.MIDE VEÍCULOS L TOA, estabe:ecida na 
Avenida Tupi, n°. 3428, Baixada Industrial. CE? G5.505 .. QOO, Pato Branco, Fk, CNPJ 
no. 79.352.406/0001 -52 com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial do 
Paraná, sob t: 0

. 41201650651, em data de 20/05/í 955 e última alteração contratu3l 
arquivada sob n°. 20132932610, ern data de 29/05/2013, rt:·solvem alterar seu 
Contrato Social e posteriores altera';ões p('!as cláusul8s seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEP~A: fica constituíd~ 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 col idam com a prese,lte 
alteração contratual. 

Os sócios resolvem por este instrumento, atualizar e consolidar o Contrato 
social, tomando sem efeito, a partir ctesta data, as c!ãusulas e condições 
contidas no contrato primitivo, quu, adequadas as dispo~;ições da referida Lei 
10.406/2002, aplicáveis a e::~te tipo societário, passa a ter a saguinte redação: 

CONTR.ATO CCNSOLIDADO 

EDSON LUIZ CASAGR.A.NDE, brasileiro , casado em regime de comunhão parcial 
de bens, empresário, residente 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 dG Segurança \ 
Pública do Estado do f.Jaraná, inscrito no CPF sob n°. 546.244.959-34, A!'-!GÉLICA -~ 
MEIMBERG CASAGRANDE, brasileira, casada em r~~~ime de comunl-làO parcia! de 
ba!ls, empresária, residente e domiciliada na cidade de Curitiba, PR, na Rua Pedro 
fvluraro, n°. 55, Casa 08, Bairro São João, CEP 32 .030-620, portadOra da Carteira d(;?"' 
Identidade Civil RG/4.518.1 02-2, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do 
E:.,stado do Paraná, e, CPF n°. 638.015.319-53; JO ANTONIO MEIMBER , 

ec-;e~oo!~"hlij~~é'itcJ; _:· · ~ásado em reg ime de comunl1.ão niversal e bens, ernpres·· i o, 
T • 



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 20/05/1 955 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 
INÍCIO DAS ATIVIDADES: 20 de maio de 1.955. 
ATIVIDADES ECONÓMICAS: 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 79.852.406/0003-1 4, com o arquivo na Junta 
Comercial de Pato Branco- PR sob o n. o 41900966037 em data de 06/12/2006. 
FILIAL N.0 3: Avenida Capitão Índio Bandeira n. 0 2499, Bairro Centro, ·c ampo 
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 4190101 7144 em data de 08/01/2008. 
FILIAL N.0 5: Rua República Argentina, n. 0 440, Bairro Centro, Dionís io Cerqueira 
se, CEP 89.950-000, CNPJ 79.852.406/0006-67, com arquivo na Junta Comercial 
de Santa Catarina sob o n. o 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 

.G. u\- E N$ta d.e 14/08/2008. 
'=~fere co~OCIJrnlW:.~.t. ..... ~~ 7: Avenida PresidenteiiVargas, n°. 1 I e I CEP 87.90 -000, 

ff~ 
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CNPJ 79.852.406/0001-52 -
ntu 

PIRÂMIDE VEÍCULOS L Tú:\. ~a.o __ _ 

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 especia l, 
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 contr2a 
a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de(efe 
da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

~ li , ----_::.-rr-r-. 
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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 1 O 
(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 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. 



PIRÂMIDE VEÍCULOS L TDÃ. 
NPJ 79.852.406/0001-52 

A QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL · 

E 

\e(lt-~l~ ~"ilv-1wtdt'"t 
LAUDIANE MONARETTO 

RG 8.738.604- PR 



Pirâmide Ve ,ículos 

ANEXO li 

PARA: 

F)REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 040/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 017/2014 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

licitatório, sob a modalidade- PREGÃO, na F01ma Presencial n° 017/2014, instaurado pelo Município de 
I 

de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, fim1amos 

- CEP. 87.300-005 

I 
PRI 

I 
I 

J 
I 

e. I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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ANEXOIII 

PARA: 

"'REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 040/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 017/2014 

DECLARACÃO DE ENTREGA ---
Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatótio, sob a modalidade- PREGÃO, na Fonna Presencial n° O 17/2014 instaurado pelo 

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

. ..:nnos e nas condições do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, finnamos a 

VW - PIRÂMIÓE VEÍCULOS LTDA.- DN 1292 
AV. CAPITÃO ÍNDIO BANDEIRA, 2459, CENTRO, CAMPO n1-.~ 

FONE: 44 3599-5000 FAX 44 3 9-5000 
CNPJ. 79.852.406/0004-03 - INSC. EST DUAL: 9040332 60 

Auxiliar Juramen 

W2S 



Pirâmide Veículos 

ANEXO/V 

PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 040/2014 
:DITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 017/2014 

DECLARACÃO 

·---
Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponentr do 

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Fonna Presencial n° 017/2014 instaurado pelo 

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

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

- pmiir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que acrescentou o inciso V ao a1iigo 27 

da Lei Federal 8666/93 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Pirâmide Veículos 

DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 040/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 017/2014 

Objeto: Aquisição de 02 Veículos. 

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

relativa a licitação supramencionada. 

1 
Josuuu Trt11l.S41l fa{rtiA 
Auxiliar Juramentada 

VW- PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA. N 1292 
AV. CAPITÃO ÍNDIO BANDEIRA, 2459, CENTRO, CAMP MOURÃO/PR - ÇEP'. 87.300-005 

FONE: 44 3599-5000 FAX 44 599-5000 
CNPJ. 79.852.406/0004-03 - INSC. ES ~DUAL: 9040332860 

E-MAIL: piramidecmo@w 1.com.br 



PREFEIT1JRA 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 
040/2014 
PREGÃO, na forma Presencial n° 017/2014- PMNC 
##TEX OBJETO: Aquisição de 02 Veículos (tipo caminhone· 
pequenas), conforme especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 16:00 Horas do DIA 24 de Julho de 2.( 
na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 
A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderão 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAN11 
PARANÁ, 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 

PUBLIC/ rv' r:rn _ _l/_ I t17 d!!IJ/~ 
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16/7/2014 ::Sistema RCC I RCCBusca- Certificado de Publicação 

O Sistema RCC Certifica que a Licitação 
abaixo detalhada foi distribuída pelos nossos serviços 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 j CA418- A-ef Munic de Nova Cantu/PR 

CONTATO R-esidente da CPl 
FONE ( 44 )3527 -1363 
FAX (44)3527-1363 
EMAIL prrncantu@ig.com.br 

ENDEREÇO I Rua Bahia s/n 
j Centro - CEP 87.330-00 - Nova Cantu/PR- Brasil 

---· ------ ----·--, 
DADOS DO EDITAL 

BJITAL N" 017/14 

MODALIDADE A-egão A-esencial 

VENCIMENTO 24/07/2014 16:00:00 

PUBLICADO EM 11/07/2014 

OBJETO Aquisição de 02 Veículos (tipo caninhonete - pequenas) 

OBS: A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderão ser 
solicitados na PREFBTIJRA MUNICIPA L 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 horrologados 
conforme a norma internacional ISO 9001:2008 

irrprinir 

http:/Jw..w./.rccnet.com.br/certidao/certificado.aspx?param=oZCLCqadcoKNqT9p50obvv1...3Y5KZWirT3 1/1 



N' 131,sexta-feira, 11 dejulhode2014 

Inicio da Se.ulo da Disput:l de Preços: 13hll m. do dia 31/0712014. 
Informaçõc:s Complementares: O Edital poderá ser examinado e ad
quirido, através dos sites 'NWW.contenda..pr.gov.br e www.bll.org.br ou 
no Dcp>rtamcnto de Lici""'"· das 08:00h às 12:00h c das 13:00 h 
às 17:00h. Outras informações podcr3o ser obtidas pelo telefone: 41-
3625-1212. R:un>l: 203. 

Conttnda. lO de julho de 2014. 
PATIUK ALVES 

Pres~'Cin' 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA 

• A\ 1 SO DE UCrT.AÇÃO 
PREGAO PRESE!'iClAL :-1' SJ/2014 • SRP 

PROCESSO UCITATÓRJO N". 078/2014 -PREGÃO PRESENCIAL 
N'. 05312014 • REGISTRO DE PREÇOS 

OPREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA, Estado de 
hnni. pessoa jurídica de direito publico int.emo. inscrilO no CNPJ 
sob o n• 78.063.73210001-18. com sede na Rua Zoilo Meira Simões, 
410. Figucira-Pr, através de seu Pregoeiro, legalmente designado atra
vés cb Portari:a n• 00612014 de 07/0112014, toma pUblico aos in
ICresu.clos que receber.i proposta is 08:30 hon.s do dia 23/0712014, 
p31'3 Registro de Pre>os de MATERJAIS J:LETRJCOS DIVERSOS 
PARA CONSTRUÇAO E MANUTENÇAO PREDIAL. RUAS E 
AVENTDAS. nolif1ca-se aos proponentes intereu.ados que os produxos 
devedo ser enuegues na sede do Municipio sem custos adicionais e 
o consumo é eventual e pareelado. 

Demais informações bem como cópia do Edital completo 
podé:rào ser obtidas pessoalmente, junto ao Dcpartune.nto de Lici
taç!o, tU PREFEITIJR.A MUNICIPAL DE FlGUEIRA, cfupooivcl no 
sitc www.figueiD.pr.gov.br infomuçõts atnvés do e-m.ail licit.s
c:to@figueria.pr.gov.br Rua Zoilo Meira Simões 410, Figueir.l. Pa
r>nô, horário das 08:00 as 11 :OO H c das 13:00 is 17:00H. EDil'ICIO 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA. 

Em, 9 de julh<' de 2014 
GEANDRO CICERO DE LIMA 

Jlr c:sociro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO 

AVISOS DE UCITAÇÃO 
T0\1.'\.DA DE PREÇOS :-1' 6l/l0J4/P.\U.B 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 
ENTIDADE PROMOTORA: MYNJC!PIO DE FRANCISCO BEL· 
TRAO • ESTADO DO PARANA 
RECURSOS: RECEITA PRÓPRJ.A DO MUNICIPIO. 

O Município de Francisco Belrio, estado do Panni, ins.crito 
no CNPJIMF sob o n11 77.816.510f0001-66, eom sede i Rua Oc
uvia.no Teixeir.l dos SantOs, 1000, centro, toma público que f:ui 
realizar às 09:00 horas do dia 29 de julho de 2014, na sala reuniões 
do setor de licitações da Prefeitura Municipal, TOMADA DE PRE
ÇOS. do tipo menor preço por item. de 3.Cordo com a Lei Fcd.eraJ n° 
8.666193, de 21 de juoho de 1993 c •uas altcraçOct, para locação de 
tend.:l.s piramidais para utilização em eventos promovidos pela Mu
nicipalidade. Prazo de execução: 180 (cento e oitenta) dias e prazo e 
viaência: 365 (trezentos e senentl c cinco) dias. lnform.ações com
plemenL:ms sobre o edital, poder!o ser obtid.u na Prefeitura Mu-

~~~r:~ede c~~"~)o3~~fõ~ :"~e3reç!e~&~eci~~r':an~~~~ 
trao.pr.gov.br. 

TOMADA DE PREÇOS N' 6312014/PMFB 

).100AUDADE: TOMADA DE PREÇOS 
ENTlDADE PROMOTORA: MUNICIPIO DE FRANCISCO BEL
TRÀO • ESTADO DO PARANÁ 
RECliRSOS: RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO. 

O Município de Francisco Beltrlo, estado do Paraná. inscrito 
nc. CNPJ/MF sob o n° 77.816.510/000l.U, com &cde à rua Oc:tavio.no 
Teixeira dos Santos. 1000, centro, toma pUblico que fará realizar às 
15:00 hora.s do dia 29 de julho de 2014, n:t sala reuniões do setor de 
liciuções d:L Prefeitur::1. Municipl-1. TOMADA DE PREÇOS, do tipo 
menor preço por item, de 3cordo com a Lei Federal n• 8.666/93, de 
21 de junho de 1993 e suas altct3ÇÕCS, para conttataçlo de serviços 
para encadem .çlo de documentas. Pruo de exeeuçio: 12 (doze) 
meses. Informações cornplemenwes sobre o editaJ. poderio ser ob-. 
Licb.s n3. Prefeitura Municipal de Francisco Beluio. DO endereço supra 
citado, ou atnvés do telefone (Oxx46) 3526-2103 e na webpage 
WV.'W.fn.ociscobeltno.pr.gov.br. 

TOM.AD.-. DE PREÇOS N' 64/:lOWPMFB 

MODALIDADE: TOMADA DE PREg'S 

~~~~~T~~M~J~~wooc 10 DE FRANCISCO BEL· 

RECURSOS: RECEITA PROPRI.A DO MUNIC!PJO. 
O Município de Fr.mcisco Beltrio, estado do Para.ná. inscrito 

no CNPJIMF sob o n' 77.816.51010001-66, com sede à rua Ocuvano 
Teixeir3 dos S:mtos. 1000. centro, tom3 pUblico que far.i realinr às 
15:00 horas do dia 30 de julho de 2014, na sala rcuniOes do setor de 
licit.sç6es d3. Prcfeitur.t Municipal. TOMADA DE PREÇOS, do tipo 
mtnor preço 'loba!, de acordo com l1 Lei Fcd.e.raJ n• 8.666193. de 21 
de juoho de 1993 c suas alterações, p>r.a cootrataçlo de empresa 
cspc~ializad.3., para execução ck reparos nas calçadas de lajotas sex· 
tav3das. cbs Ruas Ardclino Martini, Gerulio VMgu. Tocantins c Paula 

Diário Oficial da União - Seção 3 

Freitas. incluindo o fornecimento do material e cb. mio de obra Peno 
de execuçlo: 6 (seis) meses. lnform;\Ç&s complementares sobre: o 
editaJ, poderio ser obtidas na Prdeitur.t MunicipaJ de Francisco Bel
trio. no endereço supra citado, ou atravês elo telefone (O:u46) 3520· 
2103 c na webpa.ge www.franciscobelrrao.pr.gov.br. 

Fr.~.n.:isco Bdrr.la. lO de julbo d~ 2()14. 
ANTONIO CANTELMO NETO 

P1efcito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA 

AVISO DE UCITAÇÃO 
CONCORR~CIA N' 6/:l014 

A Prdeitwa Municipal da Lapa toma público que no dia J 5 
de Agosto de 2014, às 09:30 hor.u oa Rua Bulo de Rio Braoco. 
1709, Fundos. na cidade da Lap~ - PR, serão recebidas c abert:I.S as 
docwnc.nt:açcks e proposw relativas ao EDITAL DE CONCO.RREN
CIA PUBLICA N' 00612014, que tem por objeto a "CONTRATA
ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO 
SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL DAS SEGUINTES 
OBRAS: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL 
PADRE FEUÓ; AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MU
NICIPAL DIRCEU BATISTA DA LUZ; AMPLIAÇÃO E REFOR
MA DA ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ SANTA RITA." 

VALOR TOTAL MÁXIMO DESTA LICITAÇÃO: RS 
940.917,14 (novecentos e quarenta mil novecentOS e dezessete reais e 
quatorze centavos). 

Cópi:LS do Edital c infol'm3Ções complement:ares seria ob
tid:t.s juntO à Coaússlo permanente de licitaçõCJ, no endereço 1cima 
referido no hortrio das 09:00 às 12:00 e das 13:30 ls 17:00 horas. ou 
pelo telefone 41 3547-8029 e 41 3622~399. ou a_inda no site www.la· 
pa.pr.gov.br. 

Lap>. lO de Julho de 201.1 
ALBENIR JOSÉ CARNEIRO PAWOSKI 

Prc:sidente dJ. Com1sdo de Ucitaçil"' 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 

Comunicamos aos interessados que se encontra abcrtoL a li
citaçio a sccuir: PREGÃO PRESENCIAL n' PG/SMGP-007812014 
Registro de preços pua a tventua.l aquisiç,lo de material bidri.ulico. 
Edit:ll poderi ser obtido 3Lravés do site wwwl.londrina.pr.gov.br. 
Quaisquer informações necessáriLS pelo e-mail: licita@loodri
na.pr.gov.br. 

FÁBIOL~::e~ tol:'~~t'e~O~".ooos 
Secret.:ino 

Em cxen:fct\1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBORE 

AVISO DE HOMOLOG.~ÇÃO E ADJl.IDIC.~ÇÃO 

O Prefeito do Municipio de M3mboli, Estado do Parani, no 
uso de suas aLtibuiç,õcs legais. considerando a decislo proferida peta 
Comisslo de Abertw'a. e Julgamento de Licitações. designa.dos através 
da porwia o•. 38212013, c com fundamento na Legislaçlo Vigente, 
resolve: Art. t• • Homologar o Processo de Con~3o lev:u.io a 
efeito atr.>vés do( a) TOMADA DE PREÇO P/ OBRAS E SERVIÇOS 
OE ENGENHARJ.A N' 1912014. Art. 2' • Adjudicar o objeto do 
certame. nos termos da Ata da Comisdo, o seguinte participante: 
WZK CONSTRUCOES LTDA - EPP VALOR: RS 509.732,79. (qui
nhentos c nove mil e setecentos e trinta e dois reais e setentl e nove 
ceotlvos) 

M:sntborê. 7 de JUlho d.;: 2014 
CLAUDINEI CALOR I DE SOUZA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
CNPJ n' 77.845.39410001-03 

PREGÃO~~~g~J:~~~~~fz~~- P.~INC 
Processo licitatórlo n• 03912014 
Objeto: Aquisiçlo de Óleo Diesel S-10. confom1e especificações em 
edital. 
ABERTURA: À partir das 15:00 Horas de DIA 24 de Julho de 2.014, 
na saJa de. n:uniões do Paço Municip3l, em Nova Cantu, Pararci. 

A Pa..sta com inteiro teor do Ediul, Mexos c informações 
poderio ser solicitados n:t PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU - PARANÁ. junto • Dívis!o de Lícitaçio. no horário das 
9:00 às 11 :00 lU c das 14:00 às 17:00 lU. Telefone/Fax: (44) 
35271363- 3527-1281. 

ISSN 1677-7069 205 ~ " ••••""' 

PREGÃO PRESEI\CIAL ~ 17/201.1- PM:.C 

Processo Lícicatório o• 04012014 
Objeto: Aquisiç!o de 02 Vefeulos (tipo c:tminhonete • pequen~s ), 
conforme espeçificaçOes em edit:LI. 
ABERTURA: A p:lrtir das 16:00 Hor:lll do DIA 24 de Julho de 2.0 14. 
n:1 s3la de reuniões do Paço Municip:U.. em Nov:t C3lltu, P:u3llá. 

A Pasta com inteiro teor do Edital, ~exos e infonmçõ.:s 
poderio ser solíciwlos na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU • PARANÁ, junto a Divisão de Licil3çio, no boririo d:u 
9:00 às 11:00 H• c das 14:00 às 17:00 Hs. Tclcfonc/Fu (4.1) 
35271363 • 3527-1281 • pmncantu@ig.com.br. 

Xon Co.ntu. 8 dê Julho Jc ~OI~ I 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

'1't- 1CI.\, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO 

A Comissio Especi~ de Pregão, da Prefcitun Municipal de 
Pínhalio, no exercício das a.uibuições que lhe confere: 11 Porumo n• 
0412014. de 0810112014, toma público, par:t conhecimento dos m· 
teressados que fari realizar no dia 24/0712014. is 08:30 horas. no 
endereço, RUA DOMINGOS CALIXTO, 483. PINHALÀO-PR. > 
reunilo de recebimento e abertura das documentsç6es e proposu.s. 
conforme especificado no Edital de Liciuç.io ~. 1412014-PR n:t 
modalid:ld< PREGÃO PRESENCIAL. objetivando registro de pre· 
ços. 

lnfomwnos que a lnteg:ra do Ediral pockrà ser solicitacb 
atraves do enWI: lieitaeaO@pinhalao.pr.gov.br. 

Objeto cb. L1citaç1o: Seleçlo de pesso:t jwid.Jca do r.uno 
perunentt pan. contr:ttaçio, pelo menor preço ofertado de emprcs~ 
especializada na prestaçlo de serviços médicos (clinico ger3l) des
tin3.do a Sé:crctaria municipal de S3Udc, mcdiõln~ especificaçlo ..:ons· 
tante no ediul. 

Critc!rio de Julgamento - Menor Preço POR ITEM. 

Pinhnl:i\l, 1 O d(,: julho cL: 20 1 J 

RODRJGO BALOIM 
frtf!,(l(U I) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA 
DO PARANÁ 

AVISO DE UCITAÇÃO 
'TOMADA DE PRECO N· 10/:lOH 

Proc. LiciL 8012014. 
A Prtfeitun MW1ic1pal de Planaltinn do Paru.ni toma pubticn 

que fa.ni realizar. às 09h00min horas do dio. 31 de julho do ano de 
2014. na PrefeiiW'a Mwticipal. Pr3Ça Giácomo M:ld:tlOZ20. Boim.) 
Centro n' 234 em Pl:tnaltina do Parnná. Paraná, Brasil. TOMADA DE 
PREÇOS para Reforma da Praça Giáeomo Mad.alozzo. com am
pli.sçlo do quiosque, numa :irea de 174,89 m1, incluindo os serviços 
de: pavimen~ e calçao.tento em blocos de concreto, estrurun mc
tãtica com cobcrrura em policarbonato, alambrado em ru.bos de ferro 
gal .... anizado, paisagismo, fornecimento e montagem de equipamentos 
para parque utfannl. entre ouuos serviços conforme Pa.srn T écruca. 
Sob regime de empreitada por preço glob3l. tipo menor preço, d.1 
seguinte obra. Local do objeto: Praça Giácomo Madafono. Obj eto: 
Reforma da Pr.tça. QU3Rtidade c unicbde de med.icb: I 74,89 m:. 
Pruo de execuçlo (dias): 120 (cento e vinte) dias. A P3.StJ Técmc3. 
com inteiro teor do Edital e sew respectivos modelos, adcodos e 
anexos. poderá xr examinada no endereço acima indicado a partir do 
dia 11 de julho de 2014, no horário comtrcia.l e ser! fomecicb 
mediante a. ::t.presentaç.lo de recibo de pagamento no valor de RS 
30.00 (trinta rW1). No caso da empresa com sede fora do municipio 
de Planaltinn do Parani. a Pasta Têcnica poderá ser adquirid3 31J'avê~ 
do Correio. mediante deposito do valor supmciudo :t conu N• 177·2 
Agencia 0967 Banco Caixa Económic:t Federal, Lo3llda • PR • Brasil. 
Quando da solicita.ç:lo do mesmo. a empresa de\'eni õlnexar o com· 
provante de deposito efetuado. IDfonnaç&s: adicion:us. duvidas c 
pedidos de esclarecimentos deverlo ser dirigidos a eomisslo de li
cit:IÇI\o no endereço acima mencionado- Tel. Q.4.4 34351221 . e-mail 
admínístraÇio@plllllaltioa.pr.gov.br 

PIJoa.Jtina do Pcii'JJl~ 11} t..k Julho~ ZOI"' 
DIOGO LUIZ MALESKI 

Ph:sid~ntc d..t. C'om~s..\o c.le Li.:iri.,ihl 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNC1A 
DO NORTE 

CNPJ 76.973.69210001-16 

. ..VISO DE LICITAÇÃO 
PR EGÃO PRESEI\CI.-.L • SRP • ~· 3812014 

O Município de Quer~ncia do Norte. Paran4. toma pUbhco 
que realizará procedimento licitatório na mod:llu1ade Prcglo Prescn· 

~~u-~s~~odaoE'~~s o~';;_ ~';,b'Trr'o~~ ~~~go~ 
SERVIÇOS DE BORRACHARIA. 

E.ue docwnemo pode ser verificado no endereço eletrônico bttp:/fww\.l.·.in.gov~. 
pelo c6digo 000320 14071100205 

Documento assinado digit3lmcnte conforme MP n• 2.200-2 de: 24/0812001, que U1St1NJ a 
In.tnestruNnl de Cbaves Ptiblicu Brasilcit:l - ICP·Brosil. 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 1\-

A VISO DE LI ClT A( 
TOMADA DE PREÇO N'. O~ 

em 09 de julho de 2 

DOCUMENTO CERTIFICADO 

CÓDIGO LOCALIZADOR: 
307113214 

tA CONTRATO N• 044/2014 
IAK E BAPTISTA L TOA ME -
·o PÚBLICO DE PESSOAS FIS,<:Iooi'J~"-'u 
;ÃO DE SERVIÇOS DE S AÚDE J 

DE SAÚDE. VIGENCIA: 14/07/201r-.,__,;~~ 
LEI N° 8.666/93, EM SEU ARTIGO 57 Documento emitido em 1110712014 13:07:15. 
DATA DO FIRMAMENTO: 10/07/2014. ~: Contratação de profissional ou emp. 

engenharia para a prestação de serviços técni Diário Oficial Com. lnd. e Serviços 
Complementares c demais elementos necessári N° 9245111/07/2014 I PÁG. 32 

Secretaria Municipal de Saúde 

B~ico, Pro)~to Legal . e Projeto Ex~c~tivo P: Para verfflcara autenttcidada desta página, basta in 
Umdade Bas1ca de Saude (UBS) Tumt1, local1 ~ Loea/aador {{g sifa do D/0 MENTO LICITA TÓRIO N' 71/2014 

RS 216,00-64786/2014 

Caracas, Lote 001/002/011 , Quadra M87. · mgrensao C~if~'lf~ ut: LICITAÇÃO N" 0412014 ASSUNTO: 
Mruingá/PR - Secretaria Municipal de Obras Públicas- SEMOP. Entrega dos Credenciamento Público de pessoas fisicas para composição de equipe de 
~:até as 14:00 horas do dia 31 (trinta c um) do mês de julho de 2014. trabalho no Centro de Referência Especializado de Assistência Social- CREAS 
Abenura das prooostas: às 14:00 horas do dia 31 (trinta e um) do mês de julho e no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, de acordo com a 
de 2014, na Diretoria de Licitações- Av. XV de Novembro, 701 -Centro- Norma Operacional B~ica de Recursos Humanos do SUAS-NOB-RH/SUAS 
2". andar - Maringá-Pr. A pasta técnica com a documentação completa do em atendimento á famílias e indivíduos em siruação de risco pessoal ou social. 
edital, anexos e demais documentos encontram-se à disposição na Av. XV de RATIFICO a decisão do Presidente da Comissão de Licitação, designada pelo 
Novembro. 70 I - Centro - Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Decreto 171/2014, referente à INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO n' 04120 14 
Abastecimento e Logistica - Diretoria de Licitações- 2'. Andar- no horlirio para o objeto acima descrito, nos termos do art. 26 da Lei Federal n'. 8.666/93, 
das 08:00 às !I :30 e das 13:30 às 17:00 horas ou através do si te: para proceder ao Credenciamento de Pessoas Físicas ou jurídicas, a pedido da 
www maringa pr gov br-servicos-licitacoes. Secretaria Municipal de Ação Social, no valor total de R$ 55.248,60 (Cinquenta 

Carlos Roberto Pupin 
Prefeito Municipal 

R$ 168,00 • 64565/2014 

I Matinhos 

EXTRATO DE CONTRATO 
CO NTRATO N 048/2014 - PMM 

PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2014 - PMM 
PROCESSO N" 022/2014 - PMM 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MATINHOS 
CONTRATADA: BOMAG MARINI EQUIPAMENTOS LTDA 
CN PJ N.• 00.605 .582/0001-30 
OBJETO : AQUIS IÇÃO DE 0 1(UMA) VIBRO ACABADORA DE ASFALTO, 
conforme edital. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE O BRAS E PLANEJAME NTO URBANO 
11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO 
15.451 .0115.101 O AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE 
(3208) 449052 EQUIPE MAT PERMANENETE 
(1525- 449052.40 MÁQ E EQUIP. AGR!COLA E RODOVIÁRIOS- FONTE 
754 
(1517) 449052 EQUIP E MAT PERMANENTE 
(3267- 449052.40 MÁQ E EQUIP. AGRICOLA E RODOVIÁRIOS- FONTE 
000 
RESERVAS DE SALDO N° 259 E 260 
VALOR: R$480.000,00 (q ua trocentos e oitenta mil reais). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 (três) meses. 
DATA DA ASSINATURA: 13/05/2014 

Eduardo Antonio Dalmora 
Prefeito Municipal 

R$ 192,00 - 6481112014 

I Morretes 

EXTRATOS DE 2• T ERMO ADITIVO PROCEDIME NTO LICITA TÓRIO 
N° 70/2013 INEXIGIBILIDADE N• 05/2013 HOMOLOGAÇÃO DO 2• 
ADITIVO EM 09/07/2014. CREDENCIANTE: PREFE ITURA MUNICIPAL 
DE MORRETES CONTRATO N° 118/2013 ID 165/2013 
CREDENC IADA: CLINICA NEUROLOGICA GUIMARÃES L TOA -
MÉDICO NEUROLOGISTA CONTRATO N• 119/2013 ID 166/2013 
CREDENCIADO: CONSTANTINO ANGELO ZANIOLO - MÉDICO 
G INECOLOGISTA CONTRATO N• 120/2013 ID 167/2013 
CREDENCIADO: DILBERTO CO NSENTINO - MÉDICO CLINICO 
GERAL CONTRATO N° 122/2013 ID 169/2013 CREDENCIADA: 
FAB IOLA CHRISTINE DE SOUZA WEIGERT - FIS IOTERAPEUTA 
CONTRATO N° 123/2013 ID 170/2013 CREDENCIADO: HUMBERTO 
TAVARES DE MELLO - MÉDICO PEDIATRA CONTRATO N° 132/2013 
ID 179/2013 CREDENCIADO: JOSÉ RAMOS MAY- MÉDICO CLINICO 
GERAL CONTRATO N° 133/2013 ID 180/2013 CRE DE NCIADA: 
CLINICA DE ECO-RADIOLOG IA PRÓ-MADRE LTDA - MÉDICO 
RADIOLOGISTA CONTRATO N° 147/2013 ID 199/2013 
CREDENCIADO: PAULO ESTEVÃO CANDIA - MÉDICO AUDITOR 
CONTRATO N° 148/2013 ID 200/2013 CREDENCIADO: JOSÉ 
ANTONIO FUCHS - MÉDICO CLÍN ICO GERAL CONTRATO N• 
151/2013 ID 204/2013 CREDENC IADA: SABRINA BASTOS LIMA -
MÉDICA VETERINÁRIA CONTRATO N• 049/2014 ID N• 58/2014 
CREDENCIADA: HELEN AUGUSTA RIBEIRO DE SOUZA -
FONOAUDIÓLOGA CONTRATO N° 021/2014 ID N• 26/2014 
CREDENCIADA: MÁRIO MEDUNA & CIA LTDA - MÉD ICO 

e cinco mil duzentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos). pelo periodo de 
06(seis) meses, sendo distribuídos por contratos individuais. Morreres, 09 de Julho 
de 2014. HELDER TEÓFILO DOS SANTOS Prefeito Municipal 

R$120,00 • 6481912014 

I Nova Cantu 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ n' 77.845.394/0001.{)3 
Rua Bahia, 85- CEP 87.330-000 
##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LIC!TATÓRJO n' 03912014 
PREGÃO, na Forma Presencial N' 016/2014- PMNC 
##TEX OBJETO: Aquisição de Óleo Diesel S-1 O, conforme especificações em 
edital. 
ABERTURA: À partir das 15:00 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 poderão ser solicitados 
na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PARANÁ, junto a Divisão 
de Licitação, no horário das 9:00 às I I :00 Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. Telefonei 
Fax: (44) 35271363 - 3527-1281 
##Nova Cantu, Estado do Paraná, 08 de Julho de 2.014. 
##AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
## Prefeito Municipal 

R$ 120,00 • 6499112014 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANT U ' 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ n' 77.845.394/0001 -03 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-000 i 
##ATO AVJSO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LIC!TATÓRJO n' 040/2014 
PREGÃO, na forma Presencial n' 017/2014- PMNC 
##TEX OBJETO: Aquisição de 02 Veículos (tipo caminhonete - pequenas), con
forme especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 16:00 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 poderão ser solicitados 
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/ 
Fax: (44) 35271363-3527- 1281 - pmncantu@ig.com.br. 
##Nova Cantu, Estado do Paraná, 08 de Julho de 2 .014. 
##AIRTON ANTONIO AGNOL!N 
## Prefeito MuniciJl.al 

R$ 120,00 · 64993/2014 

I Ortigueira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA 
PREGÃO PRESENCIAL n' 090/14 (menor preço por !item) 

Objeto: o Registro de Preços para medicamentos en1 geral e equipamentos 
diversos para uso da secretaria municipal de Saúde. 

Realização: dia 28/0712014 às 09:30 horas. 

-----,-.,---,----'1/ _ _ -::---:--:--:---:----:-- -,--
Nota: Os Editais encontram-se disponiveis à consulta, gratuitamente, na sede da 
prefeitura. htw//portal oaiguejra pr goy br/. Maiores informações pelo telefone 
(42) 3277-1388. Oaigueira-Pr, 08 de julho de 2014. 

ROSANAAPARECIDAARAUJO CARDOSO 
Pregoeira Municipal 

R$ 96,00 · 6510912014 
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PRHT.ITURA DF. SANTO !NACIO 
RW1 Marcolino Alv01 dt Alcintora,l33 

CNPJ 76.970.375100()1-46 
AVISODEL1CITAÇÃO 

PREGÃO PR:ESENCL~L REGISTRO DE PREÇOS N' 
0391:!014-'PMS! 
Objeto: Aqoi$lçâo d<: Mnteri>is Esportivos. Dita 
2li0712014. Abcrtuno 14;00 h:s lnf~ 

eomplcmoncar« e aquisição do Edital,podorio ser 
adquiridas no S.cor de bci1Açao da P.M.Sto Inicio. Fone 
( 1)-14) 352.1222. 
SIO Inicio rr.IO de Julho d<: 2.014 . 

CIRO YUJI KOGA 
Pregoeiro 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
SANTO INAL10-ESTADO DO PARANA 

AVISO DE UCJTAÇÃO 
PREG.~O PRESEl'ClAL REGISTRO DE PREÇOS N' 
015,'2014-FMS 
Objoto: Aqui<içdo do Ma1cri>~ Odortol.\gjcoo. Dala 
23!0712014. Abertllr.l 10110 hs.lnfomnçO<s conlpl:mmtarts • 
aqt•i!i;ão do l:dl:!\ podo:r.io = adqnnm oo Setor de 
l~imçO<s da P M S.nto Inácio. FOB: ( 044 ) 3351.1222 . 

Sauco Inicio Pr., 10 de Jui>O de 2.014. 

CIRO YUJI KOGA 
Prc~iro 
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PROCESSO LICITATORIO No 040/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 017/2014 
ABERTURA: 24/JULH0/2014 HORÁRIO: A Partir das 16:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, a Partir das 
16:00 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, por ítem, 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 02 
Veículos, da seguinte forma: 

LOTE No 01 - · . 
ITEM UNIDADE DESCRIÇÃO 

01 UNID. 02 Veículos Okm, potência 85 cv, flex, capacidade para 02 
passageiros sentados.JCaminhonete). 

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 - HABILITAÇÃO, deverá conter a seguinte documentação: 

a) as Certidões: 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS; 
-CND, DÉBITOS, TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS; 
-CERTIDÃO REGULARIDADE COM FGTS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS; 
-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 não seja 
feita pelo proprietãrio titular ou representante legal, devidamente comprovado por 
instrumento público ou particular, em que se encontrem os necessãrios 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); 

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



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 Cantu 
HORÁRIO: 

5- DA PROPOSTA - ENVELOPE no 01 

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

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

abertura da proposta Comercial 

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

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

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

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

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

- Proposta de Preços 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

HORÁRIO: 

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. 



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 
0602.26782.0536 - 1010 - 44.90.5248 Secretaria Municipal de Administração 
0603.15452.0323 - 2026 - 44.90.5248 
0302.04122.0021-1015-44.90.5248 

Secretaria Municipal de Infra-Estrutura 

10 - DOVALOR 

10.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-75.000,00 (Setenta 
Cinco Mil Reais). 

11 - DAS PENALIDADESe 

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

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

12 - IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCA TÓRIO: 

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

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

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

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

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

13 - RECURSOS: 

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

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

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. 



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 eventuais acréscimos ou 
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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 LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 040/2014 
REF.: Edital de PREGÃO, na Forma Presencial n° 017/2014- 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 LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 040/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 017/2014 

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° 017/2014, 

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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Prefeitura Municipal de Nova Can~ 

PARA: 

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

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

(MODELO ANEXO III) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 040/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 017/2014 

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° 017/2014 

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 M 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 040/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 017/2014 

DECLARAÇÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 017/2014 

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 
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Prefeitura Municipal de Nova C ~rlt~
4 

,_ 
Rua Bahia n° 85 -Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-00 , ~ ,.._ ,1\} -~ 

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

(MODELO ANEXO V) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 040/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 017/2014 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 017/2014 

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 LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 040/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 017/2014 

Objeto: Aquisição de 02 Veículos. 

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

Nova Cantu, Paraná, ----~d~e::,__ ______ de 2.014. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 

Carimbo CNPJ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAN T (J_'l "'% 
ESTADODOPARANÁ ;;:fL ~--··rj 

CNPJ 77.845.394/0001-03 \.-~-- ----~~<;· 
IV, • 

PROCESSO LICITA TÓRIO 0° 040/2014 Ova Can\'-' 

COMPRAS E/OU SERVICOS 

OBJETO: Aguisição de 02 Veículos tiQO Caminhonete (Qeguena). 

VALOR ESTIMADO - R$-75.000,00 (Setenta e Cinco Mil Reais). 

PREVISÃO 

DATA: 01 I 07 I 2014 

PARA: 

NAO AUTORIZADO 

PARA: 
ASSESSOR JURÍDICO 

Inexigível Dispensado Concorrência 

Visto: DATA: 0.1 I 

Rua Prof. João Farias da Costa, sino- Fone (44) 3527-1281 I 1363- CEP 87.330-000 
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MONTE CARLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA 
CNPJ: 72.358.195/001-57 ICMS: 816.02942-22 

MONTE CFIRLO 

AV. SANTOS DUMONT, 999- CIDADE ALTA CIDADE 
GOIOERÊ- PR - CEP: 87.360-000 

44-3521-7272 

NOVA STRADA WORKING 
1.4 FLEX 2P 

TOTAL 
R$ 35.900,00 

COR 

DO 

BRANCO BANCHISA 

ITENS DE SÉRIE 

CARRO 

Alertas de limite de velocidade e 
manutenção programada 

Alça de segurança lado passageiro 
Apoia-pé para o motorista 
Apoios de cabeça com regulagem 

de altura 
Bancos com assento anti

submarining 
Bolsa porta-objetos nas portas 
Capô retrátil com dobradiças de 

segurança 
Chave desmodrômica 
Cintos de segurança retráteis de 3 

pontos com regulagem de altura 
Cobertura da alavanca 

(empunhadura) do freio de mão 
Comando da luz interna nas portas 
Computador de Bordo (distância, 

consumo médio, consumo instantâneo, 
autonomia, velocidade média e tempo de 
percurso) 

Console central com porta-objetos e 
porta-copos 

Conta-giros 
Drive by W'ire (Controle eletrônico 

da aceleração) 
Espelho no para-sol lado 

passageiro 
Fiat Code 2' geração 
Follow me home 
Ganchos para amarração de carga 

na caçamba 
Grade frontal na cor preta 

• Grade protetora do vidro traseiro e 
porta-escadas 

• HSD (High Safety Drive)- Airbag 
duplo (motorista e passageiro) e ABS com 
EBD 

• Hodômetro digital (total e parcial) 
• Indicador digital do nível de 

combustível 
• Indicador gradual de temperatura da 

• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 
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água 
Limpador e lavador do para-brisas 

com intermitência 
Luz de leitura 
Maçanetas e retrovisores externos 

na cor preta 
Moldura nas caixas de roda 
Motor Fire 1.4 SV Flex 
My Car Fiai (personaliza várias 

funções do carro) 
Painéis de porta integrais em tecido 
Para-choque traseiro com estribos 

antiderrapantes 
Protetor de caçamba 
Relógio digital 
Retrovisores externos com 

comando interno mecânico 
Rodas de aço estampado 5.5 x 14" 

+ Pneus 175/70 R14 
Suspensão elevada 
Suspensão traseira com eixo 

ômega e molas parabólicas longitudinais 
Tampa da caçamba removível e 

com chave 

System 

Tomada 12V 
Vidros climatizados verdes 
Volante EAS- Energy Absorbing 

Válvula antirrefluxo de combustível 
FICHA TÉCNICA 

MOTOR 
Número de cilindros: 4 em linha 
Posição do motor: Transversal, dianteiro 
Taxa de compressão: 10,35:1 
Nº de válvulas por cilindro: 2 
Eixo de comando de válvulas: Um no 
cabeçote 
Cilindrada total (cc): 1368 cm3 

Potência máxima (cv): 85,0 (G) /86,0 (E) 
a 5.750 rpm 
Torque máximo (kgf.m): 12,4 (G) /12,5 
(E) a 3.500 rpm 



MONTE CFIRLO 

MONTE CARLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA 
CNPJ: 72.358.195/001-57 ICMS: 816.02942-22 

AV. SANTOS DUMONT, 999- CIDADE ALTA CIDADE 
GOIOERÊ- PR - CEP: 87.360-000 

44-3521-7272 

Diâmetro X Curso: 72,0 x 84,0 mm 
IGNIÇÃO 

Tipo de ignição: Magneti Marelli, 
eletrônica digital incorporada ao sistema 
de injeção 

ALIMENTAÇÃO 
Injeção Eletrônica: Magneti Marelli, 
multiponto, sequencial 
Combustível: Gasolina/Etano! 

CÂMBIO E EMBREAGEM 
Posição do diferencial: 4,400 
Número de marchas: 5 à frente e uma à 
ré 
Relações de transmissão: 1 ª 4,273/2ª 
- 2,316 I 3ª - 1 ,444 I 4ª 1 ,029 I 5ª -
0,872 I Ré - 3,909 
Tração: Dianteira com juntas 
homocinéticas 
Embreagem (tipo): Monodisco a seco 
com mola a disco e comando hidráulico 

SISTEMA DE FREIOS 
De serviço: Hidráulico com comando a 
pedal e ABS 
Traseiro: A tambor (0 de 228 mm) com 
sapata autocentrante e regulagem 
automática de jogo 
Dianteiro: A disco ventilado (0 de 257 
mm) com pinça flutuante 

SUSPENSÃO DIANTEIRA 
Amortecedores dianteiros: Hidráulicos, 
pressurizados a gás, telescópicos de 
duplo efeito 
Elemento elástico dianteiro: Mola 
Helicoidal 
Tipo de suspensão 
dianteira: MacPherson com rodas 
independentes, braços oscilantes 
inferiores transversais e barra 
estabilizadora 


