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H01~0LOGACÃO 

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° 053/2014 - Edital 
de Pregão, na forma presencial n° 019/2014, para aquisição de 02 Veículos Utilitários 
(Camionete ), conforme especificação no Edital. 

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

"LOTE I~ 01 - ÚNICO" 
ÍTEM 01 - Empresa: SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 
76.061.902/0001 -08, no Valor de R$-83 000,00 (Oitenta e Três Mil Reais); 
ÍTEM 02- Empresa: FABIO CESAR TEIFKE VEÍCULOS- ME, inscrita no CNPJ 
sob o no 05.795.684/0001-89, no Valor de R$-41.000,00 (Quarenta e Um Mil Reais); 

Nova Cantu, Paraná, 30 de Outubro de 2.014. 
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MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
ADMINISTRAÇÃO 2009/2012 
CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

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

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu0 i2.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° 053/2014, Edital de Pregão, na forma presencial n° 019/2014, em 

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

Outubro de 2.014. 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 29 de Outubro de 2.014. 

\"'\ ! · ~ \..~ '-\., " 
Dr DIVONSIR FF\...__--

OAB-PR no 4'):>8 

Assessor Jurídico 
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TERMO DE ADJUDICAÇAO 

REF: PROCESSO LICITA TÓRIO N° 053/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n° 019/2014 

A Comissão Municipal de Licitações, ctpós 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 
n" 

Objeto 
I 

Proponente Valor (R$) 

01 1 Aquisição de 01, O km 1 SLA VIERO DE CASCAVEL L TDA 
I Valor Total: 

I I (caminhonete). I CNPJ 76.061.902/0001-08 R$-83.000,00 (Oitenta 
e Três Mil Reais) 

02 1 Aquisição de 01, usado I FABIO CESAR TEIFKE - VEÍCULOS Valor Total: 

I 
(caminhonete). 

1ME R$-41 .000,00 

CNP J 05.795.684/0001-89 (Quarenta e Um M!) 
I I 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 Outubro ele 2.014. 

Comissão de Licitações: 

PUP' ''"' 

j • . /~d-t/N4 J.yV J;V'?C/UO IL .&_..96iL_-t= .. OG 
p . 7 . 
• t v , (;, lv . , , L...o... ~ • 

I. I 
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ATA DE ABERTl.JRA DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 053/2014 

PREGÃO, na forma presencial no 019/2014 

Às 09:00 hs (nove) horas do dia 24 de C .. ,ubro 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: 

EMPRESAICNPJ 
FABIO CESAR TEIFK.E - VEICULOS - ME 
CNPJ 05 .795.684/0001-89 
SLA VIEIRO DE CASCAVEL LTDA 
CNPJ 76.061.902/0001-08 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se c ' ' apenas urna empresa compareceu para participar 
do certame, e, apresentou os envelopes de n° 01 e 02. Iniciou-se então a abertura do envelope 01 
contendo a proposta de preços, sendo da seguinte forma: 

EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
SLA VIERO DE CASCAVEL LTDA I Lote Unico - item OI no valor total de 
CNPJ 76.061.902/0001-08 R$-83.000,00 (Oitenta e Três Mil Reais); 
FABIO CESAR TEIFKE - VEÍCULOS ! "te Unico - item 02 no valor total de 
ME h~-41.000,00 (Quarenta e Um Mil Reais); 
CNPJ 05.795.684/0001-89 I 

Encerrada a fase de negoc1açao com a empresa vencedora, iniciou-se a abertura do 
envelope contendo a documentação de qualificação da participante, e, contatou-se que a Empresa 
apresentou a documentação exigida em Edital e foi qualificada/habilitada no refendo certame. 

Os participantes renunciam expressamt. .. te o direito à recurso, concordando integralmente 
com as decisões exaradas pela Comissão, abdicando seu drreito 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 aos vencedores: 

P. 



LOTE UNICO - ITEM 01, no Valor Total de R$-83.000,00 (Oitenta e Três Mil Reats 
empresa: SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA, Inscrito no CNPJ sob o no 76.061.902/0001-
08. 
LOTE ÚNICO - ITEM 02, no Valor Total de R$-41.000,00 (Quarenta e Um Mil Reais) a 
empresa: FABIO CESAR TEIFKE VEÍCU:....OS ME, Inscrito no CNPJ sob o n° 
05.795.684/0001-89. 

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a re1mião e lavrou-se a presente ara que após lida e 
aprovada vai assinada. 

Nova Cantu, Paraná, 24 de Outubro de 2.014. 

Vanderlei Esser - P 

Equipe de Apoio: 

~·Tf~ 
r r J.:v ~~ 

/ 

~~ 

I 



A v 
FABIO CESAR TIEIFKE .... VEÍCULOS -

CNPJ n° 05.795.684/0001-89 
Rua Benjamin Constant, n° 835 .... Centro -

CEP. 85 .. 440-000 

Ub1ratã, Estado do Paraná 24 de Outubro de 2014. 

PROPOSTA DE PRECOS 
A Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Ref. Edital de Pregão - n° 019/2014 

Apresento para apreciação de Vs. sas. , a proposta de preços referente à Aauisição de Veículo, usado, 
objeto do Edital de Pregão, na forma presencial- n° 019/2014. conforme segue· 

OTE n° 01 -
ITEM QTDADE DESCRIÇÃO I UNITARIO l TOTAL ! 

02 Oi Veículo, usado, Camionete Toyota I 41 .ooo,oo 1 41.ooo.oo 
Hilux, ano 2004/2004, direção 

I hiaráulica, 89 cv, 4x4, com carroceria . I 
O Valor total do ítem é de R$-41.000,00 (Quarenta e Um Mil Reais). 

O prazo de validade da proposta d essenta) dias, a panir aa data do recebimertc 
pela comissão de licitação. 
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DETRAN - PR N!! 01 09·91 007821 
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 
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ESTE É O SEI.I BILHETE DO SEGURO DPVAT 
P4JIA M~IS INFOR..,AÇÕE$, LEI.A NO VERSO 
· AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA 

www.dpvatsegurodotransito.com.br 
SAC DPVAT 0800 022 '1204 
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11fazendo seu caminho melhor11 

PROPOSTA 

PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2014 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu, PR 

Senhor Pregoeiro: 

AYEMID4 IIAI IL, S6t6 

CE, • IS80ll 770 

Apresentamos nossa proposta para prestação do serviço objeto desse Edital propõe à 
REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU constante no objeto do Edital de Pregão 

Presencial N° 019/2014, DO Processo Licitatório N° 053/2014 conforme integra o instrumento 
convocatório da licitação em epígrafe. 

1 c "d 1 d b" . onsi era comova or a proposta para os Itens a aixo: 
Lote UN DESCRIÇÃO (Conforme anexo I) Marca I Modelo Valor Unit. Valor Total 
01 
Item 
01 01 Camionete OKm nova, FORD/RANGER R$ 83.000,00 R$ 83.000,00 

ano/modelo 2014/2015, com as DUPLA2.5L 
seguintes flex 
características mínimas: 

• Camionete cabine dupla, na 
cor vermelha. 

• Flex, Okm . 

• Motor com no mínimo 168cv . 
(etanol) 173cv (gasolina) 

• Direção hidráulica . 

• Freios abs . 

• Air bag duplo 

• Ar condicionado. ..-f 
• Vidros e travas elétricas . 

• Radio AM/FM, cd player 
mp3. 

• Alarme . 

• Rodas de alumínio aro 16 . 

\ • Cambio manual de 5 
~ velocidades. 

(Oitenta e três mil reais). J ~ 
Condições Gerais: :> 

Validade da proposta: 60 (sessenta dias) contados do recebimento dos envelopes. 

Avenida Brasil,n° 5606, Centro- Cascavel - PR- CEP 85.812-001 
Fone/Fax: (45) 3220-8200 - CNPJ:76.061.902/0001-08 -IE: 410.00166-7! ... 

www.slavieroveiculos.com.br VIVA o NOVO 

~ 



l/Fazendo seu caminho melhor11 

Prazo de garantia: 36 (trinta e seis) meses, contra defeitos de fabricação, desde que todas a'S revisões 
estejam em dia. 
Prazo de pagamento: Até 5 (quinto) dia útil do mês subseqüente a emissão da nota fiscal conforme edital 
n°. 9.1 
Prazos de entrega: Conforme edital 
Local de Entrega: Conforme edital 
Prazo da Proposta: 60 (sessenta dias 

Declaramos conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação. 
O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os 
encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento. 

Assinará o contrato na qualidade de representante legal da empresa o Sr. Celso Waldemar Bauer RG n°. 
182.522-3 SSP/PR e CPF n°. 279.293.530-87 e a Sra. Aline Basso Andreani, RG n°. 5.710.867-3 SSP/PR e 

CPF n°. 881.318.159-00 

Slaviero de Cascavel Ltda 
CNPJ: 76.061.90210001-08 INSC. EST. 4100657207 
Endereço: Avenida Brasil, n°. 5606 Bairro: Centro Fone: (45) 3220-8200 
E-mail: eronilda.carneiro@slavieroveiculos.com.br 
Banco: Bradesco Agência: 0438-3 N°. Conta Corrente: 1151-7 
Contato Responsável: Eronilda Aparecida Soares Carneiro 
Cargo: Consultora de Vendas 
Fones: (45) 3220-8200 I (45) 9984-0333 I (45) 9978-5472 

Cascavel, 24 de Outubro de 2014. 

Contador/ Procurador 

Aline Ba dreani 
RG: 5.710.867 SSP/PR 
CPF: 881 .318. 59-00 
Gerente RH I Procuradora 

1 7 6 061 902 1 ooot. oa, 

;'IVtlôiDA UASIL, ~ 

CE, • ISSOS-170 

LCA1i6:A't1EL 

Avenida Brasil,n° 5606, Centro- Cascavel- PR- CEP 85.812-001 
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FABIO C lESAR TEIFKE - VE, CU OS -

PROPOSTA DE PREÇOS 
Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
LICITAÇÃO n° 053/2014 
Ref. Edital de Pregão - n° 019/2014 

Ubiratã, Estado do Paraná. 24 de Outubro de 2014. 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimemo 
licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n° 019/2014, instaurado pelo Município de Nova Cantu, que 
não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar oder Público, em qualquer de suas 
esferas. 

Atenciosamente, 
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FABIO CESAR TEIFKE - VEÍCULOS 
CNPJ n° 05.795.684/0001-89 

Rua Benjamin Constant, n° 835 - Centro - Ubiratã-Pr. -
CEP. 85s440-000 

PROPOSTA DE PREÇOS 
Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
LICITAÇÃO n° 053/2014 
Ref. Edital de Pregão - n° 019/2014 

Ubiratã, Estado do Paraná, 24 ae Outubro de 2014. 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimemo 
licitatório, sob a modalidade - PRREGÃO n° 019/2014 instaurado pelo Município de Nova Cantu. 
que nos comprometemos a entregar os produms ganhos por esta empresa, nos termos e nas 
condições do edital supra referenciaoo. 

/ 
Por ser express~ da verdade, firmamos a presente 

I Amnciosamente . ..f . 

A 
/ -- ~-
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A IO CESAR TEIFKE -= VIEÍCUI...OS 

PROPOSTA DI= PREGOS 
Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
LICITAÇÃO n° 053/2014 
Ref. Edital de Pregão- n° 019/2014 

Ubiratã, Estado do Paraná 24 de Outubro da 2014. 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimemo 
licitatório, sob a modalidade- PREGÃO n° 019/2014 instaurado pelo Munic'oio oe ~Jova Ca'1tu, 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 cond'çã.o oe aprendiz, a part1r 
de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que acrescentou o incisc V ao artigo 
27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente 

~ 

AtenciosamenlB, 

I 
FABIOCESA~IFKE 

/ ' 
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FABIO CESAR TEIFKE _,VEÍCULOS-

PROPOSTA DE PREÇOS 
Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
LICITAÇÃO n° 053/2014 
Ref. Edital de Pregão- n° 019/2014 

Uoiratã, Estado do Parc.ná, 24 de Outubro ae 28i 4. 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de oropor ente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n° 019/2014 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 preenct:a toaos 
os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão d 

/ atenciosa 

I 
? 

IO~TEIFKE 



• Receita Federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

05.795.684/0001 -89 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA 

CADASTRAL 
2910712003 

JME EMPRESARIAL 

FABIO CESAR TEIFKE-VEICULOS -ME 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

CENTER CAR VEICULOS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

Não informada 

CÓC'lGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

213-5- EMPRESARIO (INDIVIDUAL) 

LOGRADOURO 

R BENJAMIN CONSTANT 

CEP 

85.440-000 
BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 

NÚMERO 

835 

MUNICIPIO 

UBIRATA 

COMPLEMENTO 

UF 

PR 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATi'VI>. 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

08/05/2004 

MOT.VO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

S1T~ 1• '.~t\0 ESPECIAL 

******** 
·_i ----------------------

Apmvado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. 

Emitido no dia 21/10/2014 às 09:36:23 (data e hora de Brasília). 

Voltar ' 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 
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© Copyright Receita Federal do Brasil- 21/10/2014 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO .NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS 

N°229212014-88888684 
Nome: FABIO CESAR TEIFKE-VEICULOS - ME 
CNPJ: 05.795.684/0001-89 

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 

va 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 c1são parcial ou 
+~qnsformação de entidade ou de sociedade sociedade 

.1presária simples; 
- baixa de firma individual ou de er.1presár:o, conforme 
definido pelo art.931 da Lei n° 10.406, de ·to da Janeiro de 
2002 - Código Civil, extinção de entidada o,: .::;oci~dade 
empresária ou simples. 

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

Certidão emitida com base na P0rtaria Cún. urr•a 
PGFN/RFB n° 01 , de 20 de janeiro de 201 O. 

Emitida em 09/09/2014. 
Válida até 08/03/2015. 

Certidão emitida gratuitamente. 



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

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

Nome: FABIO CESAR TEIFKE-VEICULOS -ME 
CNPJ: 05.795.684/0001-89 

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

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

A aceitação desta certidão está co11dicionada 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 Port~;ria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 09:41:01 do dia 21/10/2014 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 19/04/2015. 
Código de controle da certidão: 7C26.E2F6.CFOD.ABD2 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Certificado de Regularidade do FGTS- CRF 

Inscrição: 0579568410001-89 

Razão Social: FABIO CESAR TEIFKE VEICULOS 
Endereço: AVENIDA NI:..ZA DE OLIVEIRA PIPINO 400 I CENTRO I ARAUCARIA I 

PR I 85440-000 

A Ca ixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7 , da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identifica:la encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Te;l1po je Se~·viço ·· FGTS. 

O presente Certificado não servirá rle p;·ova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigê:lções com o FGTS. 

Validade: 13/ 10/ 2014 a 11/ 11/2014 

Certificação Número: 2014101311192013742021 

Informação obtida em 21/ 10/~01 ~-, às 09: 4 2:08. 

A utilização deste Certifi cado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome : FABIO CESAR TEIFKE-VE I CULC~, ·- ME (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 05.795.684/0001 - 89 
Certidão n°: 65821789 /2014 
Expedição: 21/10/2014, às 09:43:47 
Va2.idade: 18 /0 4 /2015 - 180 (cen t.1:• ~· :>itenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Cert ifica- se que FABIO CESAR TE:-.~ :2-.-v"EICULOS - ME (MATRIZ E FILIAIS), 

inscrito(a) no CNPJ sob o n° 05.íS5. 684/0001- 89, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no a~t. 642 - A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pe~a Lei ~o 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
n a Resolução Administrativa no 1470/2 011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de .21 .1.:. 
Os dados constantes de2t~ C0c ~~~~7 são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalh:::- e es': 3.c .... 1:.-~Blizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa juridica , a Certidãc atesta a empresa em relação 
a todos os seus esta~elecime~~o~ , agê~cias ou filiais. 
A aceitação desta cartidão condiciona - se à verificação de sua 
autenticidade no portal de ~ - i ~ unal Superior do Trabalho na 
Internet (ht tp://v.rww.t5". -t:. ~ l'': h,. , 

Certidão emitida gratui~a~en~e. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional d~ Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à ident~ficação aas pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Ju5tiçe ~~ Trabalho quanto às obrigaç6es 
estabelecidas em sentença ccndc1 ~t· ·- ia transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhis1:.a s inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a r~colhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acord0s firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comi ssão de Conci it2;ão Prévia . 

... I I . jt ~ . .... .., 



l/Fazendo seu caminho melhor11 

ANEXO I 

CREDENCIAMENTO 

Pelo presente instrumento particular de procuração e pela melhor forma 
de direito, a EMPRESA Slaviero de Cascavel Ltda, com sede na Avenida. 
Brasil, N°. 5606, Centro, Cascavei-Pr, devidamente inscrita no CNPJ sob n.0

. 

76.061 .902/0001 -08, representada, neste ato, por seus procuradores, Sr. Celso 
Waldemar Bauer, portador do RG n°. 6.182.522-3 SSP/PR e CPF n°. 
279.293.530-87, brasileiro, Casado, Contador/Procurador, residente e 
domiciliado na Cidade de Cascavei-PR, e S~. Aline Basso Andreani, portadora 
do RG n°. 5.710.867-3 SSP/PR e CPF n°. 881.318.159-00, brasileira, Casada, 
domiciliada na cidade de Cascavei-PR, Gerente de RH/Procuradora, nomeiam 
e constituem como representante, a Srta. Eronilda Aparecida Soares Carneiro, 
Consultora de Vendas, portadora da cédula de identidade RG n. 0 4.541.882-0, 
e do CPF n. 718.339.009-87, a quem são conferidos amplos poderes para 
representar a empresa outorgante no Pregão Presencial n.0 019/2014, 
instaurado pela Prefeitura Municipal de Nova Cantu, em especial para firmar 
declarações e atas, apresentar ou desistir da apresentação de lances verbais, 
negociar os valores propostos, interpor ou desistir da interposição de recursos 
e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame acima indicado. 

Cascavel, 24 de Outubro de 2014. 

SlAVIERO DE CASCAVl:L L.HJA. 

"'VENID" U~i~lll, 5H6 ~ 
CE' • 15801.170 

LCASO:AV~L 
- I'AI.t\111.4 J 

Avenida Brasil,n° 5606, Centro- Cascavel- PR!!'tEP 85.812-001 
Fone/Fax: (45) 3220-8200 - CNPJ:76.061.902/0001 -08 -IE: 410.00166-78 

www.slavieroveiculos.com.br 

.,. 
VIVA O NOVO 
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Os abaixo assinados, ANDERSON FlJMA<iP.LiJ,;bra§i.l~trP.; 
casado em regime de comunhão universal de bens, empresário, res~ti-e.a'oiniC.liado : 
em Curitiba, ?araná, na Rua Deputado Heitor Alencar Furtado n• 17017,· '7·0 ·e ·B" andares. 
portador da Céddia de Identidade Civil n• 660.114/SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob r..• 
CPF n• 087.089.599-00; CRISTiANO SL.AVIERC FUMAGALLI, brasileiro, solteiro, 
empresário. residente e domiciliado em Curitiba, Paraná, na Rua Deputado Heitor Alencar 
Furtado. n• . 1.700, 7" e a• andares. poruu:icr da Cédula de ldenti.dade Civil n• 
4.751.218/SSP/PR e inscrito no CPF sob n.• 004.380.029-70; FABRICIO SLAVIERO 
FUMAGALLI, brasfleiro. solteiro, empresário, residente e domiciliado em Curitiba. Paraná, 
na Rua Deputado Heitor Alencar Furtado n•1.700, 7• e s• andares, portador da Cêdula de 
Identidade Civil n.• 4.751.222/SSP/PR e inscrito no CPFIMF sob n.• 004.380.039-42; 
FEUPE SLAVIERO FUMAGAU.I, brasileü-o, solteiro, empresário, residente e domieili:ado 
em Curitiba, Paraná, na Rua Deputado Heitor Alencar Furtado n• 1.700, 7• e 8" andares, 
portador da Cédula de Identidade Civil n.• 4.751214/SSPIPR e inscrito no CPF/MF sob 
n.• 004.702.629-40, EDIMAR CAUNETO, brasi:eiro, casado sob o regime de comunhão 
universal de bens, contador, portador da cédula de identidade civil RG no 4.552.040-
4/SSP-PR e inscrito no CPF sob o n• 780.748.869-72, residente e domiciliado na Rua 
Dom Pedro 11, 2665, na cidade de Toledo, Estado do Paraná e JOAO COTL!NSK-Y. 
brasileiro, casado, comen:iante, residenta e domiciliado em Curitiba, Paraná, na rua 
Madre Júlia, n.• 151, portador da cédula de identidade ~ivil n.• 301.71SIPR e inscrito no 
CPF sob n.• 003.996.479-53 e ESP.Ól!O DE AUGUSTO CHIMIN, neste ato representado 
pela inventariante L.úela Góes Chemin, brasileira, viúva, empresária, resid~:nte e 
domiciliada em Guarapuava, Paraná, na Rua· XV de novembro nr. 2619, portador tia 
cédula de identidade civil nr. 752.348-3/SSP/PR e CPF nr. 641.237.249-87 coniorme 
termo de nomeação de inventariante expedido pelo MM. Juiz da 2". Vara Cível da 
comarca de Guarapu~va nos autos de ação de inventário nr. 635/05 (cópia anexa); s6cics 
que representam a totalidade do capital social da sociedade SLAVIERO DE CASCAVEL 
LTDA.. pessoa jurídica de direito pri·wado, com sede e !oro em Cascavel. Paraná. na 
Ave(1ida Brasil ~~. 5.606, inscrita no CNPJ sob n• 76.061.902/0001-08, com contrato 
arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob n• 4120168741-4, em sessão ds 31 de 
maio de 1961 e ·última alteração arquivada sob n.• 20051324130 em sessão de 09 de 
ITlaio d.e 2005, RESOLVEM alterar o contrato social, por.:naioria super'.or à. V. do capital 
social, conforme previsto no art. 1076, l, :1õ Lei 10.406/0.2 (C6digo Civil). de acordo com 
as seguinlas cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Retirada de Sócio 
Retira-se ·da sociedade o sóciO ANDERSON FUMAGALLi, já 

qualifiCado, cedendo e transrerindo as 173.025 (cento e setenta e três mit e vinte .e cinco) 
quotas. que possui no valor de R$ 173.025,00 (cento e setenta e três mil e vinte e c inco 
reais) da seguinte forma: 

• . 

· (cinqüe e se~~e\:.~~J:tenta e cinco) quotas no valor de R$ 
• O sócio FABRICIO SLAVIERO · FUI\EALLI, já qualificado, recebe 57.675 

·s7.675, (cinqaea1ií.i!.:Siflll~--~ ~nco reais): 

' .. . . . . , . . .. ' "':v . > . - > .. 
.. 

; ~ ' . . . 
> 

• O sócio CRISTIANO· SLAVIERO FUMAGALU. já qualifteado, recebe 57.675 
(cinqüenta e sete · mil, seiscer.tas e setanta e cinco) quotas no valor de R$ 
57.675,f0 c inqüenta e sete mil e seiscentos e setenta e cinco reais); 

9/y ~· 

Certifico que o selo de Autenticidade 
foi aflx~do na última folha do 
docume~o entregue li parte. 

)Mari 

O 4.iOF[CtO DE NOTAS 
P .no.eav Fone t•St3037-7444 

NIICACAO 
~• reprodúçlo n.t do 

o sentado nesta 



, .::r·· · 

Cf) 
f 

"'!: .. ; ~·· ~~ ,. , • • • ~ C C ·:O ~ 

" ' • we ._ • c. e .. ; 

SL.AVJEROOECASCAVELLTOA. : • ~ ·: ··!- !. ~. : • ; >~ ;·. 
CNPJIMF T6.061.9C210001~8 ; • ' , . , ' • 

63" ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOUDAÇÃO DO CONTRA TO SOCIAL 
" ~ . 

O sÓcio FELIPE SLAVIERO FUMAGALLI, já qualificado, rece~~J ,6.75 (cigtüleNo 
e sete mil, seiscentas e setenta e cinco) quotas no valor·~ .'!õ~S -5Hi75,00 
(c inqüenta e sete mil e seiscentos e setenta e cinco reais); · 

Parágrafo únic;o-
O s6cio c;edente, os sóciO$ cessionários e a sociedade dão 

reciproca, plena, rasa, lrretr.l~vel e Irreversível quitação. para não mais exigirem, um do 
. outro, sob qualquer titulo ou pretexto a quotas do capital social ora transferidas, bem 
como os haveres ~rrespondentes. 

ClÁUSULA SEGUNDA - Retirada de sóc:io 
Retira-se da sociedade o sócio JOÃO COTLlNSKY. jâ 

qualificado, possuidor de 424.939 (quatrocentas e- vinte e quatro mil e novecentas e trinta 
e nove) quotas que possui no valor de R$ 424.939,00 (quatrocentos e vinte e qualrn mil e 
novecentos e trinta e nove reai~). 

Parágrafo único-
Pelas 424.939 (quatrocentas e .vinte e cr>~atro mil e 

novecentas o trinta o novv quotil:;), a sO<;icdadc pagará ao sóc;io retiranb: a quantia de R$ ... 
380.000,00 (trez;entos e sessenta mil reais), que serão pagos pela sociedade. da seguinte 
forma: 36 (tt1nti ·~ seis) pagamentos mensais no valor de RS 8.000,00 (oito mil reais) sem 
atualização monetária, e 03 (três) balões na 1~, 24" e 36" parcela, no valor de R$ 
24.000,00 (vinte e quatro mil reais) cada uma, atuali:z:adas mensalmente pelo INPC, 
representadas por 39 (trinta e nove) Notas Prõmissórias, sendo que a 1• parcela vencerâ · 
30 (trinta) dias após o registro na Junta Comercial do Estado do Paranã, da alleras;ão 
contratual que efetive esta retirada. 

CLÁU~ULA TERCEIRA-·Reduçio de capital social 
Face a retirada co sócio JOÃO COTUNSKY. os sócios 

remanescentes deliberam em reduzir o capital social da sociedade no montante 
respectivo as quota5 do s6cio reliran).e, passando então o· capital social a ser de R$ 
4.507· .. 170,00 (qyatno milhões, quinhentos e sete ·mil e cento e setenta reàis) dividido em 
4.507.170 (quatro milhlles, quinhenta:; e sete mil e cento e setenta) quotas r:o valor 
nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma. 

CLÁUSULA QUARTA- Distribuição do Capital Social 
Face as retiradas dos sócios ANDERSON FUMAGALLI e 

JOÃO COTLINSKY, o capital social da sociedade fJCa assim distribuído entre os sócios 
remanescentes: 

.. socao QUOTAs-- ·--·cM>ItAC(Rs)'---, 
CRISTIANO SLAVIERO FUMAGALLI 1.237.278 
FABRICIO SLA.VIERO FUMAGALLI 1.237 .278\~ 
FELIPE SLA.VIERO FUMAGALLI 1.237.278 Lll I EDIMAR CAUNETO . . 488.828 

t·~~~~~!O DE A~_GUSTO CH~~~~ _ .. lF~ _ .. ~--
TOTAL ·. ·' . '"""":!.. ~;:;_;;;;.; ,·. -..• ··, :·0:;iérw·- ~ · . 

~. · 

Certifico que o selo de Autenticidade 
foi afixado na última folha do 
documento entregue a parte. 

1 .179.603,00 

1.179.603,00 
1.179.603,00 

488.828,00 
306.508,00 
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ClÃUSULAQUINTA-ExtinçãodeFi;~€. :3 ·~· ;;.: 
Os sócios deliberam extinguir as seguintes filiais: · 

• Filial n• 08, localizada à avenida Nilza de Oliveira Pipino, 1438, sala B, Ubiratã, 
Paraná; 

Filial n• 10.1ocalizada à avenida Brasil, 1085, CEP 86870-000, lvaiporã, Paraná; 

CLÁUSULA SEXTA-Admini&tração 
. . A &ociedad& é administrada pelos sócios CRISTIANO 

SLAVIERO Fl,l.MAGALLI e FABRICIO SLA.VIERO FUMAGALU, sempre em conjunto de 
dois, ficando inllestidos na administração da sociedade, não podendo, entretanto, em 
nome desta, prelrtar fiança ou quaisquer outras responsabilidades alheias aos interesses 
da sociedade, inclusive avais e endossos de favor. fJÇ<tndo ainda dispensados da 
prestação da caução, devendo ser observadas também as disposições relativas às 
reuniões de quotistas. 

CLÁUSULA StTIMA- Consolidaçllo 
Face as alterações acima ocorridas e por permanecerem 

inalteradas as demais disposições contratuais, os sócios defiberam consolidar o contrato 
social, que passa a viger de acordo com as seguintes cláusulas: 

SlAVIEIRO DE CASCAVEL L TOA. 
CNPJIMF 71.011.902J0001-48 

CONTRATO SOCIAL 

ClAUSULA PRIMEIRA- DENOMINAÇÃO SOCIAL 
A sociedade denominli'~e SLAVIERO DE CASCAVEL 

LTOA. e tem sua ~ede e foro na çióade d&Casçavel, Paraná, à Av. Brasil, 5.606, é regida 
pelo presente contrato social e pelo Código Civil"e 6Ubsidiariamente pela ·Lei 6.404 de 15 
de dezembro de 1976, podendo a juizo dos sOClos-administradores, cnar. transferir e 

(Í) :~:~:~:~0:·::~~·::::~=::~~~7~::~. ·~· 
~ b) F~ial n. • 02. localizada à avenida Guilherme de Pauta xavier. 1635, centro. Campo 

!
I .1 Mourão Paraná; 

c) Filial n.• 03, localizada à rua Guilllerme de Paula, 39, centro, Laranjeiras do Sul, 
Paraná; 

d) Filial n.• 04, localizada á rua Trajano Garcia, 373, CEP 84500-000, lrali. Paraná; 
e) Filial n.• 05,_locar1Zada à avenida P18sidente Kennedy, 1761, centro, Palotina, Paraná; 
f) Filial n.• OS,::!ocalizada á Na Parigol de Souza. 1250, Jardim Porto Alegre, Toledo, 

Paraná; · 
g) Filial n• 07, localizada à rua XV de Nove-3110, centro, Guarapuava, Paraná; 
h) F~l~al n• 08, localizad~ ã SR 277, Km 348 -uarepuava, Parená; 
i} F1hal n• .09, lo~-,W.Q~~ ·llfl CEP 85935-000. Assis 

Chateaubnand, P~~l-m'~~- "·- .~: •.•• · 

i 
' l 

certifico que o selo de Autenticidade 
foi afixado na última folha do 
documento entregue a parte. 
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CLÁUSULA SEGUNDA-OBJETO •. ___ : ~<! . • __ ; • 
.- A sociedade tem por objeüvo social o ramo,P,.e ~én;_~em: 

geral de automõveis. caminhões e utir11ários, Pi!ÇBS e acessórios, tratoresã'gri~ola-s e s~s • 
respectivos implementos, ferragens, artigos e apareihos elétricos, estacionamento de 
veículos, oficina mecãnica, posto de serviços e análogos, importação a exportação. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DURAÇÃO 
A sociedade tem duração por tempo indeterminado, tendo 

iniciado suas atividades em 31 de maio de 1961. 

ClAUSULA QUARTA- CAPIT A1. SOCIAL 
O capital social tolalmente integralizado é ae R$ 

4.507.170,00 {quatro milhões, quinhentos e sete mil e canto e setenta reais) dividido em 
4.507.170 {quatro milhões, quinhentas e sete mil e cento e setenta) quotas no valor 
nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas entre os sócios:· 

SOCIO QUOTAS CAPITAL{R$) 

CRISTIANO SLAVIERO FUMAGALLI 1.237.278 1.179.603,00 
FABRICIO SLAVIERO FUMAGALll 1.237.278 1 .179.603,00 
FELIPE SlAVlERO FUMAGALLI 1.237.278 1.179.603,00 
EDIMAR CAUNETO 488,828 488.828,00 
ESPóLIO DE AUGUSTO CHIMIN 306.508 306.508,00 
TOTAL 4.507.170 4.507.170,00 

Par6grafo único - A responsabilidade dos sócios quo\istas 
é limitada e restrita ao valor de suas quotas, nos termos do artigo 1.052 do Código Civil, 
respondendo todos os sócios solidariamente pela integrafização do capital social. 

CLÁUSULA QUINTA - ADMINISTRAÇÃO 
A sociedade é administrada paios sócios CRISTIANO 

SlAVIERO FUMAGALLI e FABRICIO SLAVIERO FUMAGALU. sempre em conjUnto de 
dois, ficando investidos na admini&tração da sociedade, não podendo, entretanto, em 
nome desta, prestar fiança ou quaisquer outras responsabilidades alheias aos interesses 
da sociedade, ··inclusive avais ·e endossos de favor. ficando ainda dispensados da 
prestação da caução, devendo ser observadas também as disposições relativas às 
reuniões de .quotistas . 

., Parágrafo Único: Os Adminisiradores de:;laram, sob as 
penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei 
·especial ou em virtude de condenação criminat, ou, ainda, por se encontrarem sob os 
efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; 
ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborne, concussão, peculato. ou 
contra a economia P?P~1·;~;0;.s~~e~ .f~IIC:E~ito .~cio~l. contra as. noimas de 
defesa da concorrenc1a. biiita ~!!i$1"S!jfj,\':iõn1!Jffit23e'l'i, ou a propnedade. 

Certifico que o selo de A; •tenticidade 
foi afixado n.a última folha do 
documento €ntregue a parte. 
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CLÁUSULA SEXTA- REFRESENT AÇÃO • ' ' • 
A sociadade é representada ativa e passivamente, em juizo 

ou fora dele, pelos sócios-administradores, antes nominados, ou por procuradores que 
sejam para tal fim especi.almente designado$. 

CÚUSULA SÉTIMA REMUNERAÇÃO DOS 
ADMINISTRADORES 
Os sôcios-adminislradores recebem pelos serviços que 

prestam à sociedade 'pró-labore', que é fixado pelos s6cios de comum acordo, sempre 
nos limites permitidos pela legislação pertinente. 

CLÁUSULA OITAVA- ATOS NULOS 
Serão nulo& e niio gerarão responsabilidade para a 

sociedade o& ·.atos praticados em desconformidade às regras estabelecidas nes!e 
instrumento. · 

ClÁUSULA NONA- OEUBERAÇÕES DOS SÓCIOS 
As deliberações sociais serão tomadas: 

. a) pelos votos çorrespondentes a, no mínimo, 3/4 (três 
quartos) do capital social, para e modificoyão do çontrato social, incorporação, fusão e 
dissolução da.sociedada, ou a cessação do estado de liquidação; 

b) pelos votos Correspondentes a mais de metade do capital 
social, para designação, destituição e modo de remuneração dos administradollls e 
pedido de concordata; 

c) peta maioria de yoiOs dos presentes, nos demais casos 
previstos na lei ou no contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA - REUNIÕES DE QUOTISTAS 
As reunKies dos quotistas serão realizadas ne sede social da 

empresa e serão convocadas por qualquer dos sóc:los com antecedência mínima de 6 
(oito) dias em primeira convocação e de 5 (cinco) dias em segunda. O anúncio de 
convocação da reunião deverá ser remetido, por carta, aos sócios, podendo os membros 
que não residirem na cidade da sade da sociedade serem convocados por fax. telegrall'.a 
ou e-mail reéebido no último endereço anotado na soc:ledade. 

Parágrafo único: A Assembléia dos sócios deve realizar-se 
ao menos uma vez por ano, nos quatro mases seguintes ao iérmino do exercício social, . 
com o objetivo de tomar as contas doa administradores e deliberar sobre o balanço 
patrimonial e· o de resultado econômico: designar· administradores, quando for o caso; 
tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia. 

Certifico que o selo de Autenticidade 
foi afixado na última folha do 
documento entregue a parte. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ·GfiAVAME. SoáRÉ 
QUOTAS ••• • . • 
E: vedada a constituição, pelos sócios. de qualquer grâvame 

sobre suas quotas sem prévia e expressa autorização de sócios represantando a maiolia 
do capital social. 

Pa~grafo Primeiro: As quotas sociais são impenhoráveis. 
Na ocorrência de decisão judicial em sentido contrário, i! sociedade, pelos demais sócios, 
em deliberação· na conformidade da cláusula nona áeste instrumento. pDderá excluir o 
sócio ou adquirir suas quotas a valor patrimonial contábil. pagando-lhe, na forma prevista 
no parágrafo seguinte. 

Par:tgrafo Segundo: O pagamento dos haveres do só.;io 
excluído, será ~iio em 36 (trinta e seis) parcelas mensais; a.primelra delas será nos 60 
{sessenta) dias·seguínte.s a data do evento e será de valor correspondente à 10%(dez por 
cento) do montante; a parte restante ~;orã dividida em 35 (trinta e cinco) parcelas iguais, 
representadas por igual número de "notas-promissórias• emitidas pela sociedade, com 
vencimentos mensais e liUcessivos; a partir do pasamento da primeira parcela, as demais 
prestações serão corrigidas monetariamente com base na variação nominal Cios indicas 
oficiais que vigorarem na época, adotados pelo Governo Federal. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CESSAO DE QUOTAS 
A cessão de quotas a terceiros. estranhos â sociedade, 

deveril ter o consenUmento ele sócios que repreS1!ntando a maioria do capital social. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - TRANSFE~C!A DE 
QUOTAS 
O sócio-quotista que desejar. transferir suas quotas aever:t 

notificar por escrito a sociedade, díscriminando-lhe o preço, forma e prazo de pagamento, 
para que esta, através dos demais s6eios, exerça ou renuncie ao direito de preferência. o 
que deverA fazer dentro de 60 (sessenta} dias, contados do recebimento da nollficação ou 
em maior prazo, a critério do sócio alienante. Decorrido esse prazo sem que seja exercido 
o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas. 

Parágrafo primeiro - Os sócios poderá ceder livremente 
suas quotas para qualquer herdeiro necessário. 

Parágrafo segundo- Passaclos 120 (cento e vinte) :lias da 
ofena de venda sem que o alienante tenha alienado suas quotas para os demais sócios 
da- sociedade ou para terceiros, a sociedade irá adquirir · ta! participação na forma 
pactuada-na cláu~la décima quinta e seus parágrafos. 

ClAUSULA Di:CIMA QUINTA - SÓCIO DISSIDENTE 
O sócio que nAo concordar com qualquer alteração feita no 

contrato social ou com ,liU;!.e_ç~_à,9 d~--s~ios tomadas conforme previsto na cláusula nona 
do contrato social, r)ãç~-~tmellÍJ~~~~\~í®~ÇJ0T~~ - sociedade, mesmo que 
parcialmentei eabend~~~~J\f o receber seus haveres na 

w~~ooo.a® . . . - •.. . ~. ( 

Certifico que o selo de Autenticidade 
foi afixado na última folha do 
documento entregue a parte. 

( 
( 
( 

.. 
' .. . . 

L 
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SL.ÂVIERO DE CASCAVEL LTDA. 

~ CNP.JIMF 76.061.90210001-08 
63" AlTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO 00 CONT~T9 .f>O.CIAL • .. : . .. 

Parágrafo Primeiro: Os haveres do socio~ici~ntê~ef.ité 
apurados mediante balanço especi.:llevantado para tal fim. no d ia da · retiráda do s6eio; 
com base nos principies contábeis geralmente aceitos e mediante avaliação a valor da 
mercado de b,ens tangíveis e intangíveis pertencentes à sociedade. 

Parágrafo ~g11ndo: Os haveres assim apurados, exduida 
qualquer outra forma de avaliação patrimonial, serão pagos aos sócios dissidant&s em 30 
(trinta) parcelas· mensais, corrigidas monetariamente, vencendo a primeira 30 (trinta) dias 
após o arquivamento da necessária alteração no Registro Público de Empresas Mercantis 
a cargo da Junta Comercial, ou liberando esses a venda a terceiros. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- EXCLUSÃO DE SÓCIO 
Quando os sócios, que representem a maioria do capi'.al 

social, entenderem· que, um ou mais sócios, e$1ão pondo em risco a continuidade da 
empresa em virtude de seus atos, poderão exclui-lo(s) da sociedade, devendo, para tal 
fim, convocar reunião de quotistas para deliberar sobra tal questio. O acusado deverá sar 
previamente intimado, racultando-5e-lhe o direito de defesa, nos termos do artigo 1.085 do 
Código CivU. 

CLÁUSUL.Â D~CIMASÉTIMA- FALECIMENTO 
O falecimento da · qualquer sócio, não dissolverá 

necessariamente a sociedade, ficar.do os herdeiros do "de cujus• sub-rogados nos seus 
direitos e obrigações, podendo nela faz.erem-se representar enquanto indiviso o qu!nhão 
respectivo pelo inventariante do espólio do sócio falecido. Após concluído o inventário e a 
partilha, poderão os herdeiros que nouverem em pagamento do inventário às quotas do 
falecido, serem admitidos como sócios da sociedade. 

CLÁUSULA O~CIMA OITAVA - HAVERES 00 SÓCIO 
FALECIDO 
Os haveres do sócio falecido ou Impossibilitado serão 

apurados mediante demonstraç6as Fmanceiras Especiais que serão levantadas dentro da 
30 (trinta) dias a contar da data elo evento, salvo se da data das u ltimas Demonstrações 
Fmanceiras não houverem ocorrido mais de 30 (trinta) dias. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA· DISSOLUÇÃO 
A sociedade será dissolvida nos casos previstos em lei, 

cabendo aos sócios-quotistas, em qualquer hipótese, estabelecer o modo de Uquidaç.ão, 
eleger os Gqüidantes e tomar as demais medidas necessárias· para promover a liquidação. 
Realizado o ativo e solvido o passivo, o salde verificado será repartido entre os sócios 
proporcionalmente ao valor das respectivas quotas de capital. 

Parãgrafo Único: No caso de dissolução da sociedade, fica 
reservado. preferencialmente, ao $6clo que manifestar interesse, o ::lireito da adjudicação 
do negócio, deste assumido o átivo e o passivo, desde q;.~e efetue o pagamento dos 
haveres eventualmente devido aos demais sócps. d~ acordo com o disposto na cláusula 
'Décima Quinla e seus parágrafos' q,o ~ce)i.~Qie ~Oil~ .~:;oc;i~l ~· , . 

1~.-:_-- : SUBSIDIÁRIA 
';Nº' to social e das regras 

que disciplinem ~s socied~~" ' enta, na regência da 

Certifico que o selo de Autenticidade 
foi aflxaôo na última folha do 
documento entregue a parte. 
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A presam• cOp 
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•. 
• .. " . C' ~ .,. ,. 

iJresente sociedi:lde as regras que regulam as socié:dadc:.s anómmas .. .:\~m'o.trne fa(:ulta ~ 
paraçrafc ún ico do ar.igo ~053 de Código Civil. -

E. por estêirem, assirn. justos e contra:ados os sbc;os 
q~ous:~ assinam o presente ir:strumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, pc;;;nte 
Ouo/testclmur.has. comprometendo-se, por s! a po; seus herdeiros e sucessores. 11 

r pri-lo rlmen:e em tod.," "'' ,;"""'':;, v J u C•S<oENel, Oê de O'í mb<a de 2005. 

!;i, . ~.-:-:-:-:----
FUMAGA;_u 
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ANEXO 11 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 0532014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial No 019/2014 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

c f9 - 15101-770 L CA$CA'tiL 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

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

Forma Presencial n° 019/2014, 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 

Cascavel, 24 de Outubro de 2014. 

~· 

~'0~'-J ~~; 
Celso Wal emar Ba~r ~ 0 

RG: ~.182\Sf2-3 SS PR 
CPF. 279.293.530-8 
Contador/ Procurador Gerente RH I Procuradora 

Avenida Brasil,n° 5606, Centro -Cascavel - PR- CEP 85.812-001 
Fone/Fax: (45) 3220-8200 - CNPJ:76.061.902/0001-08 -IE: 410.00166-78 

www.slavieroveiculos.com.br 

..,. 
VIVA O NOVO 
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"Fazendo seu caminho melhor" 

ANEXO 111 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 053/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial No 019/2014 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

SLA.VIERO DE CASCA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

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

Forma Presencial n° 019/2014 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. 

Cascavel, 24 de Outubro de 2014. 

Aline Basso Andreani 
RG: 5.710.867-~ SSP/ 
CPF: 881.318.1~9-00 
Gerente RH I Procuradora 

Avenida Brasil,n° 5606, Centro- Cascavel- PR- CEP 85.812-001 
Fone/Fax: (45) 3220-8200 - CNPJ:76.061.902/0001-08 -IE: 410.00166-78 

www.slavieroveiculos.com.br 
... 

VIVA O NOVO 
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"Fazendo seu caminho melhor" 

ANEXO IV 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 053/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial No 019/2014 

DECLARACÃO 

.o.VEHIO.o. IIAIIL, UN 
UP • 15101· 771 

...... .J 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

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

Forma Presencial n° 019/2014 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, firmam s a presente. 

Cascavel, 24 de Outubro de 2014. 

~- ~~ 
lt0~~ i{l 

~~~~.%~~5e~~; ~~~~: 
~~<>J 

~~~~--
-A-Iin_e_'BaSStfÃ:--- --:::,.....n"-d-re-a-+h--:-i ----;;.,~ 

CPF: 279.2g3.530r87 
Contador/ Procurador 

RG: 5.710.867-? SS~/PR 
CPF: 881 .318. { 59-00 
Gerente RH I P~ocuradora 

Avenida Brasil,n° 5606, Centro- Cascavel- PR- CEP 85.812-001 
Fone/Fax: (45) 3220-8200 - CNPJ:76.061.902/0001-0~ 2)10.00166-78 

www.slavlemvelculos.com.b' (7.- ... 
VIVA O NOVO 
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ANEXO V 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 053/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial No 019/2014 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

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

Forma Presencial n° 019/2014 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. 

Cascavel, 24 de Outubro de 2014. 

~-it _ ('--+-\ .(\_.~_/J 
Celso WaiQ,é'l'lar Bauer 1 ~ 
RG: 6.182.522-3 SSP/PW 
CPF: 279.293 530-87 

----~~-Y~--~~·~ 
v 

Contador/ Propuraaor 

_A:; Avenida Brasil,n° 5606, Centro- Cascavel - PR- CEP 85.812-001 
Fone/Fax: (45) 3220-8200 - CNPJ:76.061.902/0001-08 -IE: 410.00166-78 

www.slav;erove;culos.com.br #-



l/Fazendo seu caminho melhor11 

DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 053/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial No 019/2014 

Objeto: Aquisição de 01 Veículos. 

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

Cascavel, 24 de Outubro de 2014. 

r76 061902 10001. oa, 
SLAVIERO OE CASCAVr.l Llli>A. 

A VENiiiA IRASIL, s.t6 

np • 151101-77o L CASCAVéL , ••••• ..J 

Avenida Brasil,n° 5606, Centro - Cascavel - PR- CEP 85.812-001 
Fone/Fax: (45) 3220-8200 - CNPJ:76.061 .902/0001 -08 - IE: 410.00166-78 

www.slavieroveiculos.com.br 
... 

VIVA O NOVO 



_Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão 

~ ·~ Receita Federa~ 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

76.061.902/0001 -08 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 

CADASTRAL 
3111211969 

NOME EMPRESARIAL 
SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA 

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
Não informada 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2- SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

I LOGRADOURO 
AV BRASIL 

CEP 
85.801-000 

I BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

I MUNICÍPIO 
CASCAVEL 

I COMPLEMENTO 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

03/11/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ........ 

··---· Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. 

Emitido no dia 15/09/2014 às 09:24:04 (data e hora de Brasília). 

[ Voltar] 

© Copyright Receita Federal do Brasil - 15/09/2014 

http :/ /www.recei ta. fazenda. gov. br/prepararlmpressao/ImprimePagina. asp 

)r) 

7ft 

Páaina: 1/1 

15/09/2014 



PA!RANÃ 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Positiva 
de Débitos Tributá rios e de Dívida Ativa Estadual 

com Efeitos de Negativa 
(Art. 206 do C.T.N.) 

N° 12385260-40 

Certidão fornecida para o CNP J/MF: 76.061.902/0001-08 
Nome: SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA 

Ressalvado o direito da·· Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados 
ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado 
da Fazenda, constatamos existir pendências cadastradas em nome do requerente, nesta data, as 
quais estão com a exigibil idade suspensa por: : 

• termo de acordo de parcelamento adimplente; 
• processo administrativo fiscal em prazo de/ou com reclamação/recurso/ordem judicial; 

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

Origem das Pendências Quantidade Valor em Reais 
GIAIICMS Omissa/Irregular o 0,00 
Inadimplência ICMS Mensal o 0,00 
Processo Administrativo Fiscal 1 982.290,73 

Divida Ativa o 0,00 

Parcelamento 2 1.918.394 ,80 

Omissão Arquivos Magnéticos o 0,00 

IPVA o 0,00 

Total 3 2.900.685,53 

Finalidade: Licitação 

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

Esta Certidão tem validade até 28/11/2014 - Fornecimento Gratuito 

Estado do Paranà 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão No 12385260-40 

Emitido Eletronicamente via Receita/PR 
29/09/2014- 18:01:09 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnoloqia CELEPAR 



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

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

Nome: SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA 
CNPJ: 76.061.902/0001-08 

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

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nQ 5. 172, de 25 de 
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e 

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

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se 
exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as 
contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em 
Divida 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 n2. 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 15:41:07 do dia 14/05/2014 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 10/11/2014. 
Código de controle da certidão: A21A.2DDF.9E5C.CA1B 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Pr~feiturri 1-1úri.icipâ.l 9e-Cascá·Jel 

s·e,:,rel:uip: l'·:··Iunicipal, ~(ie_ p)~1ança? 
Rua Paraná, 5000 ·- -- Cw:a Posta1'11~3 

- '' 

'CERTID~~~OPOSTITvA COM·EFEITO.DE_NEGATIVit 48067 2014 

Couhibúlllte: 
SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA 

Eudereco: 
Cad-~tio: 7 6 0619 02 O 00108 

Ramo de Ativ-i>i~de; 

Filtilidàde: Licitação 

o 

--CPFlCNPJ: 
76.061.902/000 1 -08 

Lgteameuto: 

Ce1iifí·:amos que at~ a presente data EKIS-TE(M)_d~bito(s) tributár.i•:•(s) 

A p1·eseute Ce1tid:io PositÍ'?a, temef~ito .Negati\'0 nos tem1os do art. 206 do ·có~>T1"'b~tár.io 
Nacimtal, que dão o dil-.;ito de suspemão' de. exigibilidade at~ que se couchH-o Paro:i,làmeuto_ 

Com a h:ilizaçãç. a>:ima desClita,,fJ.Ca re~saly-ado o direito~ tà2>.:~ ?1!-blica Mullio:ipal de cobnr 
débitos poste1ionneute comta.tivos, mesmo ref.;reute ao period'' nesta cerh:lâo compreemlido_ 

~ · .4 ;,, d - ' t t" ' :i :i 605995258605995 vo....u.gc• · e ... c. ... u en lGl! a~ e: 

23 de Setembro de 2014 
Ca.Sç_av:el 



CAIXA 
CAIX.C.. ECONÓMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 7606190210001-08 

Razão Social: SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA 

Endereço: AV BRASIL 5606 I CENTRO I CASCAVEL I PR I 85802-770 

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

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

Validade: 13/10/2014 a 11/11/2014 

Certificação Número: 2014101304425831268807 

Informação obtida em 24/10/ 2014, às 16 :12:54. 

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

Página 1 de 1 

https :1 Jwww. sifge. caixa. gov. br/Empresa/Crf/Crf/F geCFSimprimirPapel.asp ?V ARPes... 24/1 0/2014 



Certidao Negativa de Debito 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÀRIAS E ÀS DE TERCEIROS 

N° 168212014-88888902 
Nome: SLAVIERO DE CASCAVEL L TDA 
CNPJ: 76.061.902/0001-08 

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 n()me 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 NacionartpGFN), 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 ~mpresária 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 21/05/2014. 
Válida até 17/11/2014. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

l{J) 

Página 1 de 1 

http:/ /cnd .dataprev .gov. br/CWS/BIN/cws _ mv2.asp?COMS _ BIN/SIW _ Contexto=CN. .. 1 0/07/20 14 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

Página 1 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: SLAYIERO DE ~ASCAVEL LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 76 . 061.902/0001 - 08 
Certidão no: 61925494/2014 
Expedição: 16/09/2014, às 10:12:29 
Validade: 14/03/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica- se que SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA (MATRIZ E FILIAIS ) , 

inscrito(a) no CNPJ sob o no 76.061.902/0001 - 08 , NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei no 12.440, de 7 de julho de 2011 , e 
na Resolução Administrativa no 1470/2011 do Tribunal Superior do 
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 d e sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http : //www . tst.jus .br ) 
Certidão emitida gratuitamente. 

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

Dúvidas e sugestões: cndtGtst.jus . br 
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PREFEITURA MUN ICIPAL DE :-'')\ . . -.-.NTC 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ n'' 77.845.394/0001 -03 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-
##ATO AVISO DE LIC!Tl, ;.0- PROCESSO LICITATÓRI< 
053/201 4 
PREGÃO, na forma Presencial n" 019/20 t.1- PM:\C 
##TEX OBJETO: Aquisição de 01 Veículos utilitários ( 
caminhonete) - sendo 01 Okm e Oi usada. conforme espccificac 
em edital. 
ABERTURA: À pan ir das 09:00 Hora~ do DlA 24 d~ Outubrc 
2.014, na sala de reuniões do Paço Mun,cipal. em Nova Ca 
Paraná. 
A Pasta com inteiro teor do Edital, anexo-; ~ informaçõe> poderão 
solicitados na PREFEITUR.' MUNICIPAL DE NOVA CA~Tl 
PARANÁ, junto a Divisão d" Licitação, no horário das 9:00 r,~ 1 
Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271363 - 3: 
1281 - pmncantu@ ig.com.br. 
##Nova Cantu, Estado do P:tran:í. 06 d~ c~.~bro d~ 2.014. 
##AIRTON ANTONIO AGNOL!t\ 
##Prefeito Municipal 
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4•teira I 08/0ut/2014 -Edição n"930 ~~1 ~ Mu'%1/('1 DiárioQFICIALParcmá 
Comhclo. ladtlurb * S~rtvlcu 

. ~ 
DOCUMENTO CERTIFICADO IUNlCIPALDEN!)VACANT l=' 

e quarenta e um reais e sessenta U>O DO PARANA I= I _o2,}. • • r-
13.316.548/0001-06 NO VALOR DE R$ 12 

expressamente convocadas as proponent· , a' 77.845.394/0001-113 ~ 
as assinaturas das respectivas Atas de Re CODIGO LOCALIZADO R: ia, 85- CEP 87.330-1100 · 
do art. 64 caput do citado diploma legal, 468282514 O - PROCESSO LICITATÓRJO.n' 052/2014 • --- • • • 
Morretes, 07 de Outubro de 2014. HELDI S n' 007/2014 -PMNC. ~ ~ 

Documento emitido em 08/10/2014 08:49:26. <{ 
Prefeito Municipal De Morretes mpresa para Construção de Quadra Polt w:tiYa. \ \ • 

EXTRATO PROCEDIMENTO LICil Diário Oficial Com. lnd. e ~erviços adrãoFNDE, conformeespecificaçõesemelllíat._ n \: 
INEXIGIBI~IDADE N• 04/2014 EDITAL NO 9307 1 08/10/2014 1 PAG. 25 (oito) Homsdo DIA24 de Outubro de2.014, na 
PÚBLICO N° 001/2014 CREDENCIANTE: >ai. em Nova Canru. Paraná. 
CONTRA TO N° 119/2014 ID N° 149/20· Para varfflcsr 8 autentic~dada desta ~ins, basta in 11, anexos e infonnações poderão ser solicitados 
- ONETTI DE RAMOS, inscrita no CF ~k,'Pft~;1:'6{1gii1~p~g~(?.ti· DE NOVA CANTU - PARAi'-! Á. junto a Divisão 
SER /!ÇOS DE: Ps1cóloga VALOR: RS 2.085,45 (Dois mil e oitenta e de Licitação, no honirio das 8:00 às li :00 Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/ 
~inco reais e quarenta e cinco centavos) mensais. OBJETO: Fax: (44) 35271363-3527-1281- pmncanru@ig.com.br 
Ccedenciamento Público de Pessoas Fisicas e/ou Juridicas para a 1#1 Nova Cantu, Estado do Paraná, 06 de Outubro de 2.014. 
rea lização de serviços complementares junto à Secretaria Municipal de I#; AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
Ação Social. VIGENCIA: Terá sua vigência até 03/02/2015, a partir da ## Prefeilo Mw1icipal 
data de assinatura do contrato. BASE LEGAL: Lei 8.666/93. DATA DO 
FIRMAMENTO: 07/10/2014. ASSINADO POR: SRA. CLAUDIA REGINA 
P ELUSO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E SRA 
RAYZA TONETTI DE RAMOS. 

RS 432,00 • 9824712014 

Nova América da Colina 

EXTRATO DO CONTRATO 
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO N°54/2014 

TOMADA DE PREÇO N°07/2014 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°69/2014 

~ONTRATANTE:MUNICIPIO DE NOVA AMÉRICA DA COLINA, inscrito 
no CNPJ/MF sob n• 75.827.204/0001-08 com sede à Av. Paraná, 276, 
nesta cidade, aqui representado por seu Prefeito, neste ato representada 
pelo Prefeito Municipal Senhor ERNESTO ALEXANDRE BASSO, 
brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG n• 6.745.804-4 
SSP/PR, inscrito no CPFIMF sob o n• 878.814.469-00 

CONTRATADA: LORENA & DALLAMUTA CONSTRUÇÕES LTDA -
EPP, inscrita no CNPJ!MF sob o n'. 78.411.113/0001-77, com sede na 
Cidzde de Cornélio Procópio PR sito a Avenida XV de Novembro, 1 83 -
Condominio Centro Comercial Ilha Pc.rchat, sala 45- 4° andar, neste ato 
representada por seu Olavo Generoso lorena. 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de 
obra de construção de 86,46m2 de edificio em alvenaria de unidade de 
sa~de ~a famiha projeto padronizado padrão rural TIPO APOIO para o 
ua irco Seção Cedro do Município de Nova América da Colina/Pr, mediante 
fornecimento de materiais, mão de obra especializada, equipamentos, 
~c.essórios e Infraestrutura necessária á execução dos trabalhos, com 
'ec~rsos financeiros oriundos do Programa de Qualificação da Atenção 
Primaria a Saúde-APSUS 

VALOR: RS-202.065,28 (duzentos e dois mil e sessenta e cinco reais e 
vinte e oito centavos) 
ViGÊNCIA: De 07/10/2014 Ata 06/10/2015 
DOTAÇÃC: 219 07.02 2.021 44905100000000 44905101070000 
423 07.02 1.009 44905100000000 44905101070000 
FORO:ASSAÍ - PARANÁ 
DATA DA ASSINATURA:07/1 0/2014 
PREi=EITO:ERNESTO ALEXANDRE BASSO 

Nova Canta 

R$ 240,00 • 9813512014 

PEDIDO DE LlCEI'\ÇA PRÉVIA 
ML')J"ICíPIO DE NOVA CANTU irá requerer ao IAP, Licença Prévia, para AterTo 
S&ni:ário- Cl"-<se 11. End. Av. Rodovia Vassilio Boiko, PR 239, Lotes 51 Rem, SOB, 
49-A. Nova Cantú- Pr, em 06110/2014. 

R$ 24,00 • 98035/2014 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 

CI\PJ n' 77.845.394/0001-e3 
Rua Bahia, 85- CEP 87.330-eoo 

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITA TÓRIO n' 053/201< 
PREG;:_o, na fo•ma Presencial n" 019/2014 - PMNC 
I#ITEX OBJETG. Aquisição de 02 Veículos utilitários (tipo caminhonete) -sendo 
O! Okrr. e() 1 usada. confo!'ltle especificações em edital. 
.-'BERTURA: À panir das 09:00 Horas do DIA 24 de Outubro de 2.0 14, na sala de 
reuniões do Paço Municipal, em Nova Canru, Paraná. 
A Pasta com inteiro 1eor do Edital, anexos e infonnaçõe; pode~o ser solicicados 
na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PARANA, junto a Divisão 
de Licitação, no honirio das 9:00 às 11:00 Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/ 
f'av.: (44) 35271363-3527-1281- pmncantu@ig.com.br. 

##Nova Cantu, Estad~ do Paraná, 06 de Outubro de 2.014. 
##AIRTON ANTONIO AGNOL!N 

## Prefeito Municipal 

R$ 120,00 • 9803712014 

R$ 120,00. 9803912014 

I Pato Branco 

MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
AV ISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE CONCORRENCIA N' 411201 4 
O Município de Paio Branco, através da Presidente da Comissão Permanenle de 
Licicaçi!o, toma público aos inleressados, que até o dia l i de novembro de 
20 14, às 09 horas, estará recebendo, no Protocolo de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Pato Branco, os Envelopes contendo os Documentos de 
Habilitação c Proposta de Preços do Edital de Concorrência n' 41/2014, que tem 
por objeto a implantação de registro de preços para futura c cvenrual aquisição 
de unifom1es escolares, esportivos e uniformes em geral para atendimento a 
todas as Secretarias e Departamentos da Administração Pública Municipal 
confonne especificações, estimativas de consumo e exigências descritas no 
Edital, sendo a licitação do tipo '"menor preço•· com critério de julgamento da 
licitação pelo .. menor preço por item". A licitação será regida todas as suas 
etapas, pela Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar n' 123/2006 e 
suas alterações, e Decreto Mw1icipal n' 5.081, de 02 de janeiro de 2007. que 
regulamenta o Sistema de Registro de Preços, e demais legislações perrinemes a 
matéria. O inteiro teor do Edillll e seus anexos poderão ser examirodos e 
retirados, gratuilllmente, de 2.' a 6.' feira, das 08h às 12h e das 13h30min às 
17h30min, na sede Prefeitura Municipal de Pato Branco, na Divisão Je 
Licita~ões, na Rua Caramuru, n' 271. Centro, em Pato Branco - PR, telefone 
para contato (46) 3220- J 511/ 1534, e-maiJ: !jcH,apm' .. l' n:ttob:-.J n~''·ºr g1w.hr. Para 
retirada do Kit Proposta (obrigatório) em mídia digitaL os interessados deverão 
apresentar cd-room ou pendrive. Pato Branco, 06 de outubro de 2014. Loreci 
Dolores Bim- Presidente Comissão Pennanente de Licitação. 

I Piraí do Sul 

AVISO DE LICITAÇÃO N' 125/2014 
PREGÃO N' 09912014 

R$ 168,00 - 9784712014 

O MUNICIPIO DE PIRAf DO SUL, Estado do Paraná, pessoa jurldica de 
direito público interno, CNPJ 77.001.329/0001-00, com sede à Praça Ali pio 
Domineues, n• 34, toma público que realizara licitação na modalidade 
~. na forma ELETRÓNICA. tipo Menor Preco por Item, a qual será 
processada e julgada em conformidade com a lei n•10.520/C2 e subsidia ri 
amente com as Leis n• 8.666/93 e alterações, lei Complementar n• 123/06 
e Decreto Municipal n• 200107. 
Objeto: Aquisição de material de expediente para uso do Setor de Engenharia 
da Secretaria Municipal de Infraestrutura. 
Valor Máximo Total: RS 4.079,30 (quatro mil, setenta e nove reais e trinta 
centnos). 
Local: "''''w.hll.nrg.br - Acesso Identificado". 
Recebimento das PropostaS: A partir dos 08h30min do dia 08/10/2014 até às 
08b30min do dia 20/10/2014. 
Aberrura e Julgamento das Propostas: Du 08b3lmin até ils 13h59min do dia 
20/10/2014. 
Inicio da Sessão de Disputa de Preços. 14h00min do dia 20/10/2014. 
OBS· Reforência de Tempo· Horário de Brasília IOF\. 
Informações Complementares: O edital e demais informações poderão ser solicita· 
dos pelos interessados na Secretaria Municipal de Administração. na Praça Alípio 
Domir.gues, n' 34, em Piraí do Sul. Esr:>do do Paran:i, ou pelo e-mail rditol@ 
piraidn~ul.nr.gm·.hr 

Piraí do Sul, 03 de outubro de 2014. 
VALENTIM ZANELLO MILLÉO 
Prefeito Munic1pal 

AVISO DE LICITAÇÃO N' 126/2014 
PREGÃO N' 100/2014 

RS 168,00 - 9782912014 

O MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO SUL, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito 
público interno, CNPJ 77.001.329/0001-00, com sede à Praça Alípi~ Domingues. 
n' 34, 1oma público que realizará licitação na modalidade ~ na forma 
PRESENCIAL, tipo M~nor Preco por Item, em sua sede, a qual será processada e 
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~· l$4, q•_a-:~-feira, 8 de outubro de 2014 

PRAZO OE ENTREGA: En\•elop<s - proposta e documen
uyl.:~: :uC ~ 09:30 horu d~ dia 04 de Novembro de 2014. 

r.'I!CIO OA SESSAO DE DISPUTA: às 09:30 horas do dia 
04 do l'ovembro de 2014. 

VALOR MÁ.XrMO ADMITIDO: R$ 106.000.00 (cento e 
s.:ts mll reais}. 

O Ediul poderó ser requisiudo na Divisão de Licit:lções da 
Prefeiture. deste Munkipio de segunda à sexta-feira. das 09:00 às 
12:00 c das 13:3G às 17:00 horas na rua Bardo do Rio Branco

1 
Nt. 

1.709 (Fundos). ou pelo site: www.lapa.pr.gov.br. 

J>REG.:\0 I'RESENCIAL N' 145/2014 

OBJETO: Contrntoçao de Serviços de Trnnsporte incluindo 
veiculo (micro ônibus) c mtltorista para Grupos do Serviço SCFV -
Serviço de Convivéncia c Fonalecimc:nlo de Vinculas. 

PRAZO DE ENTREGA: Envelopes - propoSia e docwnen
!.:..lçfro: .ué :s t4:UO homs do di:1 04 de Novembro de 2014. 

,:-;jc,o L),.. S~5S.~O DF. DISPUTA· às 14:00 horas do dia 
~ ~ .1: ~ .. 01 ..:m.•ld to:.: ~.)14 

'·.~'-ü<· M .~XIMO ADMITIDO: R$ 96.600,00 (noventa e 
sc:is mil. S<:~~c:nto~ r~:u s). 

O Ed!~l P')d..!:à s.er r..!~uisitado na Divisão de Licirações da 
Pr:f.:hirJ d~~~ \.4unicípill d: segunda à sext:l-feira. das 09:00 às 
l~:t:O c dJs 13:30 :1> 17:00 hor:ls na IUO Bmo do Rio Br.ltl:co. N! 
I .. 09 (Fc.n:los). cc pelo site: \w.rw.lapa.pr.gov.br. 

PREG \O PR.ESE:-<CI \L 'I' 146i2014 - SRP 

UBJE70: Aquisição de óleos lubrificantes. gr.ua e produtos 
de lin'lpe:za para utilizaç!.o nos veículos da frota municipal (Secretaria 
ti'! Infraestrutura, Obrus PúblicM e Tr.:mspon:es). 

PRAZO DE ENTREGA: Envelopes - proposta e documeo
!:l\'ào: até lS 09:30 hon.s do dta OS de Novembro de 2014. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA: às 09:30 horas do dia 
05 de ~ovembro de 2014. 

V.~LOR MÁXIMO ADMITIOO: R$ 855.521,05 (oitocentos 
' cinquenta e cinco mil, quinhentos e vinte ' um reais e cinco 
centavos}. 

O Edital podc:rá ser requisiudo na Divisão de Licitações da 
Prefeitura deste Município de s~gunda ã sexta-fei~ das 09:00 às 
12:00 e d.:!s 13:30 3s 17:00 horas na rua Barão do Rio Branco. N' 
1.709 (FunJos). ou pelo sitc: www.lapa.pr.gov.br. 

L!.pa. 7 d~ C'!Utubro de ~014. 
REGINA MARIA BRUNATTO 

Pn:gl)clr~ 

fU~ I ' IH llf. P.U:ÇOS N' 1112014 - PML 

.;. P.-c:·ciL\Jn Mur.ictpll cb. Lapa tOrn3. público que no dia 29 
:1~ 0\.r.:.oro c!e 2J l4-, lis 09:30 horas na Rua Barão do Rio Branco, 
I 7~9. Ft-.:dos. na cidade da Lopa - PR. serão rec~bidas e abertas a 
d~>.:wnell:.lç:o ~ proposlas relari\.·a.s ao EDITAL DE TOMADA DE 
PREÇOS :-11 008•2014, que tem por objeto "Contr.lUÇ30 d• empres:1 
:~p:::iJ.!12.ld! p1ra e"tecuç3o d~ obra d: Término da pavimentação da 
R\: ... Ril:.i":!V ~hllc~ ~OI'!l IBJOt:ls sext:~.vadas de! concreto e base em pó 
·1 · '·~·, ~r l' 

'L0R i OTAL MAX!MO DESTA LICITAÇÃO: RS 
., •J'1.:.-t~· ,u,.u ... ; nc,\~o: ntil . setscc:ntos é noventa e três reais e 

~,:..~"~;,:..J. C trC, .,;~r.tJ\IOS:). 

C.OPI"-~ dl) Edttal e mfonnações complementares serdo ob-
• ~.~r.tJ J Comisl:ào p~rmanente de licitações, no endereço acima 

....... lu~ n"' ;lo>r.:t..no d:l:i ll9;00 à.s 12:00 e das J3:30 às J 7:00 horas, ou 
;.:.;.1v ld:f~1 . .: 41 .!547-S029 e 41 3622-4399, ou ainda no site www.la
pa..pr.gov.br. 

L:lpn. 7 d~ outubrl) de- 201-f. 
ALBEN!R JOSÉ CARNEIRO PAWOSKI 

l"n.:sidcntc d:.l CorJIIS!ilio dt• Ucitnçlv 

PREFEITURA MUN1CIPAL DE MARIALVA 

A\'ISO DE UCIT.~Ç.~O 
PREtõ.:i.O PRESENClú. N' 101/2014 

?L'JCF.SSO Am!IN!STRATtVO N' 18212014 -Objeto: Cootra~ação 
.!.: ;m)n:~a :s.lo:-..:;:llizada na p~staçüo de servl~os d~! guincho para os 
\'::cd.•~ .:ie:'U '''l.Jn t;;ip:llidlde, pelo Menor Preço Global. Obtenção 
CJ Ed1•JI . P~..-r-;1 Jrts. Municipsl de ~ari!IV3 Rua Santa Efigtnia, 680 
M~ri3i\ia-?r R:cebimento ds.s Proposw: até 21 de outubro de 2014 
13 C~h30min. Ah~rtUr.l cb.s Propostl!s: 21 de ourubro de 2014 às 
C9M)()min. lnform•ções: (44) 3232-8370 (voz e fax) ou compras@ca
~ita.!dau\ati:.a.com.br 

MunJl\':.:.~PR. 3 de u·utubru d:: 201~. 
EDGAR SILVESTRE 

Prefdta 

Diário Oficial da União - Seção 3 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ 

.WISO DF. HOMOI.OCAÇÃO E ADJ!:DICAÇÃO 
TOMADA Dll. PREÇOS N' S/2014 

Esgotado o pr3.ZO recursal~ n!o havendo impugnações ou 
recursos. HOMOLOGO e ADJUDICO o julgamento proferido pelo 
Presidente da Comiss3o Permanente de Licitação e peb Equipe de 
Apoio. que trata da Conrratação de empresa por empreitada global 
para execução de obras de consrruç!o de imóvel denominado Aca
denlia de Saúde, com SO m~ conforme Projetos, Memorial descritivo. 
Cronograma Fisico financeiro. EMPRESA VENCEDORA: QUA
DRA I CONSTRUÇÕES - ME - Lt<U. com proposu de R$ 
96.601,00(noventa e seis mil seiscentos e um reais). 

).farilu7 .. 7 de outubro d1.· 20l4. 
PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES 

Prc:r~Jü) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESE:'\CIAL 'I' 20/2014 

PROCEDLMENTO LICITATÓRJO N' 03512014 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHOIPR. ins

eriu no CNPJ sob n' 01.612.55210001-13, em eonformid.:!de com o 
Decreto Municipal n• 12112014 e com a Lei Federal n• 10.520/2002. 
TORNA PÚBLICA. a realização de proc~dimeato de licitação, na 
modalidade PRfGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo ME."'OR 
PREÇO UNIT ARJO. cujo objeto é Aquisição de Máquinas e lm
plementos Agrieolas - Contnto de Repasse n' 78907312013 - MAPA, 
de acordo com as especificações que constam no Anexo I. Tem'lo de 
Referência do Edital, encenando-se o pra2o para protocolar a entrega 
do(s) envelope(s) de PROPOSTA DE PREÇOS e do(s) envelope(s) 
de DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. no di> 22 de ourubro de 
2014, as 09:00 horas, com DATA DE ABERTURA, analise e jul
gamento da(s) proposta(s) previ~ta para o dia 22 de ourubro de 2014, 
às 10:00 horas. Os interessados, em participar do presente cen.ame 
licita.tório, deverlo ret.ir:u' o EDITAL. seus resp~ctivos modelos, aden
dos e :mc:.xos, no endereço eletrônico \VW\V.marquinho.pr.gov.br, a 
partir das 08:00 horas. do dia 08 de ourubro de 2014. Informações 
adicionais, dúvidas e pedidos d: esclarecimentos. deverão ser di
rigidos à Comisdo de Licit:aç!o. sito a. Rua Sete de Setembro. s/n°. 
Centro, Município de M:uquinho. EsUldo do Pa.r::uui. ou pelo e-mail 
marquinho.licitacao@gmail.eom, e/ou ainda pelo telefone/fax (42) 
3648- 1102. 

l.farquinho-PR. - d< ourubro d< 2014. 
LUIZ CEZAR BAPTISTEL ' 

Pn.:tdto 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESEI\CJ,\L N' ;312014 

PROCESSO LIC!TATÓRJO n' 053/2014 
PREGÃO, na r'onna Presencial n• 019/2.014 - PMNC 
OBJETO: Aquisição de 02 Veículos utilitários (tipo caminhonete) • 
sendo Ol Okm e 01 usada, conforme especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 09:00 Horas do DIA 14 de Ourubro de 
2.014, na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Canru.. 
Par:m:l. 
A P:lStO com inteiro teor do Edita l, anexos e informações poderão ser 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU · 
PARANÁ, junto a Divido de Licitaçi!~ no horário d.:!s 9:00 às li :00 
Hs e das 14:00 às 17:00 H<. Telefone/Fax: (44) 35271363 - 3527-
1281 - pmncantu~ig.com.br 

TO\IADA DE PREÇOS ~· 7/2014 

PROCESSO LIC!TATÓRJO o' 052/2014 
Ediut de TOMADA DE PREÇOS n' 007/2014 - PMNC. 
OBJETO: Contratação de Empresa para Consrruçõo de Quadra Po
liesportiva. coberta. com vestiários - Projeto Padrão fl'o.IDE. conforme 
especificações em edital. 
ABERTURA: À panir das 08:00 (oito) Horas do DlA 24 de Ourubro 
de 2.0 14, na sala de reunicks cJo Paço Municipal, em Nova Cantu, 
Paraná. 
A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderão ser 
soliciudos na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAKTU -
PARANÁ. junto a Divislo de Lici13çilo, no horário das 8:00 às li :00 
Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/Fox: (44) 35271363 - 3527-
1281 - pmncanru@ig.eom.br 

~0\.:l Umu-PR. 6 de outuhm de 2014. 
AIRTON ANTONIO AGNOL!N 

ISSN 1677-7069 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA 

AVISO DE L!CITAÇ.\0 
CONCORRÉNCIA r..;c 13/ lJ 

(menor preço) 

Objeto: A contratação de empresa especialiZilda em cons· 
trução civil para fornecimento de mão de obra para construção e 
ampliação de Unidades de Saúd~ no município de: Onigueira!PR. 
confornle repasse nos termos das portarias do ministério da saUde nc 
2.840, 2.844, 3.278, 339 e 340 de 2013. 

Realização: dia 11/11/2014 às 09:30 horas 
Nom: Os Ediuais encontram-se disponíveis õ. consulta. gr.J

tuitamente, na sede cb. prefeitU.ta. http://ponal.onigueir:l.pr.gov.br/. 
Moiores inform•ções pelo telefone (42) 3277-1388. 

OrTiglJC::Ir'.i-PR. 6 de oulubrl." df.: 20\.!. 
D!ORGEI\ES LAURINDO 
Pr~s11Jcmc d~ C.>mis~ll 

PREFEITURA MUNlCIPAL DE PARANAVAÍ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL 

EDITAL DE LICITAÇÃO N' 198/2014 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOB!UÂR!OS E MATF.IUAL 
PER."'ANENTE, PARA ATENDER AO CON'lÉNIO COM O MI
NISTÉRJOS DAS CIDADES N" 261310006-41/2012, CONVENIO 
N' 78031112012/MTUR/CAIXA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MU
NICIPAL DE TURJSMO E ASSUNTOS INTER.NACIONAJS. 

O MUNICiPIO DE PARANAVAÍ. Estado do Paraná, através 
do Procurador Geral do Municipio, Sr. ANTONIO HOMERO MA
DRUGA CHAVES. no uso d.:!s atribuições delegadas através do De
creto Municipal n• 15.316/20!4, toma público que fará realizar ã.s 
09:30 horas do ctia 16 de Outubro de 2014, na sala da Diretoria de 
Compru, s ito a Run Getúlio Varg:u, 900, LTCITAÇÃO na mod:I
Iidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor,preço por LOTE, parn 
Aquisição de EQUIPAMENTOS. MOB!LIARJOS E MATERJAL 
PERMANENTE. p:1ra atender ao Convênio com o Ministério dn.s 
Cidades D0 c261310006-4l/2012, Convênio n° 
780311/2012/MTUR/CAIXA, atnves d.:! Secretwia Municipal de Tu
rismo e Assuntos Internacionais. A documc:ntação completa do edital 
correspondente: poderá ser adquirida jumo à sede da. Prefeitura Mu
nicipal. na sala da Diretoria de Compras. sito â Rua Getúlio Vargas. 
900. centro, em horário normal de expediente. (Oxx44) 3421-2323. 
ramal 1320, juntamente com os dados da empresa (razão social. 
CNPJ, endereço completo. fone e e-mnil). p:1m posterior envio do 
edital completo. Maiores esclarecimentos serão fornecidos através do 
e-mail: compms@pa.ranava.i.pr.gov.br. Os Envelopes n• 01 - PRO
POSTA DE PREÇOS e n' 02 - DOCUMENTAÇÃO DE HABI
LITAÇÃO, deveria ser protocolados na Prefeitura do Município de 
Paranavai - Diretoria de Compras. até às 08:30 horas do dia 16 de 
Outubro de 2014. 

[>artUl.l\'ai·PR. 2$ d: !i:t.!t:mbro d~ 2•l14. 
ANTONIO HOMERO MADRUGA CHAVES 

PREFEITURA MU'l\'1CIPAL DE PONTA GROSSA 
COMPANHIA DE HABITAÇÃO 

WISO DE LIC!TAÇ.~O 
PREGÃO PRESE'iCIAL "' ' 26/2014 

A COMPANHIA DE HABITAÇÃO OE PONTA GROSSA
PROL~ torna público. que em sua sede localizada na Rua Bal

duino T:1ques, n° 445, 2° piso, Centro, Pont.3 Grossa, Esudo do 

P~i. ~~GÂ~i~~~;N~f~tt~0P~~~~~~;nto Iiciutório: 

DATA: 2011012014. 
HORÁRJO: 09:00 horas. 
OBJETO: "Contr:.u.açâo de empresa especi:tlizada. par.1 a rea

lização de formatW't dos beneficiários do Projeto de Trabllbo Téc
nico Social, refer~nte aos Conjuntos Residenciai.s Londres c: lt:tpoã. 
localizados no Município de Ponta Grossa/PR. no :imbito do Pro
grnma Minha Casa Minha Vida" 

TIPO: Menor preço global. 
VALOR: RS 17.226,40 (dezessete mil, duzen1os e vinte e 

seis rais c quarenta centavos). . 
RECURSOS: TERMOS DE COI\'VEN10 SOB N's 

0328.161-86 e 0355.745-03.(FAR - Fundo de Arrendamento Resi
dencial). 

Cópio do Ediul e demais inform•ções poderão ser obtidas 
através do sire da PROLAR - h np: l/www.prolorpmpg.eom.br/ ou 
pelo fone/fax: 42-3222-1257 ou e-mail: licitacoes@pro
larpmpg.rom.br. 

PuniJ Gro ..... a . .3 J~o· uurubro J~: 20 I 4. 
D!NO ATHOS SCHRUTT 

Diretor PtcsiJentc- - rnc ILAR 

!-=!>!~ dJ~·um!l1h:. pode ser vtrificado no ~ndcrc:ço cletrónlco http://www.in.gov.~. 

pelo de!igo 001!320 14100800217 
Documento assinado digitalmente conforme MP nt 2.200-1 de 24/08/2001, que inslitW a 

lnfracstrururo de Chaves Públicas Brasileira - !CP-Brasil. 
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\' :.. <:(~ 
PROCESSO LICITATORIO N° 053/2014 ''~ . 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 019/2014 
ABERTURA: 24/0UTUBR0/2014 HORÁRIO: A Partir das 09:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, a Partir das 
09:00 Horas do dia 24 de Outubro 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 no 10.520/02 e Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e 
as condições estabelecidas neste Edital, para escolha da melhor proposta de preços, conforme 
segue: 

1 - DO OBJETO 

1.1 - O presente Edital de Pregão, na forma Presencial tem por objetivo a Aquisição de 02 
Veículos, da seguinte forma: 

LOTE N° 01 - · . 
ITEM UNIDADE DESCRIÇÃO 

01 UNID. 01 (um) Veículo Okm, potência mínima 145 cv, combustível tlex, I 
freios ABS, air bag, direção hidráulica, ar condicionado, com ' 
carroceria, capacidade para 05 passageiros sentados. (Caminhonete) I 

02 UND. 01 (um) Veículo usado - máximo 10 anos, potência mínima 80 cv, à 
diesel, 4x4, direção hidráulica, capacidade para 02 passageiros 

i sentados, com carroceria. 

2 - CONDIÇÕS DE PARTICIPAÇ.ÁO 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 (vime 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 present.:: 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 pe1a 
representada, devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento 
equivalente; 
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3.3 - O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de procuração, 
com firma reconhecida, juntamente com o dJcumento constante do Anexo l deste edital qu;;; 
comprove os necessários poderes para formula! 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 poderec:: para exercer direitos e assumir obngações em 
decorrência de tal investidura, devendo a referida cópia ser anexada ao processo lic1tatório, para 
dirimir quaisquer questões posteriores. 

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

4 - HABILITAÇÃO 

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

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

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

e) Declaração de que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em 
trabalho) noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de !6 (dezesseis) 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei 
Federa~ 9854/99, q~Ie acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93 (Modelo 
ANEXO IV); 
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f) Declaração de que a empresa proponente conhece todos os termos da licitação, bem 
como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, 
declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação (Modelo AI\TEXO V); 

t'.., J')cumentação acima aludida deverá ser e:r.tregue em 1 (uma) via, sendo que, tais 
docur;:.=··. ,c;s deverão estar em plena vigência e na hipótese de inexistência de prazo de validade 
expresse no referido documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 dias da data 
estabele ::irja 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 SU<': tace externa os seguintes dizeres: 

ENVCl.GfE N°. 02 - Habilitação 
CON'/:..·.1 r: N°.: 
ABERTURA: 
EMPR~SA: 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
HORÁRIO: 

~ - DA PROPOSTA- ENVELOPE no 01 

5. í - A proposta deverá ser elaborada em papel ofício timbrado, ou formulário contínuo, 
e/ou F .., ·: ufício contendo o carimbo do CNPJ ':vfF da empresa, em linguagem clara, sem rasuras, 
emen-:'é s O': entrelinaas, com identificação do número, assinada pelo seu representante legal, onde 
devera r::x;tar obrigatoriamente: 

?J ·r::sin~turD ,:lo "epresentante legal da empresa e/ou autônomo; 
b) indicação do preço umtário e total por item cotado; 
r) \'alidade da proposta (o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 

abertv~ ,1a r:.;-oDosta Comercial 

3.:' - Não serão levadas em cor~sideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 

especúcaç0es exigidas. 

:;.3 ~ O !i.::il<:t:.,le ooderá oferecer esclarecimentos à Comissão Permanente de Licitações por 
meio d~ c::2rta, que apexará ao envelope de proposta. 

::,., - .'10 preço ofertado, deverão estar mcluídos todos os custes diretos ou induetos tais 
como. ;'c-.~pe:>ls COtTt impostos, embalagem, seguro de transpone (carga e descarga) até o destino 
do o~·. · ::·, . ::;ou ol)jgacões sociais, uniformes, identificações pessoais, seguros. e transporte de 

• L, o 

pessoal a~[ o destino do objew, se for o caso. 

A document&ção apteriormente referida será apresentada em envelope fechado, constando 

em sua ::t :~ exterr.:l. os séglintes dizeres: 

ENVI:1 \J •')F: ~o. 01 
CONV -n~' N" .. 
ABElú~URA: 

Pro!>osta de Preços 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

HORÁRIO: 



Prefeitura Municipal de Nova Ca~ 
rld3 Bahia n° 85 - Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-0ho J..4 --

CNPJ N.• 77.845.39410001 -03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-136f L I 
E-mail: pnncantu;_@hotmai..com ou pnnca'ltu@ c co T .cr c;:t·- J 

. 
~~~~~~==============================================================~~~- ~J:~r: 

" - .1A SESSÍ.S !k' ?REGÃO 

. - .'.sessão do pregão será realizada com os seguintes procedimentos: 

'-:! ...... ~- - A partir do horário esrabelecido neste Edital, o Pregoeiro declarará aberta a sessão 
para rec lizaçiio do prc.gão, quando e~tão dará início aos trabalhos anunciando o recebimento dos 
credenciaraentos e a identificação dos representantes das licitantes e dos envelopes contendo a(s) 
propo• · ~doe-um~- ~?r~.'"l 

: ' - Andisad .. : )S credenciamentos apresentados, o Pregoeiro anunci2rá aos presemes 
as u a . _, .. ~ desses dccumentos, os poderes e os limites de participação de cada licitante, 
ence:: .. n.!. -se. ne~te nomento, o recebimento ce credenciamentos, envelopes contendo proposta e 
documentaç.3.o: 

6. ~ '"! - EncPrrada a fase de credenciamento, o Pregoeiro dará início à abe::-:ura dos 
envel· ?e cuntcnüv a ç~--~~c5l[. das licitantes, que, após minuciosa análise quanto ao atendimento 
das e:h ~é r-:- :.s editalícias deliberará sobre a desclassificação daquelas consideradas desconformes 
com " c seus ar11~·{os e daquelas cujo(s) preço(s) seja(m) superior(es) à de menor valor 
acre:.... d<- _ 10% ~dez por cento) sobre o seu valor, ordenando as demais para a participação na 
apreS(>:1té.i.;ãu de lar,.::.e.;. 

6.:~ .:u -Não haveúdc o mínimo de 3 (três) propostas classificadas para a apresentação de 
lance:- í • ? ·eg )Ci:."J : ~ .Tcará as rr.elhores ,.,ropostas subseqüentes. que tenham 2.tendido as 
condiçôes .: , Edital, at~ o máximo de 2 (duas), para que seus credenciados possam também ofertar 
lance~ ·e j.; ,' ·7.:\ c lf'•rancir a participação de mais 2 (duas) concorrentes. 

{., .. :'...2. - '):CliTendo absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas, o 
desempatt ~..::2. real:z_do ?Or meio de sorteio em ato públi.co, para definir a ordem de apresentação 
de lançes. 

ó .... ~. -- Cla:;~Jfic.:aú&s e ordenadas as propostas, o Pregoeiro dará início à disputa entre as 
licitar, ;;: - . · mei.) .:!e hr'-~ç; verbais e err. voz alta, de forma sucessiva, de valores distinLOS e 
decre· ':t~ . . ;-, ~J.: ir ~~v uedenciado pel~ licitante que apresentot: o maio:- ValOr dentre as 
clasf..; -.-~ . 1 ·~.H<:. ~.:-m~ü; liritames, registrando os lances ofertados e reordenando-os. 

6.1.3.1 -A des1stência, por parte do credenciado de qualquer das licitantes participantes em 
ofertar c:rt<:· \ qu:tJJJ:J convoce:.do pe,o Pregoeir· ... nara fazê -lo, implica na sua excl.usão da etapa àe 
lanc.;:~ v:·~-_:>, :=- ~ ,., 1 ~: .:.' tk• -.::1 disputa c. sua úllima oferta, para efeito de posterior ordenação das 
propo .as. 



~~AMu 

':::>r?ieitura Municipal de Nova C "tu >'~-/% 
Rua Bahia n° 85- Centro - Nova Cantu - PR.- CEP: s-330- ~L t-! ·)..3.----· I: 

CtJPJ N.• 77.845.39410001-03- Fone (044) 3527-1281- Fo. ne Fax (044) 3527-13 • ~ 
E-mail: omncantu(fuhotma;l com ou pmncantu@ a com b -----~-----r;: -

1\1, '-- ~ 
o~ ntü. 

O c:.:itério ôe julgamento será o menor preço por ítem. 

aprest .c<-._ 
Pref· . 

-- Nc ::~': ,_ , .l' .rr q·1; os c:e. it~r:Cic'cdos das licitantes classificadas desistirem da 
de l2.r-.:es v-"rbai<::., observada a ordem estabelecida no subltem 8.1.3 deste Edital, o 
1an:rf: er~-::rrac " etapa comcetiriva do certame. 

i" -- En('eJ r?Ja :t ~capa competitiva do certame o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da 
propú ..• _ -· tS::>i:.~.-au<t éJ., _~: . .~~i,üc;ro h:gai suanto ao valor, com base no valor estimado para a 
contrc ctÇfo co:-~suntc do processo e o atendimento às exigências editalícias e decidirá 
mo ti :1.te ? !"e~ r1t i · : 

de r , 

.. - N~o hoverdu h!~lces vertais. 5erá verificada a confcnmidade entre a proposta escrita 
· .:.~ior, o valor estimado para a ~ontratação constante do processo e o atendimento às 
. dit3.lki~' -

7:_.~; - Ho 2,.sr; C:(~ ;-1ne: apeLas uma proposta, e desde que esta proposta atenda a todos os 
termc -:-1-tal e '"' .s ar.exos, e que o valor proposto seja compatível com o valor estimado da 
comr :?51..~- pu. ~ri -v·· :..-L:_'..él. 

- f.ncur:11.:ia ;:. c . • ar. a de oiertc. de lances por parte das licitantes classificadas, o 
Preg · · , ·)rirá o envelope de n° 2 (DOCUM~NTAÇÃO), da licitante classificada em primeiro 
lugar : .• ~:. . !Jé; r-' id. ·:. d .:::Jcumentaç&.o O.}'fesentada. achada de conformidade com as exigências 
do Ea>l, J, ·'' rd <':c. 1 , d<: C•' .c. r ;tgoe:ro a Yencedora do certame. 

- -=: :.~ ' . :. ,ame classifiotda em primeiro lugar não atenda 1s condições de 
habill ~,)(. ~xigid<6 :lo E~ital, o Pregoeiro adota:-á o mesmo procedimento para él. segunda 
colo< · -.::-1 ,,_:· _ _..~;v.::. í, .:- r.: até a ao3ração de uma proposta que atenda plenamente ao Edital, 
seus <. , _ ~ ~~-,:~ c ao vá~ o;· estimado pan coetrat3ç2o constante do processo, sendo a respectiva 
licit:. ... - :, ;cr, ~ · . .--:ec'J~"- r':\ certame. 

aneJ:
de Cü 

"i .... :, -- !- p .. --:·u& a men1or owposta que a;enda às condições exigidas no Edital e seus 
- : :,t:J' :_ ' 1- • <:··i ·- t?ociar com a licitante vencedora de forma a obter a melhor condição 

.. . ~.-~ p::tr: ·, .\11 ,; I-;;t:ai_;:ão Pública, observadas as regras de mercado. 

pn.IT' 
defm ..• :o 

. - O~ ci'-. ~ .J~x~- llt-! n° 2 (:JOCUMENTAÇÃO) das licitantes não cli:issificadas em 
~:é r, ;:lrr <nte •.•;rão devolvid0s aos n.esmos até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento 
JJ :- · .::_ . ':•.. · :L~t:ntt licitaç&: Os envelopes não retirados, demro do prazo 

est<mde. ;~c.' , :;t:1 .' • .. .:- :w:c ).>. 

o - [. ::: _: . - :. .... : , ;. la' "?.c' a ! .:-:.. c!::-cunstanciada, na qual ser i! o registrados todos os 
atos ;: : e.:: .:-n.:..-ltc c __ , O·~ )fft:.::lCias rcl-:v::~mes ~ que, ao final, será assmada pelo Pregoeiro. 

Equi .•. .- 01: . ~·· - . ,_ ' ". 'lt' c; p:~se!~tes. 

. 1 - _! . ~ :-: ~~, :; .: c. ':: t.m.:. ;:':ror·=>st~ na licitação, será considerada CO "TTO evidencia de 



~f-":;, ~:..,refF.!itura Municipal de Nova C ''Gp.. Mu4-,c:.~ 
""''~!;~.~\ .:Zu;:. :: -;hia n° B:...'í -Centro - Nova Cantu - PR.- CEP: 87330-0 fi ~o J..2. .~--- 1 

.:.:~.:~;; c~:=._N.c 7~.845.3941QOM-03- Fcne {0~4) 3517-'\28í - Fone :=ax (Q4~) ~517·1:\63 o.. f\,. $' 
~~- ':' .::-m'-•1: pmncafltL@t',ctmal~.ccrn OLi omncantu@lo.cor.· •. b~ _ ••••• -· 

. . .- -----· -- ç_4-
___ ., ::: = ~~~-==--:-- ·::::-- :lte,, antv · 

:. ._ , dr:,_nDt. ·:nte, ,osc.:-": ente wdos .JS documentos do edital, que os comparou entre si e 
obte > " J lt!2.UI~t~ : -.~C'LLÇôts 5.Jbre ~ualq·,~r ponto duvidoso antes de apresentá-la. 

~ end" , . ~.: ;( · ~ t ·: t H:i .é, \o, ·• )Sum:r:i ~ntegral responsabilicade oela perfeita e 
com ; .~.~ ,. .. . ~ , :- 'f' 10L! forreci11ento do objeto em todas as suas fases. 

· 1S: 5er·: . , ; L.: : ·• : 1 ei::-1~"1~0:; :"=~t':l licitação, lhe permitiram a elaboração de uma 
pror · . 1. .:mente satisfaiória. 

~ ~ :.c , -J ~-~;~ ... 1:.i\TR..EGn. uO OBJETO e CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO: 

Para O' 1 1t~· "·:·n-;~ é e'1r'"~g r o vbjeto deste edital deverá ser realizado no Local 
dete: "'..!·. · · .• :, .. c _.:-~r.:t~.idc.mei .L. que .:stará descrito na Requisição de Matenais, 
cor: : ;ct~c·•Jo :' J i~ .. n .. 2 Jestt ~d!~~ .. 

') M •;: .. ;.1 ~' ·.:1.' :;c:v1ço será e:.1t::egue, comorme solicitação, através de requisição 

O·· tg~· · ::.t· , a.!Z. ; t··< é~- .:1 ~ :.:~:usos próprios do Município de Nova Cantu e outros. 
Até : ,J ·., ··..: ;: . .f'-,-.'!.: '~["·~ e:: i~~:.cl da Nota fiscal. 

· . ·~:~ :·,-_ .. : ·: ., a :i: 1tccmso5 financeiros do Muni C: pio de Nova Cant1; e outros, 

-~-~~ __ -_ ._-_-(.- ·. :_-~--~-~~-~~.~r~:=·-· ____ _:::S~e-=-cr:..:e:.:t:::a~r.:.::ia=------------l 
- ~~ · ·- . ~· - .L .. •.,: .s :.42 I Secretaria Mun!cipal de Adr.1inisrração 

_: .::.;.~ -0~~~ -=:.-:-·~~: -=--~~9~ -~~=-~ ---'- Secretaria Municipal de Infra-Estrutura 

J .• ' - E~':in-.t- .; r · a:·:· Tii}ÍT!!O, ~,lcba1 desta licitação em até RS-125.000,00 (Cento e 

Vinh "··- ~·1\·· t' 

1 - t:. ~. ·y r··y · ,; :: r.ota~ ou parciaímente inadimplente serão aplicadas as sanções legais, a 

saber: 

,. \jv~,.,; . . 

• 1 ·, _,. - , .;:' j .~iv·~l r:··qforme a gravidade da infração, não excedendo. em 
seu .. '·!'l .. ';!' t· ·. : ~· · ,~ ( ~r.tc per t:.;!.1to) GG "alor do comrato, cur.1Ulável com as demais 

sanç 
:~ 1:-rer1<·~'( r~rr - C>:- ·: ' 12. d~ participacão em licitação e impedimento de contratar com a 

Adm:. '· ,, :. )'~.:r_.-. ;.' ·'·. :_pe:10r a:! ~:!ois) anos; e 



enqtl 
reat-

J). M :---..... 

:-:r·::itHtura Munícipal de Nova C ~tu ·· <J 
-\·~-, ~-:1h ~ n° ~':5- \entro - Nova Cantu- PR.- CO::P: 87330 OiJo o ~~ ---· 

-~~~-_No:'~ 845 39" J01'11 -03- Fone_(044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1 ·'i-\..· t-\. t; .. 
E-m<:tl: ol"'ro'·"'" "'hctma••.com ou omnca·,tL@!c. corr .b , . • !v;::--;,:fl 

-:er:l_ , ~- .. ~-::. "'"~~\{dl.neic:ade p:1·a licitar. e contratar com a Administração Púb~ 
..•. ,; ,. ):. Je...:rninames àa punição ou até que seja promovida a 

li é.. \; r· _ .; ! •· 1 • 1 • . !1 e ..... to·. <' .tde ql (· i'.plicou a penalidade. 

l!, -· , , ; ''l'!.: -·:·r2•) ''?E'~-~à:>:; "':ID preJUÍZO das demais sanções, administrativas ou 
pen<. _,a~ Jl<l L;i ~:o .tb J/9: . 

-,~ 

, . - , .._ ,_ ..... -...... 

- A t<> cf~;, ~·1,, :t;i. ·.·-_!e' -ia c ,t' fi.xada. _para o recebimento dos envelopes, qualquer 
pess. ,_ ,, .. :._ lm_:..::~T.~; L- .!~:J .. u:vc .::a·~ 5;io LC PRE<::iAO. 

<._ H"~ := r . : '_::· ~·.: !,': ') de i....,rc:té'.çiic decid!r sob!e a petição :::10 prazo de quarenta e oito 

Je ... ;:_J _;Jn~ra ~ ato ccnvocatório, será óes1gnada nova data para a 

1 A. "iJ.:..i"'á,J .. ,· ~irr:~· 1~c ~ irapngr!ação devc:-á ser endereçada à Cornissào de Licitação, e 
devl __ ~ ..:~: :.~ .. ., --, . .'~ _--.~1<,: -.~: ~t', a matéria impugnada, os fundar!'1emos da impugnação 
e o 

~ 1'" _...,,:- -~·mt b,·e; co ;.l?.ZO, e/ou sem urn àos :-equ~sitos ac1ma 
• r I é_. 

L: ::u. c._: ,_ ' !~ .tt .. ![7 ~ n:d-: ~ .1, r -derüo as demais licitantes, por se12s credenciados, 
ma1 u r e rJie'.~3 -:tct.i' ·aeame:nte a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em Ata, 
sendc .:; ).. o • - • "~, .:: -.- jt_ ·" 7ara 2 apresentação das razões de rec:uso. ficando as 
demc .. , antr-•· :-.o~. ú~Un<.::...:-.s p&.ré. apresentar contra-razões em igual prazo, que 
corr,. 
autu 

"" I L<•' •• ·:"••rr' l ; ·;r<tzéJ c.· ·ecorr~:lt ~, sendo-lhes assegl:rada vista imediata dos 

..... I' - ~· !• ~-; /:' · ~·:•J r·,-'=~ c .1.:: .. G, noàc~·á tz.r:-tbém, apresentar as razões ào recurso no 
ato ,:.') ~--: •. ·::n; --;"-rf>.n red,~zic;;s <.; terno na respectiva Ata, ficando toaas as demais 
licita . . - .,_ Jf<'r" r r.~ .1 ·.,..:ar h" \)~ ·a aore.qentar contra-razões no prazo de 3 (':rês) dias úteis 
com< 1c: ; • ·- . ·-·-· .... . _, .. ) ·.HL<CH :-:;a~:- :4u::ada :1sta imediata dos autos. 

-- t-. ~dt __ L . .. ... 11. __ _ t ... :~c i !1cG .a ~ mojvada da licitam.;, importará na decadência do 
direi 'li~-') 

-- u•. rt,i.'.r~ •. ~ J-,.,._:·,c . .:- ,c J.~:...JiL-.5 :.0 prazo de 5 (cinco) dias ú:e.s contado~ do 
térn. ~r ... ~~-' ::, .. : :1; :'-1 r.t·.~-50 de C.0Tdf..-razõe3. 



Gc __ 

licit 
Mm 

1 · ; :~ ~:rer:··{i -~·' recurso ser& divulgado mediante afixação no quadro 
,., -- ··n -.- ·:<o a todas as licitantes via fax ou e-mail. 

-U -· lnex>;;t!r~ c o manifestação r~cursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da presente 
; i1c --~-'~ , . ,-·· ' ~ .~, .. i "f:~· ~· "Oi -. 1-JOSt:rior homologação do resultado pelo Prefeito 

' -
pro'- .·,:::n ~ 

_JJl • -.:11 urc. inLerpostos e constatada a regularidade dos atos 
~.::f~:~0 \l~rir~i;.:tl adjuaicará, homologará e contratará o objeto da 

presc ·· ·é' c ír• 

lici:. 

:_-· '\ _.·~t rr·:· -=~~-'.t'L DE NOVA CANTU revogará ou anulará esta 
-c v e) _ ;-, Lei 8.666/93, no seu todo ou em parte. 

~ - , '<aO ,Lfav <J.(n:iLu<.~s a csL Lcitaçãi.. as empresas e/ou autônomos suspensas ou 
nnpt. t:- :~(1•0'~: i.- -~ ~:""!10 as C:_i.Jc esüv : ::::m em regime de falência ou concordata. 

omi 
inte. 

,- _ ·~-. _ , • _ _ :. : •;:, 1.:: :.: : ·itaçã 1 terá autonomia para resolver todos os casos 
._ !' , ": 1:: ,. •<: :·· , ---p: n.Jl;- yossaro c;urgir, assim como aceitar ou não qualquer 

. - l ·d, ... 

c ~ ! ;:t ") <- 'l·~ - da p:üavra, rubricar os doct.mentos e propostas, 
inter __ ;:, ·~ : . '.:1 ::;:;;c::;,.:::.:a ;:,:;~u:s:,s, os representantes credenciados das empresas 

propo~.-.. te~ e m-:.iTlr.·c\:; .i<' C.J:r:i:;s~ ... Q de Lc!tação . 

.. Ur'<'. :7 ;:1ici .J'" ·: a··~·n .. ~. dos énvelopes contendo as propostas, não serão 
adrn ·, ·:.:: ·t • , __ ~- .. --•:- ___. .__:::a;, :.:1fluir :10 1esultado, nem admitidos a participarem os 

pro_-

~ .. ,, 'J; rt·i :.:10< c;~ '"';.a kit<-d . .:> . im_?orta ao proponente irrestrita aceitação das 
cont"- . : __ . · ~. tá.n :l.:d,,<c' :· ,~ ,:__ unvi ct c. .:.:.na1s .Ja Lei r.0

. 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações. 

- (-C• in· , .... u ~ ... _--~ ___ _ r· -.• s .•.. o sut-item anterior assistirá ao Município de Nova 
Can · · ~ ·, ' ~=-·. , convcca. a: licitames remanescentes, na ordem de 
ela: . -'"'; ,:-.t " " -. igual 1razo e nas mesmas condições propostas pelo 

prm. --- - -- ~ .... ~ · 

_ · .( - .-.. n ·~J _ , c :.1\.;:.;,;ç;_.::-i', ~~dc1: istranv-a, ficam os licitantes vencedore~ obrigados a 
ace> ;,.: , ~1- me;.r .. ·:,~· .._ · dic/~ es c,.:;n;:_uu2~.; o,, de fornecimento, os eventuais acréscimos ou 



supr 
alter 

Viunic!pal de Nova C rtl1AMuA,'0 
R.uz: Bahia n° 85- Cen~ro --Nova Cantu- PR.- CEP: 2 7330- f1:ó ~ 

.t•:P .' · 7 8!5 :!9-/0001 -03 - ":lne (044) 3527-1281- Fone Fax (044 3527-13 f Fl. N.oQ:{_ ____ _ "f:, 
.::-mé:i!:-:; ~:-::&:-t .. Shc•tTe'!.com ou pr1ncant·.Jla?•g co,~ s:· f? --------

':'.' - r a!d UHHtlU '-'"Huv '~ .... ..:. decorrent.; de<;[e certame, o Foro COm?e~e!':te é o da 
Con · icl --h ( ~ ~c.P.' ~- ••· 0·, '"go·., E-;.ado de .)arami excluído qualquer outro. 
Aor. éZ: ~ ~ . .t '. D.:~ PREC/1::·. 

inte: · 
horf 
aind 

ASS 

) \) .. } . - FORlV~.- .ÇÕES 

·::;~ ::>restar§ :cdos os esclarecimentos solicitados pelos 
u.ível p<-tn1 z.t ~ndimento de segunda a sexta-feira. no 

:neoi-: :·"t : ~!(;?\:·r: "~t::ücipz.l de Hov<. . .=_-r.tn - :?ARA.NÁ, nê Rua Bahia, N° 85, ou 
,•_:e .· •. , .. -:.5:. · J..~-·!..! '-.~)~·-; ~ .3 ,)3- e-ma1l - pmncantu@ig.com.br. 

-~OVA r -\.NTU - PARANÁ, 06 de Outubro de 2014. 

PHSSIDENTE DA COMISSÃO C.P.L. 



= ==·· · ~ --·· 

Pref. 
Co:.: 
PRl 
R E F' 

~:--A. Mu 

f:'l·efeitura Mumcipal de Nova C~htu \. 
• ::entro ··- 1\k.va Cantu - PR. - CEP: 8733041J"Oo cB --r-

.J001-03-i= ..... e{o..:....ps27-12B1-FonaFax(044)3527-13k3 §r __ . 
-:-n··< u: ':~1..!:. ~:lntu@hc:~maJc0m ou pmr:cantu@1q.com.tY , :;:; 1.. 

""'-. "- "'::--- -

I • ' . - • C-e rtn 

"' .. ; f ,.. .,. ~ •• •• • J ; Ç :!..O) N° 11512014 
;-cial n° (: 9t2014 - PMNC. 

".;senu, credenciamos o( a) Sr.(a) 
___ _ __ _ _ __ portador (a) da Cédula de identidade 
sob 1 

part 
_ ____ - ·-- _____ (;CPF/ MF L 0

• , a 
li<: r·,té>rio sob o modalidade 

_ -~ illsraur;ado por este Departamento de 

f " -:.E ~a de de representante legal da 
em~' _ _ outorga-
se ao :~IH ~ creaenctaoo \a h uo:: ..... .., v .... :ros poderes~ o de renunciar ao direito de interposição 
de rt 

E m ·-·-·-- de _________ de 2013. 
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Carimbo e assinatura 
representante legal du empresa 

Carimbo CNPJ 



ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ 77.845.394/0001-03 

I PROCESSO LICITATÓRIO D0 053/2014 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

OBJETO: Aquisição de 02 Veículo, tipo Caminhonete, sendo 01 Okm e 01 usado. 

VALOR ESTIMADO - R$-125.000,00 (Cento e Vinte e Cinco Mil Reais). 

PARA: 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE -
DOTA ÃO OR AMENTÁRIA: · 

DATA: 01 I 10 I 2014 

PARA: 

NAO AUTORIZADO 

Visto: DATA: v~ I .4 

PARA: 
ASSESSOR JURÍDICO 

Inexigível Dispensado 

Visto: 

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


