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~NOROeSTe 
ELETRÕNICJl CIIA VEDE ACESSO . 

AV AJ'OI"SO BOTELHO O • EN)RADA t!J •• 0670 4115 0876 5337 7700 1406 5500 1000 0053 0011 99~4 1237 
~ JARDlMMAIA 1- SAlDA 

CAJIIPO ~lOURA O- PR N~ 000.005.30" Fone: 4435184000 
CEPi 87301040 

SERIE 001 Consulta de autenticidade o~ portal nacional da NF-e 
FOLHA 1/l www .nfe. fazenda. gov. br/portal 

NATUREZA DA OPERAÇÃO PltOTOCOLO DE AUTORIZAÇÁO DE USO 
5551 • VENDA DE BEM DO A T1VO IMOBILIZADO 141150127812303 21/08/2015 1! :20:14 
II"SCRIÇÀO ESTADUAL ' IINSCR. ESTADUAL DO SUBST. T/UBUT. ICI'\PJ 
8010388407 . 76.533.777/0014-06 

DESTrNAT ÁRIO/REMETENTE 
NOME/RAZÃO SOCIAL 'I CNP.J/ C!' F !lATA DA EMISSÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA.CANTU 77.845.394/0001-03 21/08n015 
ENDEREÇO INÚMERO I DAIRRO/DISTRITO ICE.· DATA liA ENTRADA/SAÍDA · 

RUA BAHIA . 85 I CENTRO 6'/330-000 21/08/2015 
~ICIPIO - . . IFONEIFAX ~~~ 

I INSCfiiÇÃO E:;TAIJUAL IJORA llE SA(DA 

) •. elVACANTU •' 11:18 

CÁLCULO DO IMPOSTO 
llASE DE CALCULO DO ICMS )I VALOR DO ICMS oi BASE DE CÁLCULO DO ICMS S BST )rALO R DO ICMS PE SUBSTITUIÇ.i.O VALOR TOTAL nos PRODUTOS 

' 0,00 0,00 ~oo om 140.000,00 

VALOR DO FRETE QrALORDOSECURO )'DESCONTO oi OUTRAS 
ESPESAS ACESSÓRIAS 1VALORTOTAJ. DO I ri VALOR TOTAL DA NOTA 

0,00 ' ' ' 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 

TRANSPOaTADOWVOLUMLSTRANSPORTADOS 
NOME I RAZÃO SOCIAL FRETE POR COl'iTA rÓPIGO ANTI' I PLACA \'EfCULO. UF CNPJ/CPF 

EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOYIARIAS LTDA · O- Emitente 76.533:777/0014-06 

El\DEREÇO MUNICIPIO UI' INSCRIÇÃO ESTADUAL 

AVENIDA AFONSO DOTELHO -- 670 CAMPOMCUR o I' R 8010388407 

QUAI\'TIDADE I ESPÉCIE ~~IARCA. NUMERAÇÃO JPE$0DRUTO PESO LIQUIDO 

0,000 0,000 --
DADOS DO ~'RODUTO/SERVIÇOS 

CÓD. DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CFOP .UN QTDE VALOR V. TOTAL V. ICMS / .IPI 
ALIQ. ALIQ. DéSC. 

UN!TARJO ICMS IPI 

17i442 WCRO-ONIBUS 87021000 041 555 1 UN ' 1,000 140.000,0000 140.000,00 0,00 ü,OO 0,00 0,00 

ESPEC!E TIPO: PASIONIBUS COMDUSTNEl.: DIESEl. 
MAI1CAfMODELO: V\VIMASCA GRANMICRO 
ANO/MODELO: 200812008 CAPIPOTICIL: 32PI 150CV - - Cri TEGORIA: ALUGUEL COR: PRATA RENAVAM: 

I 00964898276 CHASSI: 9BWD2S2R48R831843 PLACA: 
- AQB-3-141 PREFIXO: 346S 

'• ·. 

. ' .. 

' • ·. 

CÁLCULO DO ISS N 
INSCIUÇ;\0 MU!'iiCIP,\L VALOR TOTALPOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 

I 
VAlOR DO ISSQN 

DADOS ADICtONAlS 
INFORMAÇ0ES COMPLEMENTARES . 
Obs: Nao incidcnci> de ICMS conforme &rtigo 7o item XIV decreto 45900/2000 

RESERVADO AO RSCO 
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~NOROES~c 
RODOVlA.IUAS LTDA NOTAFJSCAI 

ELETRONIC.A 

w 
CHAVE DE ACESSO . 

A V AFONSO BOTELHO O-ENTRADA •• 0670 
l-SAlDA , · 4115 0876 5337 77QO 1406 5500 1000 0053 0117 3518 5016 

JARDIM MAIA 

.. ÇA!>IPO MOURA O - PR 
.. Fone: 4435184000 N°. 000.005.30 • CEr: 87301040 

SÉRIE 001 . Consulta de autentidda,de no portal nacional da NF-e 
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NATUREZA DA OPERAÇÃO . PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 
5551 -VENDA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO 141150127817349 21/08/2015 11:24:20 
INSCRIÇÃO ESTADUAL IINSCR. ESTADUAL DO SUBST. T IUBUT. ICNPJ 
8010388407 76.533.777/0014-06 . 
DESTINA T ÁRIOIREMETENTE 
NOME/RAZÃO SOCIAL ICNPJ/CPF DATADJ\EMISSÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 77.845.394/000 l-03 21 /08/2015 

EN,DEREÇO -~NúMERo BAIRRO/DISTRITO 
ICE? 

DATA DA ENTRADA/SAlDA 

RUA BAHIA . . • 85 CENTRO &7330-000 21108/2015 

<ICÍPIO I FONE/FAX ~~R 
111'\SCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAlDA 

l . .JVACANTU 11:22 

CÁLCULO DO IMPOSTO 
UASE DE CÁLCULO DO ICMS )rALOR DO ICMS >I BASE DE CALCULO DO ICMS s f.JBST )I VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO VALORTOTALDOSPRODUTOS 

. . 0,00 0,00 0,00 0,00 . . 140.000,00 

vALOR DO FRETE · )I vALOR DO SEGURO )I DESCONTO )!OUTRAS ESPESAS ACESSÓRIAS . )rAI,OR TOTAL DO IPI · VALOR TOTAL DA NOTA 

0,00 . 0,00 0,00 . . 0,00 0,00 140.000,00 

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS 
NOME I RAZÃ() SOCIAL . FRETE POR CONT \I CÓDIGO ANTT 'PLACA VEICULO UF Cl'\PJ/CPF 

EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LIDA O- Emitente 76.533.777/0014-06 

ENDEREÇO MUNICIPIO UF 11'\SCRIÇÃO ESTA DUAL 

AVENIDA AFONSO BOTELHO -- 670 CAMPOMOUR [1-0 PR 8010388407 

QUANTIDADE IESJ'ÉCII: I MARCA NUMERAÇÃO I PESO BRUTO PESO LIQUIDO 

0,000 0,000 

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS 

CÓD. DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CFOPI UN QTDE 
VALOR V. TOTAL V.·ICMS V. IPI ALIQ. ALIQ. DESC. 

UNITÁRIO ICMS IPI 

172442 MICRQ..ONIBUS 87021000 041 5551 \ UN 1,000 140.000,0000 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ESPECIE TIPO: PASIONIBUS COMBUSTIVEL:DIESEL 
MARCNMODELO: VWIINDUSCAR FOZ U .. 
ANO/MODELO: 200/J/2009 CAPIPOT/CIL: 33P/l50CV 
CATEGORiA: ALUGUEL COR: PRATA RENAVAM: 
00128179350 CHASSI: 98WDA52R39R907413 
PI.ACA:ARD-3082 PREFIXO: 3480 - -

. . . . . .. .. 
. . .. . ' . . .. . . .. 

- . . . . . ; 

.. 

; 
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CÁLCULO DO ISSQN 
INSCRJÇÃO MUI\lCIPAL . I VAI. OR TOTAL DOS SERVIÇOS I BASE DE cALcULo no ISS?N rALORDOISSQN 

DADOS ADICIONAIS · 
INFORMAÇOES COMPLEMENTARES · · . 

RESERVADO AO FISCO 

Obs: N•o incideneia de ICMS conforme artigo 7o item XlV decreto. 45900/200~ 
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RODOVIARW LTDA 

ELETRONIC CHAVE DE ACESSO 
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NATUREZA DA OPERAÇÃO 
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 

5551 - VENDA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO 141150127807515 21/08/2015 11:16:23 
INSCRIÇÃO ESTADUAL· J l~SCR. ESTADUAL DO SUBST. ÍRJDUT. JCNPJ 8010388407 

76.533 .777/0014-06 

DESTJNATÁIUOIREMETENTE 
NOME/RAZÃO SOCIAL . 

ICNPJ /CPF DATA DA EMISSÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 77.845.394/0001-03 21/0B/2ill5. 
ENDEREÇO 

~~~MERr I BAIRRO/DISTRITO ICEP DATA fJA EI\"TRADAISAI DA 
RUA BAHIA CENTRO 873-30-000 21/08/2015 

'Jl'\ICIPIO 
IFOI\'E/FAX I IUF IINSCIUÇÃO ESTAilUAL IIORA DE SAiD.l 

L .-lO VA CANTU PR 11:14 

CÁLCULO DO 11\iPOSTO 
BASE DE CÁLCULO DO !C~IS ) I vALOR DO ICMS )I BASE DE CÁLCULO DO ICMS UBST oi VALOR DO ICMS DE SUDSTITUIÇÁ,õ • VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 

. 0,00 0,00 . . . 0,00 ' . . 0,00 ' . 140.000,00 
VALOR DO FRETE oi VALORDOSEGURO "· . : oi-DESCONTO . ~OUTRA, DESPESAS ACESSÓRIAS.- .:)1 VALOR TOTA_L DO IPI· VALOR TOTAL DA 1\"0TA 

0,~0 . . . 0,00 . ' . . 0,00 . . : 0,00 . . 0,00 140.000,00 . 

TRÀNSPORTADORNOLUI\o!ES TRANSPORTADOS 
NOME I RAZÃO SOCIAL FRETE POR CON A I CÓDIGO ANTT I PLACA VEICULO UF CNPJ/CPF 
EXPRESSO Nür~DESTE LINHAS RODOVIARIAS LIDA O- Emitente 76.533.77710014-06 

EI\"DEREÇO · MUNICIP!O UF 11\"SCRIÇÃO t;STADUAL 
AVENIDA AFONSQ BOTELHO -- 670 CAMPOMOU ~o PR 8010388407 
QUANTIJ?AD!> . _ I ESPÉCIE ,~!ARCA l'iUMERAÇÃO IPESO~RUTO PEWLIQUIDO 

0,000 0,000 
.. 

DADOS DO l'ROD~TO/SERVICOS 
CÓD. DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCMISH "CST CF P UN QTDE VALOR V. TOT;'\L . V. ICMS V. IPI AL!Q. ALIQ. DESC. UN!TÁRJ() ICMS IPI 

. 1 72~42 MICRO-ONii3US 87021000 041 
I 

5551 UN 1,000 140.000,0000 140.000,00 . 0,00 o 00 0,00 0,00 
ESPEC/E TIPO: PASIONWUS.COMBUSTIVEL:- DIESEL 
MARCA/MODELO: V\V/COMIL PIA O ANO/MODELO: 
200712007 CAP/POTICIL: 30P/150CV - CATEGORIA:ALUGUEL COR: PRATA RENAVAM: 
00922371180 CHASSI: 9DWD252R77R714708 PLACA: 
DTA-4560 PREFIXO: 3405 

. . .. : . . ·- : 
' ' . .. : . . . . 

.. 
: --

.. 
. ·- · . . . -

' 

.. . . 
.. . . . . . .. 

.. 
CÁLCULO DO IS§.Q_N 

J 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL JVALORTOTALDOSSERVIÇOS · I BASE DE CÁLCULO :lO ISSQN JVALORDO ISSQN 

DADOS ADIClONAIS ' ' 

INFORMAÇOES COMPLEMENTARES · 
OBS: N:lO incidencia de ICMS conforme artigo 7o item XIY decreto 4590()/2000 

RESERVADO AO FISCO 

·•.·· 

Desenvolvido' por Dll I Inrom1ã!ica -~.db l .com.br 



I -

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

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório D0 049/2015 - Edital 
de PREGÃO, na forma Presencial n° 020/2015, que tem como objeto a Aquisição de 03 
ônibus para Transporte Escolar, conforme especificação no Edital. 

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

ÍTEM 01 - Empresa: EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS 
LTDA, inscrita no CNPJ 77.533.777/0014-06, no Valor de R$-420.000,00 
(Quatrocentos e Vinte Mil Reais). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
0508.12361.0188-1008-44.90.5252 

Nova Cantu, Paraná, 20 de Agosto de 2.015. 

~~ ~ 
Nova Cantu - Pr. 
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MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
Estado do Paraná 

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

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

DECLARACÃO 

Declaro sob as penas da Lei que o Processo Licitatório n° 
049/2015 - Edital de Pregão, na Forma Presencial n° 020/2015, efetuado 
para Aquisição de 03 Ônibus para Transporte Escolar, cuja empresa 
vencedora foi EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS L TOA -
CNPJ n° 77.533.777/0014-06, atendeu a todos os dispositivos constantes 
na legislação em vigor, em especial à Lei n° 10.520/02 e 8.666/93, de 
21/06/1993, e suas alterações, inclusive quanto à forma de publicação. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 20 de Agosto de 2.015. 

·) 
~\._~~~ \ 

DIVONSIR GR.A~ 
\ AB/PR n.o 4'.058 



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

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

TERMO DE ADJUD!CACÃO 

REF: PROCESSO LICITA TÓRIO N" 0492015 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n• 020/2015 

A Comissão Municipal de Licitações, após análise e verificação da documentação e proposta apresentada, toma pública a Adjudicação, 
do processo licitatório em epígrafe à Empresa EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA, inscrito no CNPJ sob o n• 
77.533.777/00 14-06, conforme segue: 
LOTE OI - ÚNICO 

ÍTEM OTDADE DESCRI CÃO Preço Unitário I Total 
OI 03 Und. Micro Onibus (usados, semi novos), com ano de fabricação acima de 2007, R$-420.000,00 

para trans_p_orte escola r. 
Total R$-420.000,00 

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

Nova Cantu, Paraná, 13 de Agosto de 2.015. 

Comissão de Licitações: 
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ATA DE ABERTURA DE LICITAÇAO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 049/2015 

· PREGÃO, na forma presencial n° 020/2015 

Às 09:00 hs (nove horas) do dia 12 de Agosto de 20 15, na Sala de Reuniões da Prefeitura 
Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações e Pregão 
designados, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e julgamento das propostas, 
da licitação acima referida o qual objetiva a Aquisição de 03 (três) ônibus para Transporte 
Escolar, 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 I CNPJ 
EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA CNPJ no 77.533.777/0014-06 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que 01 empresa compareceu para participar do 
c;ertame, e1 apresentou os envelopes de no O 1 e 02. Iniciou-se então a abertura do envelope 
contendo a proposta de preços, sendo da seguinte forma: 

LOTE 01 (tJnico)- ITEM 01 Unico) 
01 03 (três) Onibus para Transporte No valor total de R$-

Escolar - Aquisição de 03 420.000,00. (Quatrocentos e 
Micro - Ônibus, usados (Semi Vinte Mil Reais) 
Novos) com ano de fabricação 
acima 2007. 

Encerrada a · fase de negoc1açao de preços, foi declarada vencedora a proposta de 
.EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA, Inscrito no CNPJ sob o no 
77.533.777/0014-06, no valor total de R$- 420.000,00 (Quatrocentos e Vinte Mil Reais). 

Iniciou-se então a abertura do envelope contendo a documentação de qualificação da 
participante, e, contatou-se que a Empresa apresentou toda a documentação exigida em Edital. 

Os parti'cipantes renunciam expressamente o direito à recurso, concordando integralmente 
. . .com as decisões exaradas pela Comissão, abdicando seu direito de recurso em .relação a qualquer 

documento; ato ou forma de procedimento. 

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

ÍTEM 01 (Único) - no Valor Total de R$-420.000,00 (Quatrocentos e Vinte Mil Reais): a 
emp.resa: EXPRESSO NORDESTE . LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA, Inscrito no CNPJ 

. sob o n°. 77.533.777/0014-06; 

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



Nova Cantu, Paraná, 12 de Àgosto de 2.015. 

Comissão/Equipe de Apoio: Participantes: I 
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~NORDESTE 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 020/2015 

ANEXO 11 

PROPOSTA DE PREÇOS 

AJC 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

PROPONENTE: EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA 
CNPJ: 76.533.777/0014-06 

Prezados Senhores, 

Apresentamos e submetemos à apreciação desta Comissão de Licitação a nossa 
proposta de preços relativa ao Edital Pregão Presencial em epígrafe cujo objeto é a 
AQUISIÇÃO DE TRÊS MICRO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO, para 
atender às necessidades da Administração Pública Municipal, através do Pregão 
Presencial N° 020/2015, constantes no Anexo I que contêm as especif icações técnicas e 
corr-e1 ciais que possibilitarão o preparo das propostas. 

Item 
1 

Quant 
1 

Descrição 
Aquis ição de 03 Micro-Ônibus, 
usados (semi novos), com ano 
fabricação acima de 2007. 

TOTAL Máximo R$420.000,00 

Valor unitário Valor Total 

R$ 140.000,00 R$ 420.000,00 

• Prazo mínimo da validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, que será 
contado a partir da data da entrega da proposta. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de 
início e incluir-se-á o dia do vencimento. 
• O pagamento será efetuado conforme requisição, em até 15 dias após a emissão da nota 
fiscal , devidamente vistada pelo órgão interessado. 

OBSERVAÇÕES GERAIS: 

1. VALOR TOTAL: O valor máximo da licitação será de R$ 420.000,00 (Quatrocentos e vinte 
mil re_ais). '\ 

2. Tip<'ide licitação: Pregão Presencial- MENOR PREÇ~ GLOBAL. ;; l~ 
. ' - //} 

3. VALOR MAXIMO ESTIMADO DA LICITAÇAO PELO MENOR PREÇO GLOBAWJ 

.)) 

g//0 
TRANSPORTE COLETIVO- ENCOMENDAS- TURISMO - FRETAMENTO 

Av. Afonso Botelho, 670 - Telefone 44 3518-4000 - Fax 44 3518-4050 - CEP 87301 -040 - Campo Mourão - PR 
e-mail : sac@expnordeste.com.br - SAC 0800 44 222 - www.expnordeste.com.br 



~NORDESTE 

Declaro ainda estar de acordo e ciente com todas as exigências estipulada em Edital. 

Campo Mourão, 1 O de Agosto de 2015. 

( 

/~bfi6 
..:/ TE O FILO BOIKO 

Diretor Geral 
RG 368.816-0 SSP/PR 
CPF 028.745.479-72 

TRANSPORTE COLETIVO - ENCOMENDAS- TURISMO - FRETAMENTO 

v~ 
I 
I 

Av. Afonso Botelho, 670 - Telefone 44 3518-4000 - Fax 44 3518-4050 - CEP 87301 -040 - Campo Mourão - PR 
e-mail: sac@expnordeste.com.br - SAC 0800 44 222 - www.expnordeste.com.br 



Pelo pres'-'!nte instrumento. parUcular dt! Alteruç5o d~ Contra.to Soc~.:JI e na m elhn·· f.:;rrna :ic 

áireito: 

T EÓFILo· BOIKO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES L TDA . . pesso <J Jt trid ic:. de 

dtreito prrvado, regtstrad<J na Junta Com _.-el a! do Estvdo do Pc-n aná sob · o n . " 

412.0211690.9·, em sessão de 13 de Janeiro d e 1. 989, d.:> vt d.:~mente inscr tté: no C::J ,j CJ sl ro 

Nacional d<J Pessoa Juríd ca/f·1tntsléno da Fazenda sob o n o 8 1. 108 730'0C0> 02, n ~s::..> 

at? . re presentado por seu Sócio Diretor ..;. Sr. TEÓFILO BoTKo, orastlei rv , . 'J t uv~ 
' • I ' 

admtnistrador·, portador .. da Cedula de Identldnde- ·RG n.o 3G8 .81.6·0-S.SP/ PR L'. tn ~~nto ri'J 

Cadastro de Pessoas Físiças/Ministéno da Fazcnda.sob o. n.o 028. 745 ·L'9-72, rL!:. td-:'hte r: 

domiciliado à Rua Santa Cruz, n.o 1.086, apartamc~to 1.40·( Cenlro, ~..::: t- u730:J 120, r.:: 

· cidade.d·e Campo l·lourão, Estado do Pa r<J na; 

· GERMANO BOIKO - ADMINISTRAÇÃO E P. RTICIPAÇÕES L TOA. , p,ê·- :.od JUI t<J t-c;·t de 

diretto privado, regtstrada na Jun ta · Com.;, rcté:ll do lstado llo PZJr<:.1n éi ~· -- c o n n 

4 12.0211819.7, em sessão.de.l9_ oc janetr.o rh: 1.989, de\ndarrlente ÍIJ$Ctt.ra n o C:Jdz.sl ro 

Nacional da Pessoa Jurídlca/Mtn•sténo da Fazi rJda sob o n.o 81' ._t.lO . 77/f;:JOOl -00, n·~r.ce 
ato representada por seu Sócio Dtrdor o S1. GERMANO oorKo. br<:.s t!c i ro, ca .~ ;-. c'=' sob 

reg ime de comunhão de bens, adnw11 strador, J, ort<Jdor da Cl-d u l.:~ de Jo ,~ntni ad•.) - í~·::; n .tJ 

565.376-2-SSP/ PR e inscrtto no Cadas!ro de Pe-ssoa s I fs tCi.l~/r--l1!11 s tério d<l Fa:! 12no sob c 

n. 0 0 11 .752.039-04, residen te e domtCJIIado a . Rud Carlos : ~ehrens , n c 7, b;;, .rro Ji'lrrJ .m 

Lou rdes-, CEP 87.200. 140, na c;tdade ue Campo! tcurão, Estado elo Paraná; 

Ur:1icos. · sócios do EXPRESSO NORDESTE LINHAS ROD,OVIÃRIAS l TDA, soc;edade 

e n.1prcsc!n ~l, ·o-rganizada .sob. a forma de sociedade fimtlada. ç;om s~de 1:: l NG a R L'a .· Dos 

Ilallanos, 'no. 1218A - Bom Retiro - · São Paulo -- SP - CEP 01 131.000, co:a S\?i.J t'(tPt r .:t ro 

social arqu ivado na Jun~a-Comercía l do Estado de São Paul o ~ob o l'ilP i: J)2L.: ~ ·1-l93 1 , e 

úiÚma alteração contmtual reg tslrada sob o n .o 32 1.486/ 11 O, ·~m 2~ de Agos t~· cic ~011. 

RESOLVEM por unanimtdade e sem· reser/ciS, .a ltera r seu contra to ~ rtm ,(tVG e postenor12s . . . 
alterações, med•ante as cláusulas e condJçõe~ seguintes : 

CLÁUSU LA _PRIMEIRA ...: ALTERAÇÃO DE ENC'EREÇO DA FILIAL - D e:: : idc os so~ tOS. 

por unanlm.id~de. alterar o . end~reço da filt;; ~. dd Aventd <J Rê!d tal Lesl~, s/1; AsSIS I 

Chaleaubriand - PR - Chácara - CEP 85 935.000, pam Aventda Inav,ln.;t l, 11 ° 370 • Ass, .,. '/ 

Chate~ubrland - · PR - Jard1m .t1méncn CEP 85.935 000. . . ·. ~ /JLrqJ
1 

CLÁUSULA SEGUNDA. - CONSOUDAÇÃO üO CONTRATO SOCIAL - Delib._:ra / \ · {j ) 
quoUstaS, em razão das 'modtf!C8Ç_ÕeS aci '1'1à € /. ;:tOStas, r~sol.·em :o r ~Gft:i.: r O C,,)· l trtlr;~l, ~ 

T • I 1'< -' ~ t ~~ 1', ) . j ' 56ciaf .nos ~ermos abaixo:. 

. . !. 

/P.~ 
. I' 

' 
, TI -·A ·l 

I •• 



CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATC ~OCI.t.L :JO !:XPRESSO NORDESTE LIN 

RODOVIÁRIAS LTDA CNPJ/Mf Nv 76.533.77 J /0001-83 

NIRE NO, 3521024.4931 

TEÓFILO .BOIKO· - AO.MINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES · L TOA., .pe!;sod jurldiC2 de 

direiro privado, . registrad~ na Juntu. Coml~ rctal do Estado· do·. Paran;l ·.;ob. o no . 

412.0211690.9, em ·sessão de 13 de ]ane1ro de 1.989, devtdan~ente lflSCnta no (:a;jastr9 . 

Nacional da Pessoa Jurid1ca/Ministéno da FaLC•1~:a sob o n° 81 .108.73::).10001·02, 'neste atQ 

representado por seu SÓCIO 0 1retor o Sr. TEóriLO BOIKO, brasi iC!Iro, w:1vo, ddrn lntstrac;or, 

portador da Cédula de Identidade.- RG ·n.o 368.816·0-SSP/!'R e inscnto no Cadnstro dt: 

Pessoas Físicas/1·11 nistério da'Fazenda sob o n.o 028.745.479-72, res1d~11tc e dom1c1iiaoo a 

Rua Santa Cruz, ·fl.o 1.086~ apartamento 1.401. ba1rro Centrp, CE.P 87 .. 303 .. 120, nn. cidaa ... ·. 

de Campo Mourão, Estad.o do Para~á e. GERMANO. JJOIKO - ADMI.NISTRAÇÃO E 

PARTIC~PAÇÕES L TOA, Pe?soa juridtca de <llretto pnvado, reg1slr<.Jdà rw J,.mla Co:nércJ~I 

do Estado ·do .Paraná sob o no 412.02118 19 7, em sessão c.Je 19 de Jãne1ro de 1.939,· 

· devidamente mscrita no Cadastro Nacional da ?essoD JunC11Ca;.·!tr11steno dn Fa:õen ja ::.oo o 

n.0 · 81.110.777/0001-00, neste ato r<?p resentada por. seu SÓCIO 01rctor 9 Sr. GERMANO 

OOIKO, brasileiro, casado, a.dfl!tlllslrddor, porto.dor da Cedul\:1 de !dent1dade - ?G n.u . ' . 
565.376-2-SSP/ PR e ln·scrito no Cadastro de Pessoas· FísicaS/li inistérlo oa· Fazeriaa sob o . . ' . . . . .. 
n.o '011.752 .039-04 , res1dente e domlctliado il rua Carlos Behrens; n.o 07, barrro Jardill" 

Lourdes, CEP 87.200.140, na· cidade de Campo Mourão, Estado do Parar.J, unicos soc1os 

da EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS L TOA. , soc1edacJt= emrreso nal, 

organizada sob a forma d~ sociedade limitada, com sede o toro a Rua C'•)S lta ll d·lOS, nu 

1.218A -: Bairro Bom Ret•ro- São P<:~ulo - .SP CEP 01.131.000, com seu contrato socJa, 

arquivado na Junta Comerctal do Estado de São Pau lo sob o NIRI:: ,352.12044~3·1 , e úitrma 
' - . . . . . . . 

alleração contratual registrada sob o n. 0 312.486/ll ·O, em 24 de Ag·osto· de 201._1, 

resolvem os sócios por .unan1rn1dade e sem reservas, alterar seu cortrato ! . .>nmlllvos e 

posterlor~s alteraçõe<> .. Em decorrência das alterações introdu:::·Jdos n() prc~cnt·~ conl.ràrt. 

soc1al, f1ca consolidado nas segumtes cond1ções 

DA DENOMINACÃO, SEDE. OBJETO SOCIAL E OURA~O 

CLÁUSULA . P.RIMEÚtA - DENOMINAÇÃO - A soc1edade O(nOr'tlin<:: r-sL' ·à EXPRESSO 

NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA •. 

CLÁUSULA SEGUNDA ~. SEDE - A . socledc:dt! teriJ sede e forà lóca<tzado '' Rua Do, · 

Italianos, n.o 1. 2.18A. - Bairro Bom Retiro- São Paulo- SP · Ct:P 01.1 31.000. 
1
j 

Pàrágrafo Único -·o Escntono Central Admrn1strativo esta loca lizada n<?, Avemda Arv.ns

1

o ~/(fyt\ \ 
Botelho, n.o 670- Jardim Mclla -Campo Mourão- PR- CE? 87.30!.040. /~~( 

: CLÁUSULA TERCEIRA - FIL:rAtS :_ A soc1edade poder~ a qualqut:r tempu, (lbrtr du ,-. .; }_) 

fechar fil1ais, escritórios, ·. agênCias, suc.ursa is ou outras 'l.lependendqs, em •. 9.l'a)qv.e/J:" . 

, 3lf!J 
~ J • '; 
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ParágrafoÚnico - Esta sociedade possui as segu1ntes frliais: 

(1) APUCARANA - PR - Ruo Rio Grande do Sui, n.o 94 4, ·com capi tal d estaca ~1o ce RS 

.·. 1.000 00 .(hum m il reats ), para efei to fisc<J l, CNPJ n ,o 76. 533. 777/0036-03 - f•J1re 

PR, n.o 4+90070502·1; 

{2) ASSIS CHATEAUBRIAND- PR -Avenida Industn til , n.o·370 ··: Jar~i rn' America, co~ 
capital destacado de R$ 1.000,00 (hum mt! rears), CNPJ n·.o 76.533.777/0026 31 ·_ 

Nlre - PR, n.o 4190048334-6 ; 

(3) CAMPO MOURÃO - PR - Avenida Afonso Botelho, r.o 670, Jardi m f\1ala, com capJtal 

·destacado de R$ 1.000,00 ( hum mil reais), pa ra efe1to · f1scal, CNPJ nt' 

76.533.777/0014~06- .Ntre- PR, n.o 4190039405·0; . 
. . 

(4 ) CAMPO · MOURÃO..; PR- Avenida Tancredo de Aime1da Neves, n.o 16.1, Box, 7A, 7B, 
. . . 

SA e 8B, CEP 87302-:-000, com capital destacado de R$ l.OOo,·oo (t um mrl rea1s), CNPJ 

n.o 76 .533.777/0020-46 - Ntre- PR, n.o 4190037969~7; 

( 5) CASCAVEL. - PR:- Rua Bar.ào do Cerro Azul , n.o -1 69, Ba 1rro Ciro Ndró l · com cap1tal 

destacado de R$ 1 000,00 {hum mí! rea1s}, pa ra eíe l o fssol, CtJPJ nc . 

. 76.533.777/0005-07 - Nlre .:. PR, n.0 4 19007049 4 -6 ; 

(6) CASCAVEL - P~ - Estação Rodov iária, com capital destaca~o de R$ 1.000,00 (hum 

mil · reais) , para . efeito f 1sca,l, CNPJ no. 76 533.777/0035-22 .:. .'Nire -- PR, n.c 

419005439 1·8; 

(7) CURITlBA - PR- Rua· P;andia Cologeras, no. 546, V1la Of1cm as · Caj usu, com Cilpltal 

destacado de R$ LOOO,OO 'hum m rl reais ), pera efeito f1 sca l , CNPJ n .? 

76.533.777/ 0002-64- Nire- PP., n.o 4 19004831 6 · 8; 

·(a)'CURITIBA - PR - Estação Rodoytáría, com capital destacado de R$ 1 .000,00 (hum 

rr\i.l reais),. para· efeito. ftscal, CNPj n.o 76.533 777/00~9-0i ·- · Nire - PR, n. 0 

4190048318·47 .. · 

(9) FAXINAL- PR- Rua. Tostól Monta~an i , n .c 260, Cent~o , com cuplta l ·dest;~cado d ~? R'!-

1..000,00 (hum · mil ~eâ is), para efe1to fiscal , CNPJ n :o 76 533. 777/0063· 86 - .Ntre -

PR, no. 4190048335-4, 

10) FOZ DO IGUAÇU - PR - Avenida Tancredo Neves, no 5 100 - I<M OS P-:.•rto Belo, ~ 

. ·com capital destac~d.o de R$ 1.000,00 ( l1um m tl reats) , para . ef~l.to ,f1scr~ l , CN?J n°: 

76.533.777/0059-08 - N1re- PR, n. 0 419004 8303-6 , . . · i~ · 
11) GOIOERÊ- PR- Rt.fa Manguelnnha, n ." 100, Centro, co~ capo Úll .destacado de;iÚ. /ijJ t 

1.000,00 ( hum mil rea•s), para efe1lo fiscal , CNPJ n° 76 .533./, 7/0004-26 - f'Jrr.::.f PR1~ ~ 
no. 4190048326-5; ~ ' '!AJ r /7 

.----:-\ 
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m11 rea1s), para efeito · fiscal, CNPJ no 76.533.777/Jí"00-65 - t·hre - PR, no. 

4190048323-l; 

13) ·GUARAPUAVA PR - Rua . Miguel Losso, s/n; b<mrr; Industrial, com · cap1lal 

· . destacado de R$ 1.000,00 (hqm rn11 rea1s), . para efe1to fiscal , GIPJ n •::. 

76.533.777/0006 -98 - . Nlre ~ pR, n.OA1900~83j8- 9 ; . 

14) ivAIPOR.Ã- PR-:- R.ti~ R1o Grande do Sul , n.0 1.670, · com capitçl "dt!stacado de R$ . . . . . . 
. l.OOO,OO(hum mil r~alsj, pois efe1t0 f1sca l, CNPJ no. 76.533 .. 777/0007-]9 - N1re- PP ' · 

.· . 
no. 4190048344-3; 

15) LONDRINA -. PR - Rua Demóstenes, n.c 171 - Jard·m Gunporl!, com cap1tal 

· destacado de R$ · t.OOO,OO (hum 01 11 reats) , para efe1lo fisc:al, Cf JPJ n° 

76.533.777/00lQ-74 - Nire.- Pfl,, n°. 4190070~04-7 ; 

i.6) LC>NDRINA··.~ PR ·_ Estação Rodov,arla, B~x 20, 21_, com capíldl deslacado d~ P.'t 

l.OOO,Oci (hum mil rea1s),· par" e feito fisca l, CNPJ rio. 76:533.777/0009-30 - 1~ 1 re -. . . . . .. . . 

PR, no. 4190070500~4·; 

17) MARINGA ·- PR - Esta·ção Rodovlana, Box 17 e 18, com cap1tal destacado c1e R$ 

1.000,00 (hum m1l rea•s), para efeito fiscal, CNPJ no. ·76.533.777/0012-36 - Nn e 

PR, no. 4 190048309-5; 

18) MARINGA - PR - Rodovia PR 13 Kt-1 04, s/n, com cap1ta' destacado de R.S 1.000, 00 

(hum mil reais), para efeito fiscal, CNMPJ n0 .. 76.533;777/0048··47 - N1re ~ PR, n.o 

4190048306-1; 

19) PITANGA- PR- Rua Benjamin Constant, n. 0 4 50 , VI la Nova, con·, ·cap1ta l tl_estacado 

de R$ 1.000,00 (hum m il reais ), pa ra efe1to f1scal, CNPJ n.u }6.533. 777/0042- 5 J -

N1re- PR, no. 4190070496-2 ; 

· 20) PITANGA ...., PR - Estação Rodoviária, com capl l al destacado de Rs 1.000,00 (11um 

nill reais) , para.· efeito f1scal, CNPJ no. 76.53 3.77.7/0041:70 - · Ntre - PR; n-·. 

4190070495-4; . . 
21) · TOLEDO - PR - Aven.lda José João Murara, no. 175, .com cap1tal d·estacado d~ .F'$ 

1.000,00 (hum m1l reais) , para efetto fi scal , CNPJ no. 76.533.777/0045-02 - Ntre - PP 

no. 4190070499-7 ; 

22) PONTA GROSSA - PR- Aven1da Visconde de Taunay, no 1.540, Ba1rro Honda, com 

capital destacado de R$ 1.000,00 ( hum mil rca1s), pa.ra efe1lo 11sca l, CNPJ n° . 

. 76.533.777/0040~90"- Nlre- PR, no. 4190099277-1. 
I 

23) CAFELÂNDIA. - PR - Avemda Pres1dente Va rgas, n;0 L170, Cenlro, ·com c.Jp•til l // 

destacado de R$ 1.000 ,o o (hum n\11 cea<S), paca efeito nscal, C'" J n v 76 .533. 777/0043- · !JrJf. · 
32- N1re -:- PR, n.o 4190106680-3 . ,. {) \ 

CLÁUSULA QUARTA . - OBJETO - A sociedade tem por ob)eto soctdl os transportt' • 

rodov~ario de passageiros, interes.taduais , tntermunicipats, muntc1pa1s e urb<JniJS/ ~ 
- ·~ " r \..!.J.:. \ 
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t ransportes de·. cargas e encom~ncê>~ . fr~tõmr.stto de Ôr·tbu::. ·E: ~ransportes. 
superfície. 

· Parágrafo Único ~ A Sociedade poderá tambcm parlscipar em outras sociedades como 

quotista ou aciomsta, bem como podera exercer a prátsca de qua isquer tJtos ou ativ.dades 

re lacionadas com o ObJeto actmil refendo. 

CLÁUSULA QUINTA.- INÍCIO· E DURAÇÃO - A SOCiedade ln1c1ou suas ativtdade~ em 27 

. de Junho de . .1 966, e seu pra·zo de duração é por tempo mdetern'unado 

CAPÍTULO I1 

DO. CAPITAL SOCIAL E QUOTAS 

CLÁUSULA SEXTA- CAPITAL- O cap1tal desLJ sociedade e de R$ 10.977.52".00 1 Dez. 

1'\llhôes· e Novecentos e Setenta e Sete t"lll e Quinhentos e Vmte e· C1nco P.~a 1s ). 

totalmente integrali zado, em moeda corrente nacional, dividido em 10.977.525,00 1De: 

~1 .ll hões· e Novecentos e Setenta e Sete Mil e QJJtn!1ent.os e Vtnte e Cmco) quotas, no v3lor 

u'nitárlo de R$ .1;00 (L,lf'i:l R.eal) cada uma, d15lrlbuídas 'entre os Qu?tl~ta~ do seguinte 

Forma: 

1 Quotista % Quantidade 1 Valor (R:$) 
t , _____ 

1
Quotas __ 

TEÓFllO BOIKO ADMINISTRAÇÃO E 50 % 5 488 .763 -·· 5.488. 763,00 I 

I PARTICIPAÇÕES ~TD"'-A"'-.----· 
. :l GERMANO ~OIKO AD.MINISTRAÇÃO E 50 % 5:488.762 5..1-88./62,00 

PARTICIPAÇÕES lTDA. . . _ 

TOTAL . . . 100"/o · i 10.977 . .525 Jo.:97'1~525,00 __ 
. CLÁUSULA SETIMA - RESPONSABILIDADE. DOS SÓCIOS - A responsàbllláéÍ\ie de 

cada sócio· 'é restn ta ao valor ·de suas ·c;uotas, mas todos responde;n solidar amt:.ntQ. pela 

Integra lização do Capital Social . 

Parágrafo Único - As ·deliberações nesta SoCiedade que tninngirem a lc1 ou o Contra to 

Social desta tornarão ilimitada a respbnsab11idade dos quotiStéJs que dS ap1 ovaram. 
' . 

CLÁUSOLA OITAVA - QUOTAS - As quotas s..lo ind1 v1siveís , reconhecendo " Som::daae 

um só possuidor par;, çada uma delas, cad3 quot.~ va lendo um vot.o nas· d~l1beraçoes 

sociais. 

CLÁUSULA NONA - CESSÃO DE QUOTAS - Nenhum ·dos quot istas poderá ced12r ou 

transfenr quaisquer· uma de suas quotas a terce1ros sem pr.!:v.c; coY;;dltimenlo por e sento 
. . . 

do sóc1o reman.escente, fi cando assegur.:>do a este a dlrt:'sto de prefe rência na aquisiç~o . 

'.. Jl 
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que se manifeste o quotista remanescente, ou havendo' sobras, ac.; quotas pocerào :.er 

ced1das ou alienadàs a terce1ros, pelo "llontante corresponden(e ao valor oteret.IC)O ao!> 

demais quotistas, à época da ce?ssào ou ahenaçào . 

. CLÁUSl)LA DÉCIMA - EFICÁCIA DA CESSÃO - A céssâo parcial ou total das quotas do 

· .sócio retirante só terá ef1c~cia perante os dem_als sócios li! a Sociepadc .. depots de alterado 

o contrato sociaL 

CLÁUSULA DÉCIMA' PRIMEIRA - RESPONSAfHLlDADE DO CEDENTE - Ate 2 (do1s} 

anos depors de averbada a mod1rtcação do contra[o soc1al, re-;ponde o c·~d.;ntc 
solid'anamente com o cess1onario, perante a Sociedade e terce1ros, pelas obnqaçõe!i que 

tinha como sócio. · 

. CAPÍTULO III . 

DA: AQMINI!:iTRACÃO DA SOCIEDADE · ·· 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ADMII'ÜSTRAÇÃO - ·A admlnlstraçã~ d o . SOcfl!~ade 
será exe rcida por. sócio ou não sócio, ern ato separado deste con[r<:Jlo soc•31, que será 

levado a registro perante a Junta Comemal nos 10 (dez) ó1as segu intes élO dOJ mvest~dura 

mencionados o nome, nac1onahdade, estado civil, residência, com exib1çâo de: documento 

de identide~de do ele1to, sendo ind~eada à data da posse c o prazo de sua gestão, os qua1s 

exercerão tais-poderes, Isola-damente; JUdicial e extraju.dtciaf, bem como onerar ou a11enar . . . . 
bens imóveis,· mÇ>ve1s da sociedade, procuração, autonzado tarnbérri a· fa7er uso do nom~ 

empresarial, sem nenhuma limitação alem das ex press.=JmLnte estabelcc•das neste 

contrato, mas com a.s responsabilidades deflntdas. nos artigos 153 a 156 da Lei n° 

6.404, de 15 de dezembro de 1976, ficando expressamente . ed<Jda a pral!C.a de dtos 

· ou operações estranhos ao objeto soe~al. 

Parágrafo Primeiro. Os quotistas, re·presentantes de 3;4 (tr6s qLwrtos) do Cap1tol 50CI<:~I, 
' . . . . . . .· 

podem permitir o ingresso a quaiq:.Jer tempo de· pessoa não~sótia · para o cargo de 

Administrador desta Sociedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - REPRESENTAÇÃO ~ A rtpresentação da Socredadê, 

em JUiZo e fora dele, ativa ou pass1vamente, peran te tercE:1ros, repart1ções publicas ou 

autondades federais , estaduais ou municipais, bem como au tarQuias, soc1edades d~ 1 
econo~ i.a mista e ent1dad~s paraestatais, cornpetern aos Diretores. A'/ 

. CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - REMUNERAÇÃO - .os. Quot1stas e os Dl r~tore~ '1· ~ 
receberão, ·a titulo de . r~muneração ''p~ó- l abore" ou dív idendo·s, . quantia mensal ::1 t:;. )/ ~ \ 

. { 1 

fixada em comum acordo pelos mesmos. ·lJ;·~-. J 
CAPÍTULO IV ;· i 

DAS REUNIÕES E ASSEMBLÉIAS DE QUOTISTAS I ~ 

-~ G 

P: V . iJ 

·~'\ o-
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA REUI\IÕCS . 

escrito endereçada a cada J m dos sóc1os. Constara dE! ta i convo<:açãc. c ~specif1c.açao do 

dia, da hora e do local da reun1ão, bem como da ordem do dia; podendo 1·tavt-r- dCIIbcraçiiv 

somente sobre a mesma, a menos que todo~ os quotlstu.s acordem d11erent12ment~:. Dus 

reu niões realizadas serão e labort~das a~ respect1vas a ta s As del1berac;ões ·~m .'Jl!rcd 

dcve.rão ser. ilprovadas por ma10na de votos, ~xce:~o em reldção áque:a~ matenas que 

exígJrem quórum supenor, sendo que a cada ;:Jllata de capital soc.1al caber-a LJm voto nas 

de li berações~ Paru . que as reunrões possam se lnstàlar validamente. ~ : [leces~áno· n 

presença dos quotistas· que representem a maioria do capi tal social. 

Parágrafo. Primeiro - As reuniões serão presididas pelo quot1sla que for escol hidO pela 

maioria dos presentes. Caberà ao presidente d<J reuniào·a escolha do secretano. 

Parág rafo Segundo - A convocação para as Reumões de Qt;oll~las se procederá 

. médl<!nlc comunicado, con~endo este. a assinatura do quOtiSta OU Sl:U representdnle l~gal. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - REPR ESENTAÇÃO D.E QUOTISTA - Q quot1s ta que nõo 

puder compa recer . a Reun'ião poder<) ser representado median'te autonza;.Jc por escnto, 

que deverá conter as atr ibuições do representante. A au tonzaçao devera st:r arqu tvada 

juntamente com o ato deliberativo. 

CLÁUS ULA DÉCIMA S ÉTIMA - DIREITO DE VOTO Os' quoti:;tas deverão t>Xe1 cer o 

d•retto de voto no Interesse da Soc1edade. 

P.a ragrafo Primeiro - Considerar-·se~á abusivo o voto exerç1do com o fim de cnusar dano . 

à. Socted~de ·ou·. a ou.t'ro:s . quot!slas, ou de obter, para ·si ou para outrem,~. yalitage~ que· 

não faz ,jus e de que resu lte, ou possa resultar, prejufzo p<.Ha a Soc1edad~ . ou aos d~n1ais· · 

quotistas. 

Parágrafo· Segundo· Respondera o quot1sta pelos ·danos causado~ pelo excrctc1o 

abusivo do 'dtreJto de voto, amda que seu voto não haJa preva leCido. 

Par ágràfo Terceiro - A delíbe~açãó tomada em dec?rrencia do voto de quotista qu~. tem. 

l .nten~sse conÚita~te c;om. ~ da Soc,edade é anulável, e o guotista respon.lierà pclos.dano!> 

causados, bem como será. obrigado· a transfenr pa ra a Soctedade as vantagens. Q·ue tiver . . . . . 
auferido. ... 

Parágrafo Quarto - O quotista não poderá votar r.as deliberações da Rcun1âo r~l.:wva a-, 

l a~tdo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do Cilpltal 50CIJI e a 

'--l 
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Parágrafo Prim·elro - Os. gLIOtistas· serão obng:>dos ~ reposição dos lucros 0 ~a~ qu.an tl~s 
ret1radas, a qualquer t[tuló, ainda que autonzados por. este contratv, quiJndo ta1s lucro~ ou 

_quantia se _dlstnburrem com· prejuJzo do Capital. 

Parágrafo Segund.o - A cnlério dos quot1stas representando a totalldad~ do Car)J(al 

Sodàl, em qualquer ~poca do ano : poderão ser, lev<Jntados bulanços palr1mon1a1s 

intermed iários, para fins de distribuição ou capitalização .de lucros, . b~m con· o para 

pagamento d.e Jureis sobre o capitaL 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA .-: LUCROS E PR~JUIZOS Os lucros ou preJuízos serào 

distribuídos. ou suportados pelos socro~ proporcJOnalmenle ou despropor~ionalrr.entE: de 

suas quotas sociats . Cabera, ass1m, ao fanal d'e cada exercic1o u defi nKào sobre a . . 
destmação que serb ~tribuida aos lucros. 

:. CAPÍTULO VI 

DA .CONTINUIDADE-DA SQCIEDAO~ . 

CLÁUSULA VIGÉSI.MA - RETIRADA PE SÓCIO - os· quotista~ . poderão retirar-se da 

socíedade a qualquer tempo, neste caso deverão not1f1car os demurs u respe1to de sua 

decisão, por escrito c mediunte o oferec1mento de contr'a-reCJbo, com a antec·~d&nci<J 

mínima de 3o (trinta) d1as de sua ret1rada . 

. . Parágrafo Único - O quotistu qÚe pretenda s<m da sociedade deverá 0ferecer suas 

qt,~otas, nos termos da : Cláusula -de Cessão de -Quotas, aos soe los rem3ne~centes, que 

terão pnoridade na aquisição das mesmas, na .prC)porção.de' sua's quotas .. 

CLÁUSULA"VEGÉSIMA PRIMEIRA -EXCLUSÃO DE SÓCIO -.A exclusão de q~ a 1squer 

dos quotistas so~ente poderá s·er determinada -em Reun1ão tspeclalmente COJlvocad~· para 

este f1m e por del.ilJeração dos sócios que repres~nt~m . a parlicip~ção na soc•ed.ad ~ 
equivalente à 'ma1ona simples do Capita l. Soc1al, devendo ser observado ao sóc1o exclu1Cc 

tempo hab1l pára permitir seu comparecim~nto e o exercício do d1re1to de defesa. 

Parágrafo Prim~lro -·Será ·excluído da Sociedade por JUsta. causa o sácro que utiiJ.zar _o . ·.· . . '. . . . . 
nome desta SOCiedade. para adquirir ·beneficios prÓprios ou para ' empresa ern que. ~eja 
sócio; agir contra os Interesses da Sociedade; colocar em risco a conCiquldade da t:mpresa 

em virtude de atos de lnegavel grav1dade; praticar atos de I b10ralidade a ·custa dá 

Soc1edade, bem como as infrações aos deveres e obngações constant~s nos dr 1go:>s 153 a 

8. 
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participação ~obre o 

Patnmôn1o Líqutdo da 'empr~sa, ou sobre qualquer outro ~alor que for d~term1na:::o peias 

partes, em 24 (vinte e quatro) pa~celas mensais e sucess1vas,_ devidamente corng1das pe!o 

rGPM ou outro. indice -que venhn substituí- lo. A<; partes poderão, a1nda, ç, s~u exclus1:-.lo. 

criténo, deliberar por um prazo de pagamt!n to dos haveres diferente do r,xado nt:sta 

cláusula 

CLÁUSULA VIG~SIMA SEGUNDA .:_SUCESSÃO- No caso de f<Jh::!Cimcntv 1nterd1ção ou 

separação jud lc_ial de !-HTI oos soc1 o's, salvo deliberação ·contrárlà dos quot1st:~s 

representantes de ·% (três quartos) do· capital social, não sera penn•Uda o 1ngresso d~ 

herdeiros, sucessor_es ou cônjug-e do sôc1o nesta Sociedade. 

Parágrafo Único - Caso não haJa del1beraçào em contrar iO para o tngrcsso de herderros, 

sucessores ou cÔnJuge os haveres do quot1sta falec1do, mterditadc ou sepí;!rado scr5o 

apurados através. de Balanço Patrlmontat· espccral a. ser elaborado à data do evento, sendo 
. . 

devido neste caso aos imp~dtdos o p~gamento da part tcipaçào deste sócio sobr~ o 
. . . 

Patrimôn io LíqÜido da empresa, _que sera calculado com base n·a situação patnmcn1a1 

desté! Soc1edade, cujo pagamento s.c dará na fo rma da ·Clausula de Exclusão de SaCio. 

CAPÍTULO VII 

DA AL T~RACÃO DO CONTRATO SOCIAL 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA- ALTERAÇÕES.- O presente rnstrurpen~o podNa ser 

·livremente alterado, a qualquer tempo , por deliberação dos quotistas. . . ' .··: . 

CLÁU~i.J~A VI~ÉSIMA QUARTA ·- QUÓRUM_ DÉLIBEF{ATlVO - 0 q uqrum de tDeratt\ •) 

p~ra as ·alteraçõeS no contrato soc1al dC!sta Sociedade será defin1do da segumte forr:nd· · . 

Parágrafo Primeiro - para designação de. Adminrstrador não-sóCio, dE!sdt? que o Capital 

Social não esteja totalmente integralizado, o nto se aperfeiçoara m_edrante aprCJvação 

u.nánlme dos qo ottstas . 

parágrafo Segundo - Pa ra .desrgnação de Admrn1strador não-sacro, com o Capital ~oc1a l 

totalmente lntegr~l izado, o ato se a·perfe•çoará medta nt~ aprovaçao d~ quotistas que 

represent~m no mínimo 2/3 (dois terços) do Capital Sócia! . . · · · 
. . . ·. 

Parágrafo Terceiro -.Para deliberações sobre aumento e redução de capttal, ret1rada ~ 

ato se aperfe1çoara m ediante aprovaçao unanm~e dos qu~t1stas. _' ' . 1 ~ 
Parágrafo Quarto - Para as dema1s dellberaçoes o quorum sera dt: 3

;·' (cres quartos( ~~ . -..J 

2/ 3 (dOIS ter ços) do Capital 'SOCial de acordo com o que il norma determrna. jj_t~ I r. 
CAPÍTULO vnx . . ·. ( f/ 

\ .. .. 
\----

--
---------
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - TRANSFC~RM ~ÇÕE: 
transformada de Um tipo em OUtfu, ·c.onfOrfrt t:: O d ·~pos,v ltu artigo 220 

: 6.404/76, medJ·ante deliberação unàn1me dos quotrstas. 

·CAPÍTULO IX . 

. DA liQUIDACÃO E DISSOLUÇÃO DÁ.SOCIEDADE . 

CLÁUSULA VI(iÉSIMA SEXTA - LIQUIDAÇÃO E DISSOLUÇÃO - A so::::rcddúe e ntrMJ 

em dissolução OLr IJqurdação nos casos prev1stos em ler, ou ainda medrante dcetsão dos 

sócros que 'representem â totalidade do capital socral. Neste caso, o •quidarrte ser<J 

. escolhido em votação onde esteja r~presentada a maiona do Captlãl 5ooêJ~, onde ca~a 
quo ta representa~á um voto. 

Parágrafo_· Único - os· haveres da soetedade serão ·empregados n•j iqutdaçêlo das 

obrfgações· e o rernanescenle, se houver rateado entre ao quotistas em pr.opórção ao 

número de quotas que ca.da.um possurr. 

CAPÍTULO X 

DA ARBITRAGEM 

· CLÁUSUt.A VIGÉSIMA SETIMÂ - ARBil'RAGEM - As part~s de comum acordo. elegem 

neste ato o ·j~ízo arbit~al, como o competente para duimir eventu~ls conrmÓ·s q~e possam 

surgrr em decorrência do cumprimento do objeto da presente contratação. A arbttrdqCm 

será rea lizada de· acordo com as normas e regulamento da Càmara de Arbr tr<~ge 1 el~tlá 

.pela parte requeren~e, com sede na crdadc de Sao Paulo, Cst<:~do de São Paulo nos Lerm os 

da. Lei Federal n.o 9.307/96 .. 

CAPÍTULO XI 

DAS DISPOSICÕES LEGAIS . 

ClÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA- DECLARAÇÃO - Os soçios .. comprometem-se u ter, no 

exercício de suas funçõ'es, o cuidado e a. dtligênCia que todo homem atrvo e prol1o costl1111a 

empregar na adminrstração de seus próprios negócios, expressament~ deci<Jrando, 

ademars, não estarem tncursos em nenhuma das hrpótese~ d~ tmpedrmento ao ex<::rcícw 

da attvtdade mercantil prevrstas no artigo 1.011 .. da Ler n. 0 10.406, de 10 de janerro de 

· 2..002, ou S~Ja, que . nã~ s'ão. impedidos por . ler especra l, não foram, condenados por 
. . 

qualquer· pena que vede, .ainda que temporaname-nte, o' acesso a cargos públtcos; não. 
' ' ' . ' 

foram condenados por crime falimentar, de prevancação, perta ou suborno, .:oncussãc, 

peculato ou . contru ·a economra popular, contra o Sistema· Frnanceiro ntlçronal, contra él 5 
J 

normas de defesa da concorrêncta, contra as relações de consumo, a fé publi(<J e, ' I 

finalmente,· que não fo:am condenados. por qua lquer cnme contra a prop rrcdace b,~ ~ 
CLÂUSULA V~GÉSIMA. NONA- REGÊNCIA SUPLETIVA .·· Este 7ontrato será regrdo d..:• } f)!! 
acor'do cor(! a ·Lei 10.406, de 10 de]an~lrO de '2002, e~peclficamef1~e noCr.:~pítulo !V.- rd· • · . . ' 
Sociedade Limitada, e nas omissões deste Capitulo lera $~b_s•d•arrã~e .1lt::. ~ ,reger.t'ã · 

1 
, 

su~letiva da Ler 6.404, de 15 d~ dezembro de 1975, e s.uas res.peclt•Jas .al tcr~g~S: ."' .' 'J~I J~ r 
. ) , .1.,;_{!t 

r:- ----\ 

.. L--~ 
\ 



E, ·por estarem Justos e contratldo,, assin\.lm ::J :;~resenle n:slrumento de Alte r ::~çao 

Contrato Socia l, lavrado em 3 (trêsJ vias de 1gua l (eor, forma. 

São Paulo- SP, 15 de. Agosto dé -.2013. /. ~.~{;· ·., ;. 
.-•:. \~\ L~~~;~'"· • , 

I , ' / · .. 
/t '"\1. ; . " .. 

SÓCIOS 

. \ 

MIRIANI FERREIRA ÊISING. 
RG N.o 9 .'679.392- 8 - SSP-P.·R. 
CPF. N 19- 059.830.239-50. 

' . 
' . · f ~ • ./ ' 

t '\ 1--' 
-- -----~---------- - - --- -·· ----- -
MARIO. MAURO. MIRESKI. 
RG No 3.8.53.124:-7. 
CPF. N° 46.6.57,9.599-15. 

t r;) .or." ,.. -· '"' ... r,.. .... , ,..~...,' -; 
L ... ,., , -·--

) .. 15~~ 

--''-----
T.h..:tLI/"\, 

:~--~. _,; ,~~\}t:scrt.vmn:.s 
~_..:!,,"- ..... ~~:J 

GERMANO BOIKO ADMINISTRAÇÃO . E 
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-~? . 10" ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA 
I . 

~ 

EXPRESSO NORDESTE LINJIA8 t~ Ol,OVIÁRI:\.~ LT 

CNPJ/MF N° 76.533.777/0001-83 . 

. NIRE N.u 35212044931. 

:\ os I O d e ·Fe'\'"ctciro d~ 2U1-l, ils I (J (Jt.:7.) hor~s. no <:St.:l'l(Óno c~:mn 1 da soci<.:thde, 

locahz:~do 11:1 . \ \' t.:tUd:t \fonso I3urdh(l, n~ G70- J:mltm .\f:ua Campo ~l our.\o - PH. 

CElJ i:i7.30 L(I-t0, rcunir:un-,.c os sC:t~.io~ TE.ÓFlLO BOIKO, brastluru, . \dn'li.nt~tr:tJor, 

c:ts~do· :;ob .rcgu.uc. de. scp:u:l<; ~to tot:d de bens, poH:~tlor da Cc::d ula dt.: [dcmid:td<.: 11.n • 

.36S.o l 6-0·- SSP-PR c in~criro n o CPF/ l\fF :sob na. ()28.7 15.-t-::'1>-'72; rcsÍd cn te e domicih.1dr~ 

:Í Ru:t EJ Yinn Spack, n". 112 - Jardim Mai:t, em C:tmpo 1\lour:io - · l'R, CTP 8 7.30l..Ti'tl 

rc·.pn:~cntanll: ,b TEÓFfLO BOIKO ADMINISTRAÇÃO E PARTi c'IPAÇÕES 

LTDA, pc:;soa~ ju tÍd~e:.i de Jm' Íto p•i' ' :ldo, rcg1str~do n:1 .J uma Com~tu.:d riu E,;r:-~ d<.• J, ... 

P:tmn~ ~ob o n ". 4 12.0211G90.l), inscnt:l n o Cl'( P I ./:\ 11~ ~oh o n'' . Rl , IOK73ll/ fJ001-U2. com 

sede ~ Ru:t -Santa Cruz, . o". Ltf86 · ,\pw l-tO I .- Centro - l'R - CFP tl7 .. 'l,l)'l, 12(1. 

GERM . ..:\.NO BOIKO, br;t::.dc u·o, _ \dtnult~u:adm· , ca:<:1do srJb · n:gm1c de comunhilo 

\1111\'<.:r..;a] Jc hem~,. p on ador ~b. cédub d o.: ldcnu d adc n". 5G5.3 7(;.?-SSP-l'R c Ubcnt•.J n<' 

CPF/~ JI· ; sob o n". 01 J.752.039-l)-t, r~: ~t Jcme c dotnilili.1.do á Rtu Carlos lk-nrub , n" n

Jardim Lo urdes -:- Campo tlour~o - CEP 87 . .300. 1--!U, r~pr..:scntamc d:~ GE R MANO 

BOIKO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, p o.:.sso:t Jutídic .. l de diLeHn 

p.r:iv:rdú, · rcgisl:l:~ldO na Junta Come~cü.l do Estado J o 'P:uan:lsob~1"A 12.02 llfH?.9, msni to 

n·o C:K'P] / J\Ií- sob o o'' . . 8 1.11 O. 777/000 1-00, com sede :i R u:'l C:~ t1u;. Behrc:n~ . n°. 'n7 -
. ' '. . ' 

J:urum Lourdes em Campo ;\fout~o- P R H.7 .. 3f.'lt).l-11l, na csdaJe d~: C m1p" tl!om:'t• > l' lZ, 

w b :t prcstdêuci:1 J o' Sr. TEÓFlLO BOIKO. ' !lH.: co rwiJou a 1111111, GllSTAVO DOIKO, 

brnsileiro, soh<.:iro. engc.:n h c1w m~·c:Íntco . rcstdenll' .... dum icilrado na Ru.1 Carlo-. lkh ·\ ns, 

n .'' 07 - _I:Lrdi.lll J.nlUd t::-. n:t CH.hck de C:ut~po ;\!ournq - PH. - C l.:. P b- 3 0ll. 14U, pa ra · 

. ~cc.:reta'rlar . :1 s~ssão. Com :\ presença elos . ~úcios rcpl csc:nt:H.IO~ p or_ j oo·~ (• .·do c:;,rtrnl, 
contorm<.: com•ucaç?iÇl por c~ccito ' c nck·n:ç:ld:t a cad:1 ~; c)cJo u o dtl (I ') ~h: J anein) Jc .201 -1 t: 

confirmada a ciênc.:i:'ls de todos o~ sóci<·>, con fvrme recibo; ORDEJ\:f D O DIA: :t) elctçik ' 

de adnunl'suadnrcs p:\r:L os pn'>xmlos d ois ano~. ~es t ão J~ I ~ dt: . i\LLrço de 2Ct l -I a li tk 

\ !arco de :?.O l ú: DELIBERAÇÕE S 

,. 
I 
~ 

.. 
- ' 

'I',..D~L.A 

~ .. · ... . ,._ A } ~t::REVE~m:s 
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~' 
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.~ ~ 
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,-or:H;:1o foram aprO\ ado~ p or rodos ;c:n n::>trido, l':tc:t n::'l~ 1un:nJo :1 cklibcrar foi 

:;;uspcns:1 :1 ~e-::;àu, pdo n:mpn necu;.~~ . .;,. ~ ;:i,·ranna, <•r·H:l ar.,, o <11'<.: fiz como sccrct<\rio 

etti · 3 (trc~~) ' ' ins. E reaberto a ~t::";s~t'o~ foi lida. :tptm·ad:t e :t.:>~uud:1 . por todo~ os socios 

prest.:n te:'l, :1 <]\ lal deverá ser rcgi~U~Lll:l na luntà Cutt.~rctal d() Eslado ~lc S?to P.lplo .p:lu <-)li•~. 

tenha o::; efeitos leg:tis. 

Campo .t\fourio- PR. l fl Je rc,·en:tro Jc.: 201-1. 

SÓCIOS.· c( . . . 
\ . '\· ,. 

~--~----·LC»;;;~~~~--~--· .... ---~---~-~'= . 

T EóFii .o Bo!Ko ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇõEs LTDA. 

REP~ESENTANTE- TEOFILO BOIKO. 

'-. 
. "'' ., 7 

. I ·~~ . ' . ~··· . . 
~~----- .. _--~ rv~~-~-.. 
GER~~O BOIKO Aol\1lNISTRAÇÃ,O· E PA.R'l'ICIT,AÇÓES J.TDA .. 

REPRESEN=I'"ANTE- GERtVL\NO BOIKO . 

. Ç~l )·") 
r _... / ·~ • . ---~-- .. ---.--·~- .. ~ . ·c;. ··. . . SECRETÁRiO. . 

. GUS9-VO BOlKO: . 

. .... r r-' 

oi 

PR 

r, 
~' l ~ . - -~~ 

1.. - r.t w ~• _ 
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l~~r 
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TERJ\·[0 DEPO~S.f: 1JJJ ADMü~lSTI-villOI<.ES. 

. ILMO. SENHOR PRESIDENTE DA JUNTA CO~IERCIAL DO ESTADO D E SÃO 
PAllLO. . 

TEÓFJLO BOIKO, br:m Jciw, :tdmini ~rrador, c:ts.1do sub r.:gime ck ;;_~:p ar:tç:io tot:1l de: Gens, 

portado r d:t Cedul;~ de Idenodadc - ·. RO n"'. JG8.81 6-0 - SSP/PR c CPF;~ fF :<< •U o nn. . . 

ÇIZS./4~- -1 79.-7:!, reside~ te c: _.d9lni cili.tdu à. Ru:t Cciymo Spack. n". LI 2 - .J.udim :\b.t:l - C F P 

. 87.30 L27G, em Campo Mour:.o - I>R , p:tr:.t o cargo de DIRETOR GERAL .e (.~ER..'.:Lo\.NO 

BOlKQ, br:1sild.ro, .\dminis r.raclur, c.\:i-<1do sob o tc:gmH' de C ornL1n11ão til' !Jc:ns. purr:tdor d::1 

C~cl.JL:~ Ul' I J~·ntió<.lc - RG nn. ·o j 1.752.03? \ l i rc:~:dun.:: c domiciLtJ t> ~ !~u.t C.U'.lu::. Jh'hrcm . n '. 

DIRETOR COI.\1ERCIAL, vem rettn~rcr :h a \'ctb:tçA\-~. de,~ Direcrm.:;- do EXPRESSO 

NORDESTE UNI-lAS RODOVIA.R~S LTDA - NIRE 352120-44931, c.o ntonnc:, tn." 1\ 1:1 

de R,•un i:i<·; da Direyori:~., inicial}dtJ-~e p p1~t:w J e ge<:. ri o em 12 J e ·1\fJ_rÇo dr: :::uJ-+ e r< rnun~ndu 

crn 11 <'k ~brc.;o de ::!016. 

Dcd:u:u. sob 3 S petws d~ lei, <,Jllt: n5u .. s t:tmth u~npcdido~ . por ki < specúl, de: 1 xc ··ccr .t 

aoministr•\Çii.O d .t socH.·d;~dc <; n~tn c.onden:1uo o u ::>(lb c:f~·no~ uc C<Jndl'n:<ç:lu , .1 p~ •1:1 '-lu'-' Yn k , 

:lind~. qu~; tcmpuraÓ:tmcntc:, o .tce~s•• a c:.u-gos público.:<~ ou pol· c ri 1m· l:.tlunemn r, de: pr<.: '<UK:-!d" , 

pc ·ir.l ou suborno, co11êlissão. pl·cula ro; 0\1 co nrr:t a ~.:.conomi:~ pupuhr,· contr:l o SlS t \"111:1 fn J• tú·i rl > · . . ~ 

ü l l ::1 prop ued:1de . 

C:m.l!)Ú ~oUI;i~ - PR, 1 (I ck rcn:n:HU de 2U H.~ 

, I ,,).t~??!PJ ~~ 
--:--:-:.;,-- -~--==---- ---------

TEOFILO'·BOTKO ·-DIRETOR GERAL. -- :?y; ______ Ji2;4i?-t/} ___ L ____ ----------
GTiiu.r.A.NO BOIKO - DlRE'l'OR COMERCIAL 
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<tlf/C;:. . . · . 
~~ Recert.a 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. · · · 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

76.533.777/0014-06 
FILIAL 

NOME EMPRESARIAL 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO .NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 

CADASTRAL 29/10/1993 

EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA 

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

EXPRESSO NORDESTE . 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICAPRINCIPAL 

49.22-1-02- Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATMDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 

49.22-1-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região 
metropolitana 
49.29-9-01 -Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 
49.21 -3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal 
49.21-3~02- Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerári'o.fixo, intermunicipal em região metropolitana 
49.30-2-02 -Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 
internacional · 
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e 
internacional 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DANATUREZAJURiDICA 

206-2 -SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

I 

LOGRADOURO INÚMERO 

LA_v_A __ Fo __ Ns_o __ e_o_T_E_L_H_o ________________________ ~ 670 
I COWPLEMENTO 

I 
CEP 

~7.301-040 

I ENDEREÇO ELETRÓNICP 

I BAIRRO/DISTRITO 

JD MAIA 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

'I SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTR·AL 

I 
SITUAÇÃO ESPECIAL ......... 

I 
MUNICIPIO 

CAMPO MOURAO 

I TELEFONE 

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

. Emitido no dia 06/08/2015 às 08:18:22 (data e hora de Brasília). 

iUFI 
~ 

l DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

03/11/2005 

I DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 



.CAl. A 
C ."-:IXP.. O::CO ~~ÓM C . .C., FEDE RAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 76533777/0014-06 

Razão Social: EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA . 

Nome Fi:mtasia:EXPRESSO NORDESTE 
Endereço: AV AFONSO BOTELHO 670 I JARDIM MAIA I CAMPO 

MOURAO I PR I 87301-040 

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 acim a identificada encontra-se em situação 
regular perante o. FI,Jndo d'e Garantia do Tempo de Serv iço -
FGTS . . 

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

· Validade: 22/07/2015 .a 20/08/ 2015 

Certificação Número: 2015072203180712177777. 
' ' 

Informação obtida em 24/07/2015, às 08 :06:49. 

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

https://www.si fge:caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCF Si mprimirPapel.asp?VARPes ... 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
.Pr<:>curadoria-Geral da Fazenda Na'cional 

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

Nome: EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIA RIAS L TOA 
CNPJ: 76.533.777/0001-83 

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

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

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n2 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificaÇão da regularidade fiscal; e 

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos 
em Divida Ativa da União com. exig ibi lidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou 
garantidos mediante· bens ou direitos, ou com embargos da fa.zenda 'pública em processos de· 

execução.fiscál, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de 

certifiéação .da regularidade fiscal. 

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

Esta certidão, emitida em . nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se 
exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as 
contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n2 8.212. de 
24 de julho de 1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente' cotn base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 07:50:49 do dia 16/02/2015 <hora e data de Brasíl ia>. 
Válida até 15/08/2015. 
Código de controle da certidão: B63B.396B.52F7.AE95 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http:/ /www .receita.fazenda.gov. br/ Apl icacoes/ A TSPO/Certidao/CndConjuntalnter/E ... 

,/ 



GOVERNO DO EITADO 
S.crtw111 tU ,aunda 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

. Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Positiva 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

com .Efeitos de Negativa 
(Art. 206 do CTN) 
N° 013476426-45 

Certidão fornecida para o CNPJ/M~: 76.533.777/0014-06 
Nome: EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS 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 contribuinte acima 
identificado, nesta data, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos 11, 111 e/ou 
VI, do art. 151, do Código Tributário Nacionaf(Lei 5.1 72/1966). 

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

Página 1 do 1 

Válida at~ .26/09/2015 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confírmada via Internet 
www.fazenda.pr.gov.br 

Emitido via /ntemet Pública (2810712015 07:57:41) 



Estado do Paraná 
Prefeitura Municipal de Campo Mourão 
Secretariada Fazenda e Administração . 

c·~rtidão Negativa de Débito 

Dados do Contribuinte: 
. . 

C.N.P.J .: 76.533.777/0014-06 
Código: 266396 
Contribuinte: EXPRESSO NORDESTE UNHAS RODOVIARIAS L TOA. 
Endereço: -AVN AFONSO BOTELHO, 670 
Bairro: JARDIM MAIA 1 PARTE 
Cidade: CAMPO MOURAO 
Estado: PR 
CEP: . 87301040 

Finalidade da Certidão: PARA FINS DIVERSOS 

Nº 11368/2015 

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

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

A aceitação da presente certidão está condicionada a verificaçã.o de sua validade na internet no 
endereço: V'IWW.campomoúrao.pr. gov.br (Serviços-Online ). 

Observaçã.o: Esta certidão é val ida somente para o contribuinte acima 

Validade: 30 dias a partir da data de emissão. Emitido em: 27/07/2015 às 09:42:59 



Emissão do CICAD 

I de 1 

RECEITA ESTADUAl ---------:ir'·:ll•" 

Comprovante de Inscrição Cadastral- CICAD 

Inscrição no CAD/ICMS Inscrição CNPJ Início das Atividades 

80103884'-07 76.533.777/0014-06 08/1984 

~------- Empresa I Estabelecimento --~ 
í-----·"";"''''''''--·------.. --·-----------"·--·-----·-···-----· ·--·-----.... ·----·-·-·-.. ·-·--- .... ______ .. , _______ , 
i Nome Empresarial EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA 

i Título do Estabelecimento 

! Endereço do Estabelecimento AV AFONSO BOTELHO, 0670 - JARDIM MAIA- CEP 87301-040 
i t:=ONE: (44) 3523-1311 . I 
L_·------------~-~-~~~~~~':_~~~:-~~~~~~- ~AMPO MOURAO- P~, .. ~~-~=-~~/19_~ ___ .. _ .. ______ ......... ________ j 

Qualificação . 
!----'--------8-.t-. -__ A_t_ I_A_T-IV- 0- - R_E_G_I_M_E_N- ÕRMAL I CENTRALIZADOR- DI~ 10 DO ~ES+1, DESDE·----!' 

1 uaçao ua 
0
5
12013 

· 
' ' 

Natureza Jurídica 206-2- SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA 

Atividade Econômica Principal do 4922-Ú01 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM 
Estabelecimento ITINERARIO FIXO, INTERMUNICIPAL, EXCETO EM REGIAO METROPOLITANA 

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

4921-3/02- TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM 
ITINERARIO FIXO, INTERMUNICIPAL EM REGIAO METROPOLITANA 

4929-9/02 - TRÁNSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB 
REGIME. DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E 
INTERNACIONAL 

4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIA RIO DE CARGA, EXCETO PRODUTCS 
PERIGOSOS E MUDANCAS, iNTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E 
INTERNACIONAL " ' ____ _I 

-- - ------·--------· 
Quadro Societário 

SÓCIO -1 Tipo Inscrição Nome Completo I Nome Empresarial 

i CNPJ 81 _108_73010001_02 ~~~=ILÓ.BOIKO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES 

Qualificação 

; GERMANO BOIKO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES · I CNPJ 81 .110.777/0001-00 LTDA SÓCIO 

CPF 028.745.479-72 TEOFILO BOIKO ADMINISTRADOR 

ADMINISTRADOR i CPF __ -· --~~~~~~-~:0_4 __ G.c..E_RM_A_NO B_OI_K~ 
·----~----------

Este CICAD tem validade até 26/08/2015. 

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

· t.IJ 
PARANA I,._ .... ,. ...... ,. 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receta do Estado 

CAD/ICMS N° 80103884-07 

· EmU:Iq: Eietron~a~ente via Internet 
27/07/2015 9:41:57 

Dados transmtidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 

I 

\ 

. I, 



ISTADO 00 'AJtA.t.IÁ 

PODER JUDICIÁRIO 
ESTADO DO PARANÁ 

Comarca de Campo Mourão - Paraná 

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

Gerson Guimarães do Vale 
Titular 

CERTIDAO 
lllllllllllllllllllllllll\111 

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

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

a qualquer cartório CIVEL desta Comarca, ação alguma de: 

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

EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L TDA 

CPF I CNPJ • 76.533.77710014-06 

Çerson Çuimd~ães áo-v;{e 
CPF 041814339-00 

CAMPO MOURÃC -CARTÓRIO 
DISTRIBUiOOR'PÚBUCO E ANEXOS 

Av. José Custodio de 0\ivetra, 2065 
FÓRUM- Fone (44) 3016-4884 

CEP 87300-{)20 - Campo Mourãc -?R l ----------' 

RG I INSC.EST • 80103884-07 

O referido é verdade e dou fé. 

Campo Mourão -

Av.Jose Custódto de Oliveira, n• 2065- Centro 

_) 



1963- 2013 

Eu g.~ fj> WtÚ :tJe6ta !Jli6tó.Jtia CNPJ • 77 .845.394/0001-G3 

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL 

I CERTIFICADO nº: 029/2015 I VALIDADE: 31/12/2015 

-RAZAO SOCIAL: EXPRESSO NORDESTE LINHAS 
I 

RODOVIARIAS L TOA 

NOME: EXPRESSO NORDESTE 

CNPJ: 76.533.777/0014-06 
ENDffiEÇO: Avenida Afonso Botelho, 670- Jardim Maia 

-CIDADE: CAMPO MOURAO- PR. 

TELEFONE/ FAX: 044-3518-4042 
CEP: 87.301-040 

Observação: O registro de Cadastro de Fornecedores não implica obrigações de 

qualquer natureza por parte do Município de Nova Cantu-Pr. 

raná, 07 de Agosto de 2.015. ...... 

1 n 

.o . 

Rua Bahia, 85- Centro- Nova Cantu - PB 
Fone (44) 3527-1281 Fax 3527-1363- E-mail prefeitura@novacantu.pr.gov.br 

www.novacantu.pr.gov.br 



~NORDESTE 

À 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 020/2015 

ANEXO VIl 

DECLARACÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE 
TRABALHADORES MENORES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU. 
Comissão Municipal de Licitação 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 020/2015 
PROPONENTE: EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins e especialmente para o Edital, que a empresa 
EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n.0 

76.533.777/0014-06, com sede administrativa na cidade de Campo Mourão, Estado do 
Paraná, localizada na Avenida Afonso Botelho, no 670, Jardim Maia, não mantém em seu 
quadro de pessoal trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de 
trabalho, ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer 
trabalho, trabalhadores menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na cond ição de aprendiz, 
a partir de 14 (quatorze) anos. 

Campo Mourão, 1 O de Agosto de 2015. 

( ' 

~;db/~ 
"FeóFILO BOIKO 

Diretor Geral 
RG 368.816-0 SSP/PR 
CPF 028.745.479-72 

TRANSPORTE COLETIVO - ENCOMENDAS - TURISMO- FRETAMENTO 

Av. Afonso Botelho, 670 - Telefone 44 3518-4000 - Fax 44 3518-4050 - CEP 87301-040 - Campo Mourão- PR 
e-mail: sac@expnordeste.com.br - SAC 0800 44 222 - www.expnordeste.com.br J 



~NORDESTE 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 020/201 5 

ANEXO V 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU. 
Comissão Municipal de Licitação 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 020/2015 
PROPONENTE: EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA 

DECLARACÃO 

A empresa EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA, inscrita no CNPJ n° 
76.533.777/0014-06, por intermédio de seu representante legal o Sr. TEÓFILO BOIKO, 
portador da carteira de identidade n° 368.816-0 SSP/PR e do CPF N° 028.745.479-72, 
DECLARA não ter recebido do Município de Nova Cantu , ou de qualquer outra entidade 
da Administração direta ou indireta, em âmbito Federal, Estadual e Municipal, 
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou impedimento de contratar 
com a Administração, assim como NÃO ter recebido declaração de INIDONEIDADE para 
licitar e ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal. 

-· !"' 

Campo Mourão, 1 O de Agosto de 2015. 

( 

~~4~ 
- .... ."fEOFILO BOIKO 

Diretor Geral 
RG 368.816-0 SSP/PR 
CPF 028.745.479-72 

TRANSPORTE COLETIVO - ENCOMENDAS - TURISMO - FRETAMENTO 

Av. Afonso Botelho, 670 - Telefone 44 3518-4000 - Fax 44 3518-4050 - CEP 87301-040 - Campo Mourão- PR 
e-mail: sac@expnordeste.com.br - SAC 0800 44 222 - www.expnordeste.com.br 



COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO 
Portaria n°. 001/2015 

LAUDO DE A V ALIA CÃO DE VEÍCULO 

PROCESSO LICITATÓRIO n° 049/2015 
EDITAL DE PREGÃO n° 020/2015 

Atestamos, que a Empresa EXPRESSO NORDESTE LINHAS 
RODOVIÁRIAS LTDA, inscrita no CNPJ n° 77.533.777/0014-06, apresentou os 
veículos abaixo elencados, para participação, dos objetos de aquisição do Processo 
Licitatório no 049/2015 - Edital de Pregão, na forma presencial n° 020/2015: 

1) Micro Ônibus, Volkswagem, Mascarelo Granmicro, ano de 
fabricação/modelo 2008/2008, à diesel; 

2) Micro Ônibus, Volkswagem, Comil Pia, ano de fabricação/modelo 
2007/2007, à diesel; 

3) Micro Ônibus, Volkswagem, Caio Induscar, ano de fabricação/modelo 
2008/2009, à diesel. 

Atestamos ainda, que os veículos apresentam boas condições mecânicas e de 
uso e atendem as exigências contidas no referido edital, atendendo ainda suas 
necessidades administrativas. 

Nova Cantu - Paraná em 07 de Agosto de 2.015. 

omissão Especial de Avaliações: 
Po ria no. 001/2015. ... /'/~ 

o . 



~NORDESTE 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 020/2015 

ANEXO IV 

PROCURAÇÃO 

Pelo presente instrumento particular de procuração e pela melhor forma de direito, a 
Empresa EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS L TOA, com sede na Av. 
Afonso Botelho, n° 670, Jardim Maia, Campo Mourão-PR, devidamente inscrita no 
CNPJ/MF, sob n° 76.533.777/0014-06, representada, neste ato, por seu administrador e 
Diretor Geral, Sr. TEÓFILO BOIKO, brasileiro, casado, diretor geral, residente e 
domiciliado nesta cidade, nomeia e constitui seu representante, o Sr SAMUEL 
DUARTE GONÇALVES, casado, Inspetor Regional, portador da cédula de identidade, 
R.G. n° 5.347.998-7, e do CPF/MF, sob n° 929.523.999-72, a quem são conferidos 
poderes para representar a empresa outorgante no Pregão N° 020/2015, instaurado pelo 
Município de NOVA CANTU-PR, em especial para firmar declarações e atas, formular 
lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame acima indicado. 

Campo Mourão, 1 O de Agosto de 2015. 

Diretor Geral 
RG 368.816-0 SSP/PR 
CPF 028.745.479-72 

TRANSPORTE COLETIVO- ENCOMENDAS -TURISMO - FRETAMENTO 

Av. Afonso Botelho, 670- Telefone 44 3518-4000 - Fax 44 3518-4050 - CEP 87301-040 - Campo Mourão- PR 
e-mail: sac@expnordeste.com.br - SAC 0800 44 222 - www.expnordeste.com.br ' 



~NORDESTE 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 020/2015 

ANEXO IX 

DECLARACÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU. 
Comissão Municipal de Licitação 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 20/2015 
PROPONENTE: EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA 

DECLARACÃO 

Pela presente, declaramos que, nos termos do art. 4°, VIl da Lei 10.520/2002, a empresa 
EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS L TOA, cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação para o PREGÃO PRESENCIAL N.0 020/2015, cujo objeto é 
Aquisição de 03 (três) Micro-ônibus para transporte rodoviário para atender às 
necessidades da Administração Pública Municipal. 

Campo Mourão, 1 O de Agosto de 2015. 

Diretor Geral 
RG 368.816-0 SSP/PR 
CPF 028.745.479-72 

J p ) 

1 ~~ 
TRANSPORTE COLETIVO- ENCOMENDAS -TURISMO- FRETAMENTO ~ --------~~ 

Av. Afonso Botelho, 670- Telefone 44 3518-4000 - Fax 44 3518-4050 - CEP 87301-040 - Campo Mourão- PR 
e-mail: sac@expnordeste.com.br - SAC 0800 44 222 - www.expnordeste.com.br 

v 



~NORDESTE 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 020/2015 

ANEXO VI 

DECLARACÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO 
EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 

IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU. 
Comissão Municipal de Licitação 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 20/2015 
PROPONENTE: EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA 

DECLARACÃO 

O Sr. TEÓFILO BOIKO, portador do RG no 368.816-0 SSP/PR, abaixo assinado, na 
qualidade de responsável legal da proponente, a empresa EXPRESSO NORDESTE 
LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA, de CNPJ no 76.533.777/0014-06, DECLARA 
expressamente que se sujeita às condições estabelecidas no Edital acima citado e que 
acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à 
qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no 
Edital e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto. 
DECLARA, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes 
impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do 
Artigo 32, parágrafo 2o, e artigo 97 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 199.3, e alterações 
subsequentes. 

Campo Mourão, 1 O de Agosto de 2015. 

( 

/z:2_,~~~ 
<fÊÓF((o BOIKO 

Diretor Geral 
RG 368.816-0 SSP/PR 
CPF 028.745.479-72 

TRANSPORTE COLETIVO- ENCOMENDAS- TURISMO- FRETAMENTO 

Av. Afonso Botelho, 670 - Telefone 44 3518-4000 - Fax 44 3518-4050 - CEP 87301-040 - Campo Mourão - PR 
e-mail: sac@expnordeste.com.br - SAC 0800 44 222 - www.expnordeste.com.br . I 

\ 



~NORDESTE 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 020/2015 

ANEXO 111 

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE EDITAL E ANEXOS 

EMPRESA: EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA 
CNPJ/MF: 76.533.777/0014-06 
CIDADE: CAMPO MOURÃO ESTADO: PARANÁ 
E-MAl L: ass. trafego@expnordeste.com.br 
FONE:(44) 3518-4000 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TRES MICRO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO, 
para atender às necessidades da Administração Pública Municipal que serão 
utilizados de acordo com as necessidades, através do Pregão Presencial N° 020/2015, 
constantes no Anexo I que contêm as especificações técnicas e comerciais que 
possibilitarão o preparo das propostas. Sendo a discriminação do Objeto: Aquisição de 
03 (três) Micro-ônibus usados (semi-novos), com ano de fabricação acima de 2007. 

Obtivemos, nesta data, através da Divisão de Licitações desta municipalidade, cópia do 
instrumento convocatório da licitação supramencionada. 
Visando a comunicação futura entre esta Prefeitura e a sua empresa, solicitamos a Vossa 
Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Setor de Licitação por 
meio de fax (44) ou ser entregue diretamente à Divisão de Licitações desta Prefeitura 
Municipal. 

A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Nova Cantu à 
responsabilidade de comunicação de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas 
no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não 
cabendo posteriormente qualquer reclamação. 

Campo Mourão, 1 O de Agosto de 20"15 .. 

r cq 
/?~~46 

T.EÓFILÚ BOIKO 
Diretor Geral 

RG 368.816-0 SSP/PR 
CPF 028.745.479-72 

I 
~ t ) 
f / 

~ ~ 
~ 

_____________ TR_A_N_S_P_O_RT_E_ C_O_L_E_T_IV_O_-_E_N_C_O_M_E_N_DA_S_-_T_U_R_IS_M_O_-_F_R_E_TA_M_E_N_T_O ________ ~~ ~ 

Av. Afonso Botelho, 670 - Telefone 44 3518-4000 - Fax 44 3518-4050 - CEP 87301-040 - Campo Mourão - PR 
e-mail: sac@expnordeste.com.br - SAC 0800 44 222 - www.expnordeste.com.br 'v 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANA 

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

A VISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITA TO RIO n• 04912015 
PREGÃO, na forma Presencia l n• 020/2015- PMNC 
OBJETO: Aquisição de 03 Ônibus (usados) para Transporte Escolar, 
conforme espec!ficações em edital. 
ABERTURA: A partir das 09:00 (nove) Horas do dia 12 de Agosto de 
2.015 na sala de reuniões do Paço Municipal em Nova Cantu Paraná. 
AVISO_ DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATORIO n' 050/2015 
PREGAO, na forma Presencial n• 02112015- PMNC 
OBJETO: Aquisição de Peças para Ônibus Escolar (serviços), conforme 
especificações em edital. 
ABERTURA: Á partir das 10:00 (nove) Horas do dia 12 de Agosto de 
2.015 na sala de reuniões do Paço Municipal em Nova Cantu Paraná. 

A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações p~erão ser 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PARANA, junto a 
Divisão de Licitação no horário das 8:30 às li :00 H.s e das 14:00 às 17:00 Hs. 
Telefone/Fax: 44 35271363-3527-1281 

Nova Cantu. Estado do Paraná. 27 de Julho de 2 01 S. 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

Prefeito Municionl 
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... ~ 192 ISSN 1677-7069 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N' 9412015 

Processo Administra1ivo n• 162120 15 
Objeto: Aquisi~o de Extintores e Peças dos Mesmos destinados aos 
Vclculos da Fra[a Municipal c Diversos Departamentos c Secretarias 
desta Prefeitura. pelo Menor Preço Por Item. Obtenção do Edital: 
Prcfcitur3 Municipal de Mario.l.va Rua Santa Efigênia. 680 M~ialva
Pr. Reccbimcnlo das Propostas: até 11 de :~gosto de 2015 às 
1Jh45min. Abertura das Propostas: 11 de agosto de 20 15 às 
l ~hOOmin. Informações: (44) 3232-8370 (voz e fax) ou compra.s@c::~
p•taldauvafina.com.br 

Marialva-PR. 21 de julho de 2015. 
EDGAR SILVESTRE 

Prefeito 

AVISO 
PREGÃO PRESENCIAL N' 8812015 

Processo Administrativo n• I 51120 I 5 
Fica retificado no Edital de l,reg:1o Presencial n• 8812015, 

cujo a~iso foi publicado no DOU. no dia 15 de julho de 2015, Seção 
3. Pâgma 133, o Anexo I - Termo de Referência. onde poded ser 
consultado no site www.marialva.pr.gov.br. Prorroga-se também o 
pmzo de recebimento e o.benura dos envelopes para o dia 12 de 
D.gosto de 2015. sendo o rcebimento dos envelopes às 13:45hs e a 
abertura às 14:00hs. 

Marialva-PR, 27 de j ulho de 2015. 
EDGAR SILVESTRE 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N' 9912015- PMM 

EXCLUSIVO PARA ME e EPP 
PROCESSO N' 21612015 
MODALIDADE: Pregão Presencial parJ Registro de Preços. 
TIPO: Menor preço por item 
OBJETO: Aquisiç.ão de gêneros alimenticios para merenda escolar, 
conforme especificações constantes do Anexo I. 
LEGISLAÇAO: Lei Federal n' 8666/93, de 21 de junho de 1993, L<i 
Federal n• 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n• 
1.51912006, de 26 de outubro de 2006, Lei Complementar n• 123 de 
14 de dezembro de 2006 c o.ltcrilçOes d3 Lei 14712014. 
DATA PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA CREDEN
CIAMENTO e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: lO DE AGOS-

rg~~ zg ll;t~~~ D~O~Si~~~~~~~:s~~L~c~LICA 
DO PREGÃO: Prefeitura Municipal de Marmc:lci ro. situada na Ave. 
nid<~. Macali, 255 • centro, na cidade de Marmcleiro Estado do P.uanà, 
sala de reuniões no dia 10 de :1gosto de 2015 com inicio às 14;00 
horas. 

O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos na Prefeilura 
Municipal, no endereço Avenida Macali, n• 255, Ct:ntro, Fone {46) 
3525-8107 ou 8105, Marrneleiro, Estado do Porani. de 2' a 6' fei ra, 
nos hor:ítios dJ.S 08:30 as I 1:30, c das 13:30 as 17:00 horas, onde 
poderão ser consulto.dos e adquiridos graruitamcnte, c pelo site 
www.marmclciro.pr.gov.br. 

INFORMAÇÕES: Informações e esclill'ecimentos 3dicion:lis. 
no endereço e telefone acima citado. 

Mam1eleiro, 24 de julho de 2015. 
LUCIANA ARISI 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA 

AVISO DE LICITAÇÃO N' 66/2015 
TOMADA DE PREÇOS N' 812015 

O Municlpio de Nova Aurora!Pr av isa aos interessados que 
far.i realizar ;is 09: 15 hor<lS do dia l3 de agosto de :2015, na sede da 
Prefeitura Municipal, sito a Rua São Joolo, 354, l.icitJç3o nn mo
d>lidade TOMADA DE PREÇOS do tipo MENOR PREÇO, ob
jetivando a contratação de empresa do ramo pertinente para execução 
sob regime de empreitada global d:1 obro~ de reforma do Ginás io de 
Esportes Municipal Guerino Dal Molin, conforme projeto, memorial 
descritivo, plan ilhas de orçamento c serviços, c:ronograma. fisico-fi· 
nanceiro c demais projetos que integram o Edital, para aplicação dos 
recursos referentes ao Contrato de Repasse 75248012010 Processo 
0347262-06120 10-ME. A cópia do Edit.aJ , poderá ser obtid01 no sitc 
W\vw.novaaurora.pr.gov.br. Demais informações pertinentes a presente 
Licitação, senl fomec id:J. aos interessados junto ao Departamento c.le 
Licit:lção da Prefeitura Munícipal de Nova Aurora. no endereço aci· 
ma mencionado. em qwlqucr diu Util, no horário entre as 08h30min 
até a.s li h30min c da.~ 13h30min atê as 17h00min. 

Nova Aurora-PR. 24 de julho de 20 I S. 
JOSE APARECIDO DE PAULA E SOUZA 

Prefeito 

Diário Oficial da União - Seção 3 

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

_ AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGAO PRESEI\'CIAL N' 2012015- PMNC 

Processo Licítalório n• 049/2015 
OBJETO: Aquisiç3.o de 03 Ônibus para Transponc Escolar (usados), 
conforme espcc,ificaçõcs em edital, 
ABERTURA: A partir das 09:00 Horas do DIA 12 de Agosto de 
2.015, na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Can\u, 
Paraná. 

A Pasta com inteiro teor do EditJI, ~mexes e informações 
poderão ser sol ícita9os na PREFEITI.JRA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU • PARANA. j unto a Divisão de Licitação, no hor:Uio d:lS 
9:00 ils 11:00 l ls e das 14:00 ils 17·00 Hs. TclefoneiF>X (44) 
35271363- 3527-1281 • pmncantu@igcom br 

PREGÃO PRESENCIAL N' 2112015 - PMNC 

Processo Licilatóno n• 050/2015 
OBJETO: Aquisição de Peças para Ônibus Escolares (serviços), con. 
forme especifi c!lcõcs em edital. 
AIIERTURA: A ponír das 10:00 Horas do DIA 12 de Agosto de 
2.015, na sala de reuniões do Paço Munic ipal, em Nova Cantu. 
Paraná. 

A Pasla com inteiro teor do éc.lit3l, anexos e informações 
poder-lo ser sol i cita~os na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANltl - PARANA, junto a Divisão de Lici\.aÇilo. no horário das 
9:00 ils 11:00 Hs e d•s 14:00 ils 17:00 Hs. TelefoneiF>X: (44) 
35271363 ~ 3527-1281 - pmncantu@ig.com.br. 

Nova. Cantu. PA, 27 de julho de 2015. 
AJRTON ANTONIO AGNOLIN 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VERDE 
DO OESTE 

O Município de Ouro Verde do Oeste, por seu Prefeito, toma 
pUblico que fad realizar, no P;~ço Municipal. Ru3 Curitíba n• 657. 
Dcpart<lmCnto de Ucira.çOcs, Processo de Licita.ção n• 04312015, mo
dalidade Pregtio n• 032/2015, pelo SÍ$tcma presencial, tipo menor 
preço por item, o.quis ição de móveis p;~ra escritório, brinquedos pc-

f~r06~~~~esuni~~kf~~~ utC::;~jif$·1 sw;~cr5 .e ~:~~~~~is 2 ~S exg~diesi~:: 
hup://w\o,'W.ouroverdedooeste. pr.gov.brflicit;~cao. 

Ouro Verde do Ocste-PR. 27 de julho de 2015. 
Al.DACIR DOMINGOS PAVAN 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS 

A\'ISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N' 5012015 

Processo Licitatório n.• \28120 15 
O Munícipio de P;~\ma.s, Eslado do Paraml, atrovês de Pre

goeiro. design;~da pelo Decreto n• 3.9812015 de 0510512015. Decreto 
n• 2.128/06 • Regulamentação da Modalidade Pregao, Decreto n• 
2.6 17 de 8/6/10 - Rcgul;~mcntaçao do Sistcmil Registro de Preços, Lei 
n• 8.666/93 c suas posteriores allcraç~s. Lei 10.520/2002 e suas 
alteraçõe-s. toma públ ico aos interessados que realiurá processo de 
lícitaçao na mod>lidade de PREGÃO PRESENCIAL n•. 5012015, 
objetivando a seleção de propostllS para o REGISTRO DE PREÇOS, 
c conforme cspccificaçOes deste ccname nõi.S condições !ix:::.das no 
Ediml e SI!US anexos. sendo a licítaçào do tipo ~MENOR PREÇO 
POR ITEMPOR LOTE", !anccs pregão. 

DATA E HORARIO DA LICITAÇÃO: 09:15 do di> 
19/0812015: 

ENDEREÇO: s;~b de reuniões da Prefdtura Municipal, Av. 
Clevelándia. 521 - Centro, Palmas - Paraná 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL. SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS. 

TIPO DE JULGAMENTO MENOR PREÇO POR ITEM, 
lnncc:s pregão. 

para aten~~/~:~~o~~~~ç:~n~~~a'!:~:r:~s D~;=~n~o ed~i~a;~ni~ 
c i ai - Convênio FIA 239/2013, ao Funrebom e ao PTIS Projeto Bom 
Pastor - Conaato Caixa 040884 109, conforme especificações anexas 
ao edital. . 

DATA E HORARIO DO CREDENCIAMENTO. PROTO
COLO DOS ENVELOPES "I c 2": Ate a.< 09·00 do dia 
19/0812015: 

LOCAL DO PROTOCOLO: no Protocolo d> Divisao de 
Licit3ç0es ou à Comissão Permanente de Licitação n;~ sede do Mu
niclpio de Palmas- PR. na Avenida Clevelãndia. n.521. 

Local paro informações e obtenção do instrumemo convo
ca.cório c scw anexos: Divis!io de Licitações - Av. Clevclândia, n.521 
• centro - Palmas • PR telefone (04ó) 32cl3-7000 - Sitc: 
\Vww.pmp.pr.gov.br. 

Pulmas - PR. I 5 de julho de 2015 
ANGELA MARIA LISOSKl 

Pregoeira 

N' 143, quarta-feira, 29 de julho de 2015 

PREFEITURA MUNJCIPAL DE PALMEIRA 
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N' 5112015 

A Pregoeiro do Município P;~lmcira torna pUblico que rC:;~
Iizar.i licitaç;lo na modalidade Pru::GÃO ELETRÔNICO. tipo Menor 
Preço, dia 10108/2015, as 13h30mm. 

OBJETO: Aquisiç~o por meio de assisténci3 linancctra do 
FNDEIMEC (PAR) de brinquedos didâticos para as escolas de cdu
c:açtlo infantil da rede municipal de ensino. Os intcress;~dos poder3o 
obt~r o edital na Integro através do endereço eletrõnico www.pal-

~l~~~·~·;~t~~r.p~~~o~a~~s s~ti~i~~~:· ~~~~:S d~u foendd:d012~;9~t 
5014. 

Em 28 de julho de 2015 
LEILIANE COSTA 

PREFEITURA MUNJCIPAL DE PARANAGUÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N' 3112015 .SRP N' 1712015 

OBJETO: Aquisição de Produtos de Distribuição Gratuita na 
Rede Municipal (Suplemento Alimentar, Fórmulas lnf3ntis c Com
postos Lácteos), em atendimento da Secretaria Municipnl de S;~údc . 

TIPO: Menor Preço Total do Lote 
PERIODO: 12 (doze) meses 
VALOR ESTIMADO: RS 2.248.375,20 (Dois milhões, du

zentos e quarenta c oito mil, trezentos c setenta e cinco reais c vinte 
ccntnvos) 

horas 
DATA DA ABERTURA: 12108/2015 - HORÁRIO: 09.00 

LEGISLAÇÃO APLICAVEL: Lei n' 10.52012002, Lei n' 
8.666/ 1993. Lei Complementar no 123/2006 com as nltcraçõcs da Lei 
Complcmenw n° 14712014 c o Decreto Municip;~l n• 94312006. Ou
tros esclarecimentos poderão ser fomecidos pel;~ Pregoeira, Rua Júli<~ 
da Costa, 322, Centro, no horário das 08:00 às l i :00 e dJS 13:00 às 
18:00h ou pelo lei e fone n' (4 1) 3420-6003. 

Paranaguá, 28 de julho de 2015. 
ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA 

ROSINA 
Pregoetra 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO 
PARANÁ 

f;VISO DE LICITAÇÃO 
PREGAO PRESENCIAL :'<' 3012015 

Processo Licil3tório no 054/2015 
Objeto: ~contratação de empresa cspccinli7...ad;~ no fornecimento Mi· 
cro-õnibw. para atender ilS m:ccss idadcs da Secretaria Municipal de 
SaUdcN. Re-Abertur;~: 27 de Julho 2015. :is 15:00hrs. no dcpart:Jmento 
de licit.a.çOes situ3do ;~Rodovia PR 407, Km 19 - Balnejno Praia de 
Leste - Ponlal do Paraná. Critt,;rio de Julgamento: Menor Preço Unt· 
tário. Edital c Retificaçl1o: à disposição dos intcrcssJdos no De· 
p<~rtnmcnto de Licitações c Contratos, no horãrio d;u: 08h00 õi.S 11 hOO 
e das 13h30 às 15h00, oo volor de RS 10,00 (dez reais) ou gro
tuitamente no site: W\\W.ponlllldoparana..pr.gov.br Pont.:ll do Paraná 
06 de julho de 2015. 

Em 6 de j ulho de 20 15. 
GEOVANA MARIA CORDEIRO 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTO 
CENTENÁRIO 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS N' 25/2015- PMQC 

PREGÃO PRESENCIAL N' . 03812015-PMQC-SRP 
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS!ÇÓES FUTU
RAS DE G~NEROS ALIMENTIClOS DESTINADOS A MEREN
DA ESCOLAR. 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE QUARTO CENTENÁRIO 
FORNECEDOR: CLAUDINEI CARLIS -ME, inscrita no CNPJ/MF 
N'. 06.159. 190/0001-70 
LOTES: OI. 02, 03, 04 c 05. 
VALOR TOTAL: RS 29 1.170,30. 
VIGÊNCIA: A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 
12 (doze) meses, i1 partir da da\.3 da sua assinatura. com elicàeia legal 
após a publi caç!Io do seu extrato. DATA DA ASSINATURA DA 
ATA: 24/0712015. 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO F. HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N' 38/2015-PMQC-SRP 

O Prefeito Municipal, REIN ALDO KRACHINSKI, no uso 
das atrih1.1ições que lhe são conferidas pe\3 leGtslação em vi&or, es
pecialmente <1 Lei n•. I 0.520/02, Lei n•, &.666/93, Lei complementar 
n•. 123/06, c demais lcgisi:J.çô..:s aplicáveis, a vista da Ata de ScssJo 
de Pregi:io Prcscneinl c P;~rcccr Juridico, resolve: 

Este documento pode ser verificildo no endereço eletrônico http://ww\v,in.gov.~.l1ml, 

pelo código 00032015072900192 
Documento 3.Ss inado digitnlmcntc confom1c MP n~ 2.200-2 de 24/08/2001. que institui a 

Infraestrutura de Ch;~vcs PUblicas Br:~tsileira - ICP-Brnsíl. 
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I Marumbi DOCUMENTO CERTIFICADO 

CÓDIGO LOCALIZADOR: 
452572915 

vfello 

PREFEITURA MUNlCIPAL DE MARU' 
A VISO DE LI ClT AÇÃO 

Documento emitido em 30/07/2015 11:38:26. 
BIMENTO - LICENÇA DE INSTALAÇA 
hoz de Mello, estado do Paraná inscrito 

352.062-61, torna publico que recebeu do 
nstalaçao n• 21550, para o seguinte 

Diário Oficial Com. lnd. e ~erviços 
N° 95041 30/07/20151 PAG. 29 

. prefeitura Municipal de Munhoz de Mello, 
~~~opct:~~~0~flgi~1~p~~g~~ · 1plantaçao de Rede Energia Elétrica 

O município de Marumbi torna público ,-- --·- • --·-- ·· - · ·- - zaoo no lOte 47-Rem/Rem-2, medindo a área de 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA l 

horas do dia 04 de setembro de 2015, na Rua Vereador João Fuzetti 35.534,95m'.Referente ao Par ue Industrial Luiz Lunhani, 
n• 800 em Marumbi, Paraná, Brasil, Concorrência Pública, tipo maior 
oferta, CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA CHAMADA DE 
INTERESSADOS NA OBTENÇÃO DE CONCESSÃO DE 
DIREITO REAL DE USO DE IMÓVEIS SITUADOS NO PARQUE 
INDUSTRIAL E EM ÁREA COMERCIAL DE MARUMBI, PARA 
EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS, COMERCIAIS, 
AGRONEGÓCIOS OU PRESTADORAS DE SERVIÇOS. 

O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, 
poderâ ser retirado no endereço acima indicado a par1ir do dia 30 de 
julho de 20 15, no horârio comercial. Informações adicionais, dúvidas 
e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos à Comissão de 
Licitação no endereço acima mencionado- Telefone (433441 1212), 
fax 43344 112 12 - "e-mail" 
pmmbi@prefmarumbi.com.br. 

Marlon Castro Pavesi Pini 
Prefeito Municipal 

Marumbi, 29 de julho de 2015. 

I Mirador 

R$ 168,00 - 63323/2015 

PREFEITURA MUNIClPAL DE MIRADO R 
Est2do do P2uná 

CNPJ: 75.475.442/0001-93 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL!\." 042/2015 
A Prefeitura Municipal de Mirador, Estado do Paraná, toma público que às 09:00 
horas do dia 12 de agosto de 2015, em sua sede a Av. Gualra W 153 na Sala de 
Reuniões do Paço Municipal, estará realizando PREGÃO PRESENCIAI:, obje
tivando a Seleção de propostas das interessadas ao objeto de AQUISIÇAO DE 
CALCÁRIO DOLOMÍTlCO E CALCÍTRICO, CONFORME CONV~NlO N". 
521/2013, FIRMADO ENTRE O ESTADO DO PARANÀ, POR SUA SECRE
TARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO- SEAB E O 
MUNJCIPIO DE M!RADOR-PR. O presente certame será regido pela Lei Federal 
n.' 10.520/2002, Decreto Municipal n.' 076/2006, aplicando-se subsidiarian1ente, 
no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal n.' 8.666/1993, e dem_ais 
normas regulamentares aplicáveis à espécie, sendo a presente L1c1tação do t1po 
MENOR PREÇO POR LOTE. Valor Global: R$ 87.500,00 (oitenta e sete mil e 
quinhentos reais). O Edital e seus anexos poderão ser retirados na Secretaria Mu
nicipal de Administração- setor de Licitações e contratos Junto ao Paço Mumc1pal, 
em horário de expediente. 

Mirador-Pr, 29 de julho de 2015. 

I Morretes 

Reinaldo Pinheiro da Silva 
Prefeito Municipal 

R$192,00- 6327-4/2015 

HOMOLOGAÇÃO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N' 037/2015 PRE
GÃO PRESENCIAL N' 022/2015 OBJETO: Registro de Preços para Aquisição 
Complementar de Gêneros Alimenticios, em atendimento as Secretarias Municipais 
e FUNREBOM, conforme as especificações descritas no termo de referência no 
Anexo I que faz parte integrante do Edital. Com base nas infonnações constantes 
do Procedimento Licitatório N'. 037/2015 e Pregão Presencial N'. 02212015, por 
força do inciso IV, art. 7" do Decreto 3.555/2000, HOMOLOGA o procedimento 
licitatório epigrafado. Considerando o julgamento das propostas, lances e habili
tação realizada pelo pregoeiro assim adjudicada em sessão: FORNECEDORES: 
VAREJÃO DE CARNES SOLEDADE L mA- ME CNPJ N' 06.087.469/000 1-96 
NO VALOR DE R$ 14.296,40 SULBOX COMERCIAL LTDA- ME CNPJ N" 
07.05 I .750/000 1-31 NO VALOR DE R$ 16.842,00 Por fim, ficam expressamente 
convocadas as proponentes acima classificadas, para a assinatura das respectivas 
Atas de Registro de Preços, nos tennos do art. 64 caput do citado diploma legal, 
sob as penalidades da lei. Morretes, 27 de julho de 2015 HELDER TEÓFILO DOS 
SANTOS Prefeito Municipal De Morretes 

R$120,00- 63157/2015 

R$ 48,00 - 62823/2015 

I Nossa Senhora das Graças 

EDITAL DE LICITAÇÃO - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIALN' 31/2015 
- TIPO 
-MENOR PREÇO POR ITEM. A Comissão Permanente de Licitaç4o, da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 1oma público, para conheci
mento dos interessados, que fará reali7.ar licitação na modalidade de Pregão Presencial, 
conforme abaixo especificado: Objeto: Scleç4o de preços para pequenas reformas que 
são necessârias nos prédios públicos deste município. para todos os departamentos desta 
municipalidade, conforme descrilo no anexo I do edital. Abertura: 12/0812015; Valor 
Máximo: RS 149.000,00 (Cento c Quarenta c Nove Mil Reais). Horário: 15h00min. 
Recebimento dos Envelopes contendo os documentos de babilitaçio e propostas de 
preço: Att o dia 12 de Agosto de 2015, até ás 14h30min, na Sala de Reuniões das Lici
tações, sito a Praça Deputado Nilson Batista Ribas, n' 131- Nossa Senhora das Graças, 
Paraná. Os interessados deverão retirar pessoalmente o edital e demais informações, que 
se encontram a disposição no Setor de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. 
O Edital será entregue de forma impressa. Nossa Senhora das Graças- Estado do Paranã. 
28 de Julho de 2015. João Pineli Pedroso - Prefeito Municipal; Maria Lucia Aeioli 
Marques - Pregoeira. 

RS 144.00- 6307412015 

I Nova Cantu 

~- ..--
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CA:'o/Tll 

ESTADO DO PARANA 
CI\PJ a' 77.845.394/0001-03 

Rua Bahia, 15- CEP 17.330-000 

A VISO DE LI ClT AÇÃO- PROCESSO LI ClT ATORIO n• 049/2015 
PREGÃO, na forma Presencial o' 020/2015- PMNC 
OBJETO: Aquisição de 03 Ônibus (usados) para Transporte Escolar, 
conforme especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 09:00 (nove) Horas do dia 12 de Agosto de 
2.015, na sata de reuniõu do Paco Municipal, em Nova Cu tu, Paraná. 
A VISO DE L1CIT AÇAO - PROCESSO LIC1TAT~RIO n' 050/2015 
PREGÃO, na forma Presencial n' 021/2015- PMNC 
OBJETO: Aquisição de Peças pan Ônibus Escolar (serviços), conforme 
especificações em edital. 
ABERTURA: Á partir das 10:00 (nove) Horas do dia 12 de Agosto de 
2.015 na sala de reuniões do Paço Municipal em Nova Cantu, Paraná. 

A Pasta com inteiro teor do Ed1tal, anexos c informações podcr:lo ser 
solicitados no PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - Pi\RANA, junto a 
DIVISão de Licitação, no h<lrãno das 8:30 às l i :00 Hs e das 14:00 às 17·00 Hs 
Telefone/Fa>c_{44) 35271363 - 3527- 1281 

Nova Cantu. Estado do Parnnâ, 27 de Julho de 2.015 
AIRT0:'-1 ANTONIO AGNOLIN 

Preftilo Muni~ I 

RS 144,00- 6285612015 

I Nova Laranjeiras 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIALN' 3912015-PMNL 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Licitação aclusiva para Micruempruas t Empresas dt PequtiiD Porte, nos termos da 
Lei Complemorlnr U7 de 07108/lOU 
O Municipio de Nova Laranjeiras. Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob n' 
95.587.648/0001 -12. através de seu Pregoeiro, tendo em vista a disposlo na Lei Federal 
n'l0.52012002, Decreto Federal n' 3.555/2000, Lei Complementar n'l47/14 e Decretos 
Municipais n' 13612006,34/2007. torna publico que realizará h 09:00 horu do dia 
19 de agosto de 2015, na sede da Prefei1Ura Municipal, situada à Rua Rio Grande do 
Sul, 2122- Centro - Fone (42) 3637-1 148, lic1tação na modal1dade P~egáo PresenCial 
(SRP) n' 39/20 I 5-PMNL, cujo objeto é o registro de preços pa:a aqu1s1ção de produtos 
hospitalares e de enfennagem para manutenção dos centros de saude mumc1pa15 e umdade 
de pronto atendimento municipal Severino da Rosa. O edital e seus anexos poderão ser 
retirados na sede da Prefeitura Municipal , no endereço supracitado, junto ao Departa· 
mcnto de Licitações ou através do c-mail: lieitacao@novaloranjciras.pr.gov.br c www. 
novalaranjeiras.pr.gov.br. 

Nova Laranjeiras- Pr. 29 de Julho de 2015. 
VALDECIRALVES DE MEDEIROS 

Pregoeiro 

R$192,00- 6322412015 
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PROCESSO LICITA TÓRIO N.o 049/2015 
PREGÃO PRESENCIAL N.o 020/2015 

TIPO: Menor Preço Global 

Os documentos que integram o presente Edital estão dispostos em 10 (dez) anexos, a saber: 

Anexo .I- Termo de Referência/Descrição do Objeto Licitado; 
Anexo 11 :..:. Modelo de Proposta de Preços; 
Anexo 111 - Protocolo de Recebimento Edital; 
Anexo IV - Modelo de Pro cu ração · 
Anexo V - Modelo de Declaração de Idoneidade~ 
Anexo VI - Modelo de Declaração de Sujeição às Condições Estabelecidas no Edital e 
de Inexistência de Fatos Supervenientes Impeditivos da Habilitação; 
Anexo VII- Modelo de Declaração da Não Existência de Trabalhadores Menores;' 
Anexo VIII -:: Modelo de Declaração Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte. 

·. Anexo IX - Modelo de Declaração · de que. a proponente cumpre os requisitos ·de 
·Habilitação. 
Anexo X - Minuta do Contrato 

Muito embora os documentos estejam agrupados em ANEXOS separados, todos eles se 
completam, sendo que a proponente deve, para apresentação da PROPOSTA e DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO, bem como os demais DOCUMENTOS, ao se valer do EDITAL, inteirar-se 
de .su'a composiÇão, tomando conhecimento, assim, das condições administrativas e técnicas que 
nortearão· o desenvolvimento do Pregão :e a formalização CONTRATUAL, que poderá ser 
substituído por Nota de Empenho nos termos que se dispõe o Art. 62, da Lei Federal 8.666/93, 
sorte que todos os aspectos mencionados em cada documento deverão ser observados, ainda que 
não repetidos em outros. 

1. PREÂMBULO: 

Torna.;.~e público, para conhecimento dos interessados, que o MUNICÍPIO DE NOVA 
· CAN:Tl),.'realizará Pregão Presencial n°. 020/2015, PREGÃO . PRESENCIAL, tipo MENOR 
PREÇO GLOBAL, p·ara a AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) MICROS-ÔNIBUS PARA 
TRANSPORTE ESCOLAR, para atender às necessidades da Administração Pública 
Municipal, especificados no(s) Anexo(s) que acompanha(m) o prese.nte edital, de acordo com as 
normas contidas na Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alterações, nas cláusulas deste Edital. Os 
envelopes contendo "DOCUMENTOS" e "PROPOSTA" deverão ser entregues 
impreterivelmente junto a COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DK.NOV A CANTU/PR, na Rua Bahia, no 85, centro, Nova Cantu/Pr. até às 09:00 horas do dia 
12 do mês deAgosto de 2015, e serão abertos no mesmo dia, às 09:00 horas. 



MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
Estado do Paraná 

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

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

. O Pregão será-conduzido pelo PREGOEIRO, auxiliado pela EQUIPE DE APOIO, conforme 
designação coritida nos autos do processo. Iniciada a abertura dos envelopes de proposta, não mais 
serão aceitos credenciamento, tampouco recebimentodos envelopes. 

2. DO OBJETO: 

. . AQplSIÇÃO DE . · 03 (TRÊS) MICROS-ÔNIBUS PARA TRANSPORTE 
RODOVIARJO para atender às necessidades da Administ-:-ação Pública Municipal, através 

· do Pr~gão Prese.néial No 020/2015, constantes .no Anexo I que contêm as especificações técnicas e 
comerciais que possibilitarão o preparo das propostas. 

3. TIPO DO PREGÃO 

Este PREGÃO é do tipo MENOR PREÇO GLOBAL. 

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

. . · Os. recursos fi~al)ceiros para suportar a eficácia do presente objeto, será atendida pela seguinte 
dotação orçamentária: 0508.12361.0188-1008-44.90.5252 

5. ÇONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

Poderão ·partiCipar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da 
-. con~ratáção que atenderem a todas as exigências con~tantes deste Edital e seus Anexos. 

Não será .permitida a participação de empresas estrangeiras que não tenham unidade de 
fabricação e c.oncessionárias de peças e assistência que funcionem no País, de interessados que se 
encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e liquidação, de consórcio de 
empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, estando também abrangidos pela proibição 
aqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a 
PREFEITURA, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

· . . A ·Empresa participante deverá estar previamente inscrita no Cadastro de Fornecedores 
da Prefeitura Municipal de NOVA CANTU, sendo que o Cadastro deverá estar presente no 
Envelope· de HabilitaÇão. 

6. -'FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (N.
0 

01) E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (N.0 2): 

·.Do erivelope:.contendo "PROPOSTA", deverão constar os seguintes dizeres: 

PREGÃO PRESENCIAL N°.020/2015 
ENVELOPE"PROPOSTA" 
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. NOME DA.PROPONENTE 
.ENDEREÇO DA PROPONENTE 

Do envelope contendo "DOCUMENTOS", deverão constar os seguintes dizeres: 

· PREGÃO PRESENCIAL N°. 020/2015 
ENVELOPE "DOCUMENTOS" 
NOME DA PROPONENTE 
ENDEREÇO DA PROPONENTE 

i. Os documentos constantes dos envelopes deverão ser apresentados em 1 (uma) via redigida com 
clareza, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, ou 
entrelinhas que prejudiquem sua análise, sendo a proposta datada e assinada na última folha e 
rubricada nas demais pelo representante legal ou pelo Procurador, juntando-se a Procuração. 

ii.A apresentação dos documentos integrantes do ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS (envelope 
n.0 01) obedec.erão tambérri os comandos contemplados nos subitens 6.3, 6.3.1, 6.3.1.1, 6.3.1.2, 
6.3.1.3, 6'.3 .2 e. 6.3.3. · 

iii.A proponente somente poderá apresentar uma única Proposta. 

Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope n.0 2) poderão ser apresentados em original, 
cópia simples, cópias autenticadas por cartório competente ou por servidor da Administração, 

.... ou por meio de publicação em órgão de imprensa oficial e inclusive expedidos via internet. 

iv.A aceitaçã~ de documentação por cópia simples ficará condicionada à apresentação do original ao 
PREGOEIRO, por ocasião da abertura do ENVELOPE N.0 2, para a devida autenticação. 

. . 

1. Para fim da previsão contida no sub item 6.3 .1, o 
documento original a ser apresentado não poderá 
integrar o ENVELOPE. 

2. Os documentos expedidos via internet e, inclusive, 
aqueles · outros apresentados terão, sempre que 
necessano, suas autenticidades/validades 
comprovadas por parte do PREGOEIRO . 
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3. O PREGOEIRO não se responsabilizará pela 
eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos 
de informações, no momento da verificação. 
Ocorrendo a indisponibilidade referida, e não tendo 
sido apresentados os documentos preconizados, 
inclusive quanto à forma exigida, a proponente será 
inabilitada. 

v.Os documentos apresentados por qualquer proponente, se expressos em língua estrangeira, deverão 
ser autenticados por autoridade brasileira no país de origem e traduzidos para o português por 
tradutor público juramentado. 

vi.Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas expedições/emissões não 
. · ultrap~ss~m a 90 (noventa) dias da data final para a entrega dos envelopes. 

7. CONTEÚDO DA PROPOSTA 

A PROPOSTA deverá conter: 

a) o número do PROCESSO e número deste PREGÃO; 

b) :a razão social da proponente, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e endereço 
eletrônico ( e-mail), estes ·dois últimos se houver, para contato; 

c) apresentar a descrição detalhada do objeto do PREGÃO, em conformidade com as 
especificações contidas no ANEXO I, a descrição deve ser firme e precisa, sem alternativa de 
preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado por item, 
devendo inclusive ser mencionada a marca do produto cotado; 

d) prazo ·de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 
apresentação; 

e) preço unitário do objeto licitado, por item, expresso em moeda corrente nacional. 

.Nota 1 - nos preços propostos estarão previstos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos 
relativos ao cumprimento integral do objeto do PREGÃO, envolvendo, entre outras despesas, 
tributos de qualquer natureza, frete, embalagem etc, exceto quanto aos preços nas hipóteses de 
desequilíQrio econômico-financeiro previsto na legislação incidental. 

' . ·. . ' ' . 

8. · CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO pertinentes ao ramo do objeto do PREGÃO são os 
seguintes: 
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I-Habilitação Jurídica: 

a) Inscrição comercial, no caso de firma individual; 

b) Ato constitutivo e alterações subsequentes ou contrato consolidado; devidamente 
registrado. em se tratando d.e sociedades comerciais . e, no . caso de sociedades por . ações, 
acompanhados da ·ata arquivada da assembleia de eleição da última diretoria; 

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou so.ciedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

· competente, quando a atividade assim exigir. 

.11- Regularidaqe Fiscal/Econômica: . . 

a) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), por meio da certidão, e relativa 
ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através de Certificado de Regularidade do FGTS 
(CRF) ou do documento denominado "Situação de Regularidade do Empregador", com prazo de 
validade em vigor na data de encerramento do prazo de entrega dos envelopes; 

c) Çertidão Negativa de débitos perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, relativos 
a tributos e contribuições; 

. d) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, relativo ao domicílio ou sede do 
proponente, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto da presente licitação 
(CICAD); 

. · e) Certidão negativa de falências ou recuperação judicial, expedida pelo Distribuidor da sede 
da pessoa jurídica,.cuja pesquisa tenha sido realizada em data não anterior a 60 (sessenta) dias da 
data prevista para apresentação dos envelopes. 

f) Prova de inscrição no Cadastro de Fornecedor do Município de Nova Cantu, pertinente a 
seu ramo de atividade. 

g) Um dos seguintes documentos, se microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 
des~jar os benefícios da Lei Complemen~ar n.0 123/06: 

.. • quando optante pelo SIMPLES nacional: comprovante de opção pelo SIMPLES 
obtido no sítio da Secret'aria da Receita Federal; 

• quando não optante pelo simples nacional: Declaração de Imposto de Renda ou 
Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado Econômico do exercício, 
comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I E ii DO 
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ARTIGO 3° DA Lei Complementar 123/06, ou ainda, comprovante da condição de 
ME ou EPP expedido pela Junta Comercial. 

h) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte co~vocado para assinar o contrato 
ou retira instrumento equivalente, que à data da licitação não estiver em regular situação com a 
r~gularidade fiscal, será concedido prazo de 02 (dois) dias úteis para sua regularização, prorrogável 
por igual período, a contar da convocação. . 

Obs: a participação nas condições previstas nesta alínea, implica no reconhecimento de não se 
encontrar em nenhuma das situações previstas no artigo 3° da Lei Complementar 123/06. 

i) A empresa que pretender se utilizar dos beneficios previstos na Lei Complementar 123, de 
14 de dezembro· de 2006, deverão apresentar, no momento do CREDENCIAMENTO, 
"DeClaração, de que se enquadra como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, 
além de todos os documentos previstos no Item 8 deste edital. · 

III- DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES 

Declaração de que não emprega menores de 18(dezoito) anos em trabalhos noturnos e 
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de 14·(quatorze) anos, conforme Lei n.0 9.854/99. 

IV- DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaração de que não recebeu do Município de Nova Cantu ou de qualquer outra 
entidade da Administração direta ou indireta, em âmbito Federal, Estadual e Municipal, 
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou impedimento de 
contratar com a Administração, assim como não ter recebido declaração de 

·INIDONEIDADE para licitar e ou contratar com a Administração Federal, Estadual e 
Municipal (anexo V). 

A apresentação do CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, com validade, emitido pela 
Administração Pública Municipal de Nova Cantu substitui os documentos elencados neste item, 
com exceção da qualificação técnica e da Certidão de Regularidade relativa à Seguridade Social 
(INSS) e a relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), da Declaração de que se 
enqufidra como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, da Declaração de que 
não emprega menores de idade e da Declaração de idoneidade; obrigando ainda a parte a declarar, 
·sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo à habilitação. 

vii. Qualquer documento indispensável para a obtenção do 
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, com 
prazo de validade vencido, deverá ser regularizado, 
impondo-se, para tanto, a apresentação do(s) mesmo(s) 



.' 

MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
Estado do Paraná 

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

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

juntamente com a documentação contemplada no subitem 
8.2. 

viii. A regularização da documentação aludida no 8.2.1 
também poderá ser levada a efeito na própria sessão, cuja 
certidão/documento utilizado para finalidade deverá 
observar as previsões contidas nos subitens 6.3, 6.3 .1, 
6.3.1.1, 6.3.1.2 e 6.3.1.3. 

Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, 
todos os documentos deverão estar em nome da filial, excetos aqueles documentos que, pela 
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente erri nome da matriz. Caso a licitante 
pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante da licitação, execute o futuro 
contrato, deverá apresentar toda a documentação de ambos os estabelecimentos na forma e 
condições previstos neste item. 

8.1 Os documentos apresentados e aceitos por ocasião do credenciamento estão dispensados 
de nová apresentação, juntamente com os documentos da habilitação. 

Outras C~mp~ovações: 

a) Os d6cum~nto~ deverão ser apresentados no original, ou através de cópia autenticada por 
cartório ou .por funcionário da Prefeitura Municipal de Nova Cantu, ou publicação em 
órgão de 'imprensa oficial . 

. b) Caso a empresa interessada esteja dispensada por lei de qualquer dos documentos exigidos 
por este Edital, deverá apresentar declaração fundamentada neste sentido. 

9. CONSULTA, DIVULGAÇÃO E ENTREGA DO EDITAL 

O presente Edital estará à disposição dos interessados na Diretoria de Compras e Licitações da 
Secretaria de Administração, sito à Rua Bahia, n° 85 - Nova Cantu- Pr. 

10. ESCLARECIMENTOS AO EDITAL 

É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre o ato 
convocatório dp pregão e seus anexos, podendo até mesmo · envolver a solicitação de cópias da 
l~gislação di~ciplinc:tdora do procedimento, cujo custo da reprodução gráfica será cobrada, 
observado, para tànto, o prazo de até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento 
das propostas. · 

.. '· 
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ix. A pretensão referida no sub item 10.1 pode ser formalizada por meio de requerimento endereçado 
· à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado no endereço e horário constantes 

do subitem 9.1. 

x. As dúvidas a serem equacionadas por telefone serão somente aquelas de caráter estritamente 
informal. . 

xi.10.1.3 Os esclarecimentos deverão ser prestados no prazo de 1 (um) dia útil, a contar do 
recebimento da solicitação por parte da autoridade subscritora do edital, passando a integrar os 
autos do PREGÃO, dando-se ciência às demais licitantes. 

11 .. PROVIDÊNCIAS/IMPUGNAÇÕES AO EDIT .ÀL 

. 11.1 É fl:tcultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de providências ou de 
impugnação ao ato convocatório do pregão e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de até 
2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas. 

11.1.1" As medidas referidas no subitem 11.1 poderão ser formalizadas por meio de requerimento 
endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado no endereço e 
horário constantes do subitem 9.1. 

. 11.1.2 A decisão sobre o pedido de . providências ou de impugnação será proferida pela 
autoridade subscritora do ato convocatório do pregão no prazo de 1 (um) dia útil, a contar do 
recebimento da peça indicada por parte da autoridade referida, que, além de comportar divulgação, 
deverá também ser juntada aos autos do PREGÃO. 

11.1 .3 O acolhimento _do pedido de providências ou de impugnação exige, desde que implique 
erri . modificação(ões) -do ato convocatório do PREGÃO, além da(s) alteração(ões) 
decorrente(s), divulgaçãópela mesma forma que se deu o texto original e designação de nova. data 
para à. realização do certame. 

12. DO CREDENCIAMENTO 

12.1 Aberta a fase para CREDENCIAMENTO dos eventuais participantes do PREGÃO 
consoante pr:evisão estabelecida no subitem 12.2 deste EDITAL, o representante da proponente 
entregará ao PREGO;EiRO documento que o credencie para participar do aludido procedimento, 
.respóndendo.por sua-autenticidade e legitimidade, devendo, ainda; identificar-se e exibir a Carteira 
de Identidade ou outro documento equivalente, com fotografia. 

12.2 O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento 
particular, com poderes específicos para, além de representar a proponente em todas as 
etapas/fases do PREGÃO, formular lances ou ofertas nas etapas de lances, desistir verbalmente de 
formular lances ou ofertas nas etapas de lances, negociar a redução de preços, desistir 

· expressarrient.e da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, m'anifestar-se 
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imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso administrativo ao fmal da sessão, assinar 
a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar 
todos os demais atos pertinentes ao certame . 

. 12.2.1 Na hipótese de àpresentação de procuração.por instrumento particular, a mesma deverá vir 
acompanhada. do Ato Constitutivo da proponente ou de outro documento, onde esteja expressa a 

. capacidade/ competência do outorgante para constituir mandatário. O licitante que não cumprir as 
exigências de representação não poderá formular as ofertas verbais da etapa de lances do pregão, 
valendo, contudo, para todos os efeitos, os termos de sua proposta escrita. Outrossim, o licitante 
não poderá praticar qualquer ato na sessão de realização do certame, como a interposição de 
recursos. · 

12.2:1.2 É admitida a participação de licitantes que não credenciarem representantes desde que 
entregue os envelopes e preencha as demais condições previstas neste edital, inclusive quanto ao 
prazo, diretamente na sessão pública ou no protocolo geral à Rua Bahia, n° 85, centro - Nova 
Cantu- Pr. 

12.2.1.3 O uso de telefone celular durante a sessão de lances só poderá ser usado com a 
permissão do Pregoeiro. 

12.3 Se o representante d·a proponente ostentar a condição de sócio, proprietário, dirigente os 
assemelhado da empresa proponente, ao invés de instrumento público de procuração ou 
instrumento particular, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto/Contrato Social ou 
documento equivalente, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura. 

12.4 É admitido somente um representante por proponente. 

12.5 A ausência da documentação referida neste item ou a apresentação em desconformidade 
com as ·exigências previstas impossibilitará a participação da proponente neste PREGÃO, 
exclusivamente no tocante à formulação de lances e demais atos, inclusive recurso. 

12.6 Apresentar obrigatoriamente no momento do credenciamento a Declaração de Sujeição às 
condições estabelecidas no edital e de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da 
habilitação e Declaração de que a proponente cumpre .com os requisitos de Habilitação, conforme 
model<;>s constantes nos Anexos VÜ e IX deste Edital. 

12.7 . Desenvolvido o CREDENCIAMENTO das proponentes que comparecerem, · o 
· PREGOEIRO declarará encerrada esta etapa/fase, iniciando-se o procedimento seguinte 
consistente no recebimento/conferência da declaração exigida neste Edital. 

13. RECEBIMENTO DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTES CUMPRE OS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU . . 
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EMPRESA DE PEQUENO PORTE, SE FOR O CASO, E DOS ENVELOPES 
PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

13.1 A etapa/fase para recebimento da DECLARAÇÃO DE QUE A PROJ>ONENTE 
CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA DE 
PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO será levada a efeito tão logo se encerre a 
fase de CREDENCIAMENTO. 

13.1.1. DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO não deve integrar os ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS e 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, constituindo-se em DOCUMENTO a ser fornecido 
separadamente, fica facultada a utilização do modelo constante do ANEXO X. A 
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA . OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE . NOS 
TERMOS DO .ANEXO IX, SE FOR o· CASO, SERÁ RECEBIDA EXCLUSIVAMENTE 
NESTA OPORTUNIDADE. 

13.2 Iniciada esta etapa/fase, o PREGOEIRO receberá e examinará a DECLARAÇÃO DE 
QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUSITOS DE HABILITAÇÃO. 

13.2.1 A aus~ncia da referida declaração ou a apresentação em desconformidade com a exigência 
prevista . inviabilizará a participação da proponente neste PREGÃO, impossibilitando, em 
conseqüência, o recebimento dos ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO. 

13.2.2 O atendimento desta exigência é condição para que a proponente continue participando do 
PREGÃO, devendo proceder, em seguida, à entrega. dos ENVELOPES PROPOSTA DE 
PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

. . 
.. 

14. ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA 

14.1 Compete ao PREGOEIRO proceder à abertura dos ENVELOPES PROPOSTA DE 
PREÇOS, conservando intactos os ENVELOPES DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e sob 
a guarda do PREGOEIRO/ÓRGÃO LICITANTE. 

1?. EXAME E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DAS PROPOSTAS 

15.1 o' PREGOEIRO examinará as PROPOSTAS. sempre levando em conta as exigências 
· fixadas no item 6 e 7. 

15.1.1 O exame envolvendo o(s) objeto(s) ofertado(s) implicará na constatação da 
conformidade do (s) mesmo(s) com as especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos para 
atendimento d~s necessidades do órgão licitante. 
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15.2 Definidas as PROPOSTAS que atendam às exigências retro, envolvendo o objeto e o valor, 
o PREGOEIRO elaborará a classificação preliminar das mesmas, sempre em obediência ao critério 
do menor pre_ço global. . 

16. DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

16.1 Será desclassificada a PROPOSTA que: 

a) Deixar de atender quaisquer das exigências preconizadas para a correspondente 
apresentaçãb; 

b) Apresentar rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise; 

c) Oferecer vantagem não prevista neste EDITAL, inclusive financiamentos subsidiados ou a 
fundo perdido, ou ainda vantagem baseada nas ofertas das demais proponentes; 

d) Apresentar preço(s) manifestamente inexequível(is); 

e) .Apresentar preço(s) simbólico(s) ou de valor(es) zero; 

17. DEFINIÇÃO DAS PROPONENTES PARA OFERECIMENTO DE LANCES 
VERBAIS: 

17.1 Para efeito de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, o PREGOEIRO 
selecionará, sempre com base na classificação provisória, a proponente que tenha apresentado a 

' proposta de menor preço e todas aquelas que hajam oferecido propostas em valores sucessivos e 
· superiores em até 10% (dez por cento) àquela de menor preço. 

' . . ' . 
' ' 

17.1 .1 Não havendo, pelo menos, 3 (três) propostas em conformidade com a previsão estabelecida 
no subitem 17.1 o PREGOEIRO selecionará, sempre com base na classificação provisória, a 
melhor proposta e as duas propostas imediatamente superiores, quando houver, para que as suas 
proponentes participem dos lances quaisquer que tenham sido os preços oferecidos nas propostas, 
observada a previsão estampada no subitem 17.1.2; 

11.1.2 Em ·caso de empate entre duas ou mais propostas, observar-se-ão, também para efeito da 
· definição das .proponentes que poderão oferecer lances, as seguintes regras: 

a) Proposta de menor preço e todas as outras cujos valores sejam superiores até 10% 
(dez por. cento) àquela de menor preço, devendo existir, nesta situação, no mínimo, 3 (três) 
propostas válidas para a etapa de lances, conforme previsto no subitem 17.1, ou; 

b) Todas as propostas coincidentes com um dos 3 (três) menores valores ofertados, se 
houver. 

17 .1.3 Na ·hipótese da ocorrência das previsões colacionadas no sub item 17 .1.2, letras "a'~ e "b", 
para efeito dó estabelecimento da ordem da classificação provisória das proponentes empatadas, a 
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correspondente definição será levada a efeito por meio de sorteio; cabe à vencedora do sorteio 
definir o momento em que oferecerá oferta/lance. 

. . 
. 17 .1 .4 Havendo uma única proponente ou tão somente uma proposta válida, o PREGOEIRO 

poderá decidir, justificadamente, pela suspensão do PREGÃO, inclusive para melhor avaliação 
das regras editalícias, das limitações de mercado, envolvendo quaisquer outros aspectos pertinentes 
e o próprio preço cotado, ou pela repetição do PREGÃO ou, ainda, dar prosseguimento ao 
PREGÃO, condicionado, em todas as hipóteses, a inexistência de preju ízos ao órgão licitante. 

18. OFERECIMENTOIINEXISTÊNCIA DE LANCES VERBAIS 

18.1 . Definidos os aspectos pertinentes às proponentes participantes que poderão oferecer 
ofet1as/lances verbais, dar-se-á início ao OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, que 
deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço. 

18.2 O PREGOEIRO convidará individualmente as proponentes classificadas para 
OFERECIMENTO DOS LANCES VERBAIS, de forma sequencial , a partir do proponente da 
proposta de maior preço e as demais em ordem decrescente de valor, sendo que a proponente da 
proposta de menor preço será a última a OFERECER LANCE VERBAL. Havendo propostas 
escritas empatadas, a ordem sequencial de convocação para lances é a de credenciamento. 

18.3 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente as 
penalidades deste Edital. 

18.4 Quando. convocado pelo PREGOEIRO, a desistência da proponente de apresentar lance 
verbál .implicará na exclusão da etapa de LANCES VERBAIS) ficando sua última proposta 
~egist.~ada para a classificação final. 

18.5 A etapa de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS terá prosseguimento enquanto 
houver disponibilidade para tanto por parte das proponentes. 

18.6 O encerramento da etapa de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS ocorrerá 
quando todas as proponentes declinarem da correspondente formulação. 

· 18.7 · Declarada encerrada a etapa de OFERECIMENTO DE LANCES e classificadas as 
propostas na ordem crescente de valor, incluindo aquelas que declinaram do oferecimento da 
lance(s), sempre com base no último preço I lance apresentado, o PREGOEIRO examinará a 
aceitabilidade do valor daquela de menor preço, ou seja, da primeira classificada, decidindo 
motivadamente a respeito. 

18.8 O PREGOEIRO decidirá motivadamente pela negociação com a proponente de menor 
preço, P.ata.que seja obtido preço melhor. 
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18;9 . Na hipótese de não realização de lances verbais, o PREGOEIRO verificará a 
conforrriidÇtde entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a .contratação. 

18.10 Ocorrendo a previsão delineada anteriormente, e depois do exame ·da aceitabilidade do 
objeto. e do preço, também é facultado ao PREGOEIRO negociar com a proponente da proposta 
de menorpreço, para que seja obtido preço melhor. 

18.11 Havendo propostas ou lances, conforme o caso, de microempresas ou empresa de pequeno 
porte, . com intervalo de até 5% (cinco por cento) superiores à licitante melhor classificada no 

.· certame, serão essas consideradas empatadas, com direito de preferência pela ordem . de 
classificação, .nos termos do Artigo 44, da Lei Complementar n.0 123, de 14 de dezembro de 2006, 
para oferecer proposta. 

18.11.1 O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta 
da fase de lances não tiver sido apresentada pela própria microempresa ou empresa de pequeno 
porte. 

18;12 Não · sendo· exercido o direito de preferência com apresentação de proposta/lance inferior 
pela microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme o caso, no prazo de 5 (cinco) minutos, 
após o encerramento de lances a contar da ·convocação do pregoeiro, ocorrerá a preclusão e a 
contratação da proposta originalmente mais bem classificada, ou revogação do certame. 

18.13 O instituto da preferência da contratação no exame das propostas previsto no presente 
edital, somente se aplicará na hipótese da proposta inicial não ter sido apresentada por 
microempresa ou .empresa de pequeno porte. Havendo · equivalência de valores no intervalo 
estabelecido no subiteÍn f8.1 será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que 
primeiro poderá exercer a preferência e ·apresentar nova proposta. · 

18.13.1 · Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual 
valor, respeitada a ordem de classificação. 

18.14 O PREGOEIRO deverá comparar os preços apresentados com atuais praticados no 
mercl:).dÜ .ou até .mesmo propostos em Iicitações .anteriores, utilizando-se de pesquisa realizada que 
será juntada aos autos . por · ocasião do julgamento e I ou de todos ·os meios possíveis para a 
correspondente verificação. 

18.15 O PREGOEIRO pode solicitar a demonstração da exequibilidade dos preços propostos 
após o termino da fase competitiva e, ao mesmo tempo, o proponente de menor preço tem o dever 
de portar informações acerca dos custos (planilhas demonstrativas) em que incorrerá para o 
atendimento do objeto do pregão, suficientes para justificar a proposta escrita de menor preço ou o 
l~nce verbal .de menor preÇo que apresentar. 

. 18.16 A não implantação dos elementos referidos no subitem anterior ou a apresentação de 
elementos insuficienú~s para justificar a proposta escrita de menor preço ou o lance verbal de 

'· 
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menor preço acarretará a desclassificação do proponente, nos termos do item 16, salvo rasuras que 
não comprometam partes essenciais. 

18.17 Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da sua proponente, facultando-lhe o saneamento da 
documentação de natureza na própria sessão. 

18.18. Para efeito do saneamento, a correção das falhas formais poderá ser desencadeada durante a · 
reallzação da pr~pria sessão pública, com a apresentação/ encaminhamento e/ ou substituição de 

· documentos, ou com a verificação desenvolvida por meio eletrônico, ou, ainda, por qualquer outro 
método que venha a produzir o efeito indispensável. O Pregoeiro poderá promover quaisquer 
diligências necessárias à análise das propostas, da documentação e declarações apresentadas, 
devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento 
da convocação. 

18.19 Aberto o invólucro "documentação" em havendo restrição quanto à regularidade fiscal da 
microempresa ou empresa de pequeno porte, será a mesma declarada vencedora, abrindo prazo de 
02 (dois) dias para sua regularização, prorrogável por igual período mediante justificativa 
tempestiva e aceita pelo PREGOEIRO, a contar da convocação para assinatura do contrato ou 
retirada do instrumento equivalente. 

18.20 A não regularização fiscal no prazo estabelecido no subitem 18.19, implicará decadência 
do direito à contratação, com aplicação das sanções previstas na cláusula 28 do ato convocatório, 
sendoJacuHado à Administração convocar os licitantes remànescentes, na ordem de classificação, 
para negoCiar; nos termos do disposto no artigo 4°, inciso XXIII, da Lei n.0 10.520, de 17 de julho 
de2002: 

18.21 Constatado o atendimento das exigências habilitatórias previstas no Edital, a proponente 
será declarada vencedora. 

18.22 Se a oferta não for aceitável ou se a proponente desatender às exigências habilitatórias, o 
PREGOEIRO examinará a oferta subsequente de menor preço, decidindo sobre sua aceitabilidade 
·qua'nto ao preço, no caso de oferecimento de lances, ou quanto ao objeto e preço, na hipótese de 
não realização de lances verbais, observadas as previsões estampadas nos subitens antecedentes. 

18.23 Sendo a proposta aceitável, o PREGOEIRO verificará as condições de habilitação da 
proponente, e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja proponente atenda 
aos requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora, observando-se igualmente as 
previsôes estampadas nossubitens antecedentes. 

'\o • '... . '· ' 

19. RECURSO ÀDMINISTRATIVO 
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19.1 Por ocasião do final da sessão, a(s) proponente(s) que participou(aram) do PREGAO ou 
que tenha(m) sido impedida(s) de fazê-lo(s), se presente(s) à sessão, deverá(ão) manifestar 
imediata e motivadamente a(s) intenção(ões) de recorrer. 

19.2 Havendo intenção de interposição de recurso contra qualquer etapa/fase/procedimento do 
PREGÃO, a proponente interessada deverá manifestar-se imediata e motivadamente a respeito, 

. procedendo-se, inclusive, o registro das razões em ata, juntando memorial no prazo de·3 (três) dias, 
à contar da o'corrência. 

19.3 As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões em igual 
número de dias, que começarão a correr no término do prazo RECORRENTE. 

19.4 Após a apresentação das contra razões ou do recurso do prazo estabelecido para tanto, o 
PREGOEIRO examinará o recurso, podendo reformar sua decisão ou encaminhá-lo, devidamente 
informado, à autoridade competente para decisão. 

~ 9.5 Os autos dó PREGÃO permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço e 
horários previstos no subiterri 9.1 deste EDITAL. · . 

19.6 O recurso terâ efeito suspensivo, sendo que seu acol himento importará na invalidação dos 
atos insuscetíveis de aproveitamento. 
19.7 ADJUDICAÇÃO 

19.8 A .faltà de·manifestação im.ediata e motivada da intenção de interpor r~curso, por parte das 
propon~ntes, . importará na decadência do direito de recurso, competindo ao· PREGOEIRO 
adjudicar osobjetos do certame à(s) proponente(s) vencedo ra(s). 

19.9 Existindo recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados e após a decisão 
do(s) mesmo(s), a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação do(s) objeto(s) do 
certame à(s) proponente(s) vencedora(s). 

·. 20 .. ;EIOMÓLOGAÇÃO . 

20.1 Compete à autoridade competente homologar o PREGÃO. 

20.1.1 A partir do ato de homologação será fixado o início do prazo de convocação da(s) 
proponente(s) adjucatária(s) para assinar a ata detentora/contrato, respeitada a validade de sua(s) 
proposta(s) . 

. .. . 21. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

21.1 O resultado fi·nal do PREGÃO será publicado em jornal bem como site do município . 

22. CONTRATAÇÃO 

'·, 
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22.2 Não sendo assinado o contrato, poderá o órgão licitante convocar a(s) outra(s) 
proponente(s) classificada(s), ao preço do primeiro, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital 
e no art. 7° da Lei Federal n.0 10.520/2002, observada a ampla defesa do contraditório. 

22.3 A(s) proponente(s) adjudicatária(s) deverá(ão) comparecer para assinatura do contrato no 
· pr~o de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data(s) da convocaÇão(ões) expedida(s) pela 

Divisão de Licitações, sito à Rua Bahia, no 85, Centro- Nova Cantu- Pr. 

22.4 A(s) convocação(ões) referida(s) pode(m) ser formalizada(s) por qualquer meio de 
comunicação que comprove. a data do correspondente recebimento. 

22.5 O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado, durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito pela LICITANTE. 

·Não havendo decisão, a assinatura do contrato deverá ser formalizada até o 5° dia útil, contado da 
· data da cortv.ocação. 

22.6 Para a assinatura do contrato, a proponente deverá apresentar as certidões correspondentes 
e a Municipalidade poderá comprovar, por meio da Internet, a regularidade com a Seguridade 
Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) ou Situação de Regularidade do 
Empregador, Secretaria da Receita Federal e Procuradoria da fazenda Nacional. 

22) · Também para assinat.ura do Contrato, a(s) proponente(s) adjudicatária(s) deverá(ão) indicar 
o representante legal · ou· ·procurador constituído para tanto; acompanhado dos documentos 
correspondentes. · 

22.8 A recusa· injustificada de assinar o Contrato ou aceitar/ retirar o instrumento equivalente 
dela decorrente, observado o prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação 
assumida por parte da(s) proponente(s) adjudicatária(s), sujeitando-a(s) às sanções previstas no 
item 26 e subitens. 

. . 
23.>ENTREGAIRECEBIMENTO DO(S) ITEM(NS) OBJETO(S) DO PREGÃO: 

O(s) item(ns) e objeto(s) deste PREGÃO será(ão) entregue(s) em perfeita(s) condição(ões) de uso, 
nos exatos termos das contratações levadas a efeito durante a vigência do contrato, sem qualquer 
despesa adicional. 

Antes da confirmação da compra, os veículos serão avaliados por uma Comissão de 
Avaliaçã9 qu~ emitirá um laudo de avaliação do veículo assinado por todos os seus 
integrantes; a qual deverá constar no envelope de hàbilitação. 

Serão realizadas duas avaliações, validadas pela emissão de laudo, dos veículos a serem 
adquiridos pela . Administração Pública Municipal. A primeira, em até 48 horas antes da 
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realização do Pregão e a segunda antes da entrega dos veículos a Administração Pública 
Municipal. 

Havendo a reprovação dos veículos da primeira colocada pela Comissão de Avaliação, a 
segunda colocada será contatada para agendar a visita da mesma comissão, e assim 
sucessivamente, .até que sejam aprovados os veículos para a aquisição da Administração 
Pública Municipal. 

Os critérios da avaliação de que tratam os itens acima serão os citados na descrição do objeto 
licitado no termo de referenda do presente edital (anexo I) e no laudo de avaliação técnica do 
veículo (anexo XI). 

Os . itens .objeto(s) deste PREGÃO serão entregue(s) e recebido(s) provisoriamente no âmbito 
estabelecido. neste Edital .e Anexos, inclusive contrato para efeito simultâneo ou posterior 
verificação, conforme o caso, da compatibilidade com as especificações pactuadas , envolvendo a 
qualidade, quantidade, testes . de aceite, perfeita adequação, resultando no recebimento definitivo, 
observado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas corridos de sua entrega. 

O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da(s) proponente(s) adjudicatária(s), nos 
termos das prescrições legais, podendo levar ao cancelamento do contrato, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital e Contrato dela decorrentes. 

24~ PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

24.lA entrega do objeto será num prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, na sede da contratante, 
e correrão por conta e risco da contratada. 

24.1.1 A empresa vencedora deverá emitir nota fiscal e/ou fatura correspondente a entrega. 

24.1.2··Na hipótese de ocorrer fornecimento em desacordo com os requisitos . estabelecidos, a 
. cqntrat.ada seobriga a reparar a falha e se houver necessidade substituir o 

24.1 .3 equipamento e·m prazo a ser convencionado entre as partes, sem quaisquer ônus para a 
Prefeitura. 

25. DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado 50% à vista e 50% divididos em até 10 parcelas iguais, sem 
juros, com 'a apresentação de nota fiscal/fatura dos itens entregues, devidamente atestado 
pelo responsável pelo recebimento do objeto licitado, até o 15° (décimo quinto) dia, contado a 
partir da data do recebimento da Nota Fiscal. 

. •, 
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O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizada desde 
que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, 
principalmente no que se refere às retenções tributárias. 

A CONTRATADA, optante pelo SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a nota 
fiscal/fatura, declaração, (conforme modelo constante do ANEXO IX deste Edital). Caso não o 
faça, sofrerá retenção de imposto e contribuições, de acordo com a legislação vigente. 

A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para retificação e 
reapresentação, interrompendo-se a contagem do prazo fixado no subitem 26.1. 

O pagamento fica condicionado à prova de regularidade (apresentar Certidão) perante a 
Previdência Social, junto ao FGTS e Certidão Municipal. 

Fica expressamente vedada qualquer pretensão de pagamento antecipado. 

26. DISPENSA GARANTIDA 

Não será exigida a prestação de garantia, para participação no presente PREGÃO. 

27. DAS PENALIDADES: 

Ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Nova Cantu, pelo prazo de até 
5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa física ou 
jurídica, que praticar qualquer dos atos contemplados no art. r da Lei Federal n.0 10.520, de 
17/07/2002, publicada no DOU de 18/07/2002. 

a) A aplicação da penalidade capitulada no subitem anterior não impossibi litará a incidência das 
demais cominações legais contempladas na Lei 8.666, de 21/06/1993, publicada no DOU de 
22/06/1993. 

Independentemente da aplicação das penalidades retro indicadas, a(s) proponente(s) ficará(ão) 
sujeita(s), ainda à composição das perdas e danos causados à Administração e decorrente(s) de sua 
inadimplência, bem como arcará(ão) com a correspondente diferença de preços verificada em nova 
contratação, na hipótese da(s) proponente(s) classificada(s) não aceitar( em) a contratação pelos 
mesmos preços e prazos fixados pela inadimplente. 

A empresa, que participando do certam~ for declarada vencedora, e após a assinatura do 
contrato, venha a desistir ou não efetue as entrega de acordo com os termos do edital ficará 
proibida de participar de novas licitações no município por um período de 12 (doze) meses. 

Para efeito de aplicação de qualquer penalidade, são assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
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Qualquer penalidade deverá ser registrada, tratando-se de penalidade que implique no 
impedimento de licitar e contratar com a PREFEITURA ou a declaração de idoneidade, será 
obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado. 

28. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

A participação do proponente a presente licitação, pressupõe a aceitação pelo mesmo, das 
condições estipuladas deste Edital e seus anexos. 

A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
colacionados em qualquer fase do Pregão. 

Após a homologação da presente licitação, as empresas serão convocadas para assinar o Termo de 
Compromisso de .Contrato de Fornecimento, cuja minuta integra o presente Edital, no prazo de 5 
(cinco) dias. 

Caso a empresa não proceda à assinatura no prazo previsto, a mesma decairá do direito à 
contratação, além de se sujeitar a pena de multa. 

A multa de que trata o item anterior corresponde a 10% (dez por cento) do valor global do 
fornecimento, calculado com base na quantidade mínima a ser fornecida anualmente multiplicada 

. pelo preço unitário ofertado pela empresa nos itens em que ela se sagrou vencedora. 

o período de validade do Pregão Presencial, fica facultado à Prefeitura Municipal, contratar ou não 
os fornecimentos. 

As normas disciplinadas deste PREGÃO serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 
observada a igualdade de oportunidades entre as proponentes, sem comprometimento do interesse 
público, e dos contratos delas decorrentes. 

Na contagem dos prazos estabelecidos neste PREGÃO, excluir-se-á o dia do in ício e incluir-se-á o 
do vencimento e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto 
em contrário. Só se iniciam e vencem prazos referidos neste artigo em dia de expediente no órgão 

ou entidade. 

Não havendo expediente no órgão licitante ou ocorrendo qualquer ato/fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia ·útil subseqüente, no horário e local estabelecidos neste EDITAL, desde que não 
haja comunicação do PREGOEIRO em sentido contrário. 

A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões de 
interesse público superveniente, devendo invalidá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação 
de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba direito a qualquer 

indenização. 
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O desatendimento de exigências formais não essenciais deixará de importar no afastamento da 
proponente, desde que possíveis a exata compreensão de sua proposta e a aferição da sua 
qualificação, durante a realização de sessão pública do PREGÃO. 

As proponentes assumem os custos para a preparação e apresentação de suas propostas, sendo que 
o · órgão - licitante não se responsabilizará, em qualquer hipótese, por estas despesas, 
independentemente da condução ou do resultado do PREGÃO. 

A adjudicação do(s) item(ns) ou lote(s) deste Pregão não implicará em direito à contratação. 

Este Edital e seus anexos, bem com a(s) proposta(s) da(s) proponente(s) adjudicatárias(s), farão 
parte integrante do contrato, independentemente de transcrição. 

Os casos omissos neste EDITAL DE PREGÃO serão solucionados pelo Pregoeiro, com base na 
legislação estadual e, subsidiariamente, nos termos da legislação federal e princípios gerais de 
direito. 

Será competente o Foro da Comarca de Campina da Lagoa, com renúncia expressa a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para solução de quesC · das deste PREGÃO. 

Nova Cantu, 27 de-Julho de 2015. 

PREGOEIRO 
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PREGAO PRESENCIAL N°. 020/2015 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

Observação: Na ocasião da cotação, CONSTAR, necessariamente: item, quantidade, 
descrição, marca e preço R$/unidade. (COM NO MÁXIMO DUAS CASAS APÓS A 
VÍRGULA). 

Quant Descrição . 
Valor 

Valor Total unitário 

1 Aquisição de 03 Micro-Onibus, usados (semi novos), com 140.000,0 420.000,00 
ano fabricação acima de 2007. o 

TOTAL Máximo R$420.000,00 

OBSERVAÇÕES GERAIS:-
1. VALORTOTAL: O valor máximo da licitação será de R$ 420.000,00 (Quatrocentos e 

· vinte mil reais). 

2. . Tipo de licitação: Pregão Presencial - MENOR PREÇO GLOBAL . 

. 3 . . VALOR MÁXIMO ESTIMADO DA LI ClT AÇÃO PELO MENOR PREÇO GLOBAL. 

4. No valor dos itens da proposta apresentada deverão estar incluídos IMPOSTOS, FRETES, 
ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS DESPESAS, pertinentes à entrega do objeto na sede 
da Contratante. Caso o produto necessitar de troca, as despesas também ficam a cargo do 
fornecedor. 

5. OS ITENS DEVEM SER DE EXCELENTE QUALIDADE, fornecendo as garantias 
necessárias conforme o código de defesa do consumidor. 
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PREGAO PRESENCIAL N°. 020/2015 

ANEXO li 

MODELO DE"PROPOSTA DE PREÇOS 

Prezados Senhores, 

Apresentamos e submetemos à apreciação desta Comissão de Licitação a nossa proposta de preços 
relativa ao Edital Pregão Presencial em epígrafe cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) 
MICRO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS/RODOVIÁRIO, para atender às 
necessidades da Administração Pública Municipal, através do Pregão Presencial N° 020/2015, 
constantes.no Anexo I que contêm as especificações técnicas e comerciais que possibilitarão o 
preparo das propostas. 
Discriminar o objeto, conforme relação do Anexo I, CONSTANDO, necessariamente: item, 
quantidade, descrição, marca e preço R$/unidade, (COM NO MÁXIMO DUAS CASAS 
APÓS A VÍRGULA). 

• Prazo mínimo da validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, que será contado a 
partir· da ·data da entrega da proposta. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de inicio e incluir
se~á o dia do vencimento. 

• O pagamento será efetuado conforme requisição, em até 15 dias após a emissão da nota 
fiscal, devidamente vistada pelo órgão interessado. 

Declaro ainda estar de acordo e ciente com todas as exigências estipulada em Edital. 

_ _______ ,em ____ de ___ _ 

Atenciosamente, 
Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa 



PREGAO PRESENCIAL N°. 020/2015 

ANEXO IH 

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE EDITAL E ANEXOS 

EMPRESA: ______________________________________ __ 

CNPJ~: ________________________________________ __ 

CIDADE: _______________________ E. STADO: 

E -MAIL: ____ ~-----------------------------------

FONE:L_) ------------------------------------------------
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TRES MICRO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE 
ALl)NOS/RODOVIÁRIO, para atender às necessidades da Administração Pública 
Municipal' que serão utilizados de acordo com as necessidades, através do Pregão Presencial 
N°020/2015, constantes no Anexo I que contêm as especificações técnicas e comerciais que 
possibilitarão o preparo das propostas. · 

Discriminar o objeto, conforme relação do Anexo I, CONSTANDO, necessariamente: item, 
quantidade, descrição, marca e preço R$/unidade, (COM NO MÁXIMO DUAS CASAS 
APÓS A VÍRGULA). 

Obtivemos, nesta data, através da Divisão de Licitações desta 
munidpalidade, cópia do instrumento convocatório da licitação supramencionada. 

Visando a comunicação futura entre esta Prefeitura e a sua empresa, 
solicitamos a . Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remete-lo ao Setor de 
Licitação por meio de fax (44) ou ser entregue di retamente à Divisão de Licitações desta Prefeitura 
Municipal. · 

A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Nova Cantu-Pr à 
responsabilidade de comunicação de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no 
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo 
posteriormente qualquer reclamação. 

Local: ------------' __ de _____________ de 2.015. 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
E CARIMBO DA EMPRESA 
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PREGAO PRESENCIAL N°. 020/2015 

ANEXO IV . 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

PROCURAÇÃO 

Pelo presente instrumento particular de procuração e pela melhor forma de direito, a EMPRESA 
com sede na Rua n° 

devidamente inserita no CNPJ/MF, sob n° , representada, neste ato, por seu 
administrador Sr. ,_ brasileiro, estado civil, profissão, residente e 
domiciliado . nesta cidade, nomeia e constitui seu representante, o 
Sr. , estado civil, profissão, portador da cédula de identidade, 
R.Q. no e do CPF/MF, sob n° , a quem são conferidos poderes 
para representar a empresa outorgante no Pregão n° 020/2.015, instaurado pelo Município de Nova 
Çantu-PR, em especial para firmar declarações e atas, formular lances, negociar preço, interpor 
recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame acima 
indicado. 

(local e data) ______ ,,_ de _______ de 2.015. 

Nome do Responsável Legal 
Outorgante 
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PREGAO PRESENCIAL N°. 020/2015 

ANEXO V 

Ao redigir . a presente Declaração, o Proponente deverá utilizar formu lário com timbre da 

proponente. 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU. 
Comissão Municipal de Licitação 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 020/2015: _______ - (nome da empresa) 

· A empresa .... ..... ..................... , inscrita no CNPJ n° ................................. , por intermédio de seu 
· representante legal o Sr. .. ..... ........... .... ...... ...................... , portador da carteira de identidade 

n° ............. .. ... .. .. . e do CPF no .............. .... .... . , DECLARA não ter recebido do Município de 
...... ..... ...... ou de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta, em âmbito Federal , 
Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou 
impedimento de contratar com a Administração, assim como não ter recebido declaração de 
INIDONEIDADE para licitar e ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal. 

_______ , de ___ _ de2.015. 

(Assinatura do Responsável) 
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PREGAO PRESENCIAL N°. 020/2015 

ANEXO VI 

Ao redigir a presente Declaração, o Proponente deverá util izar form ulário com timbre da 

proponente. 

DECLARACÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE 
INEXISTÊNCIA DE F A TOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU. 
Comissão Municipal de LicitaÇão 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 020/2015: _____ _ 
empresa) · 

_ _ ___ _ _ - (nome da 

, portador do RG 
, abaixo assinado, na qualidade de responsável legal da proponente, 

____ ____ __ _, CNPJ , DECLARA expressamente que se 
sujeita às condiçõ~s estabelecidas no Edital acima citado e que acatará integralmente qualq uer 
decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que 
tenham atendido às condições estabelecidas no Edital e que demonstrem integral capacidade de 
executar o. fornec imento do bem previsto. 
DECLARA, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos 
da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 
2°, e artigo 97 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações subseqüentes. 

----,---- -em, _ de ___ _ de 2.0 15. 

(Assinatura do Responsável) 
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PREGAO PRESENCIAL N°. 020/2015 

ANEXO VII 

Ao redigir a presente Declaração, o Proponente deverá utilizar formu lário com timbre da 

proponente. 

· DECLARACÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE TRABALHADORES MENORES 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU. 
Comissão Municipal de Lic itação 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 020/2015: 
empresa) 

____ _ __ - (nome da 

Declaramos para os devidos fins e especialmente para o Edital 
(razão social), inscrito no CNPJ/MF sob n. 0 

••.••.. . ......... .•••• • •••..• .•••. ......•..... , com sede na cidade de 
................. .. ................ ... , Estado ... .... ....... ..... ......... .... , à Rua/Av . 
........... .. .. ............. ........ ... ................. ..................................... (endereço completo), não mantém em 
seu quadro de pessoal trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho, 
ou eJl.l ·.serviços perigosos ou insalubres, rião mantendo ainda, em qualquer trabalho, trabalhadores 
menores de I 6 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

_ ____ __ em,_de ____ de2.015. 

(Assinatura do Responsável) 

.·, 
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PREGAO PRESENCIAL N°. 020/2015 

ANEXO VIII 

MODELO 

(FORA DOS ENVE~OPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA JUNTO COM O 
CREDENCIAMENTO) 

DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA 
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI 
COMPLEMENTAR No 123/2006 

. A empresa ...... estabelecida ....... inscrita no CNPJ n° .. ..... , através do seu 
Representante legal · Sr .......... inscrito no CPF n° ........ RG n° ........ . DECLARA, para os fins do 
disp<?sto. na Lei Complementar no 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas 
da lei, que esta Empresa, na presente data, enquadra-se como: 

( ) - MICROEMPRESA, conforme inc. I do art. 3° da Lei Complementar n° 123, de 14112/2006; 

( ) - EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. I! do art. 3° da Lei Complementar n° 

123; de .1.4112/2006. 

( :) - COOPERATIVA, conforme disposto nos arts. 42 ao 45 da Lei Complementar n° 123, de 14 
de dezembro de 2006 e art. 34, da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007. 

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4° do art. 3° da Lei 
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006. 

Por · ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

de de 2.015. 

Assinatura 
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PREGÃO PRESENCIAL N°. 020/2015 

ANEXO IX 

Ao . redigir a . presente Declaração, o Proponente deverá . uti lizar formulário com timbre da 

p~oponente. 

(Esta declaração deverá ser entregue no momento do Credenciamento, a falta da mesma acarretará 

na desclassificação da proponente) 

DECLARACÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU. 
Comissão Municipal de Licitação 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 020/2015: 
empresa) 

_ _ _ _ ___ - (nome da 

Pela presente, · declaro . (amos) que, nos termos do art. 4°, · VII da Lei 10.520/2002, a 
empresa , cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação para o PREGÃO PRESENCIAL N.0 I , cujo objeto é 

conforme descrição constante do Anexo 1. 

______ _ em, _ de ____ de 2.0 15. 

(Assinatura do Responsável) 
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PREGÃO PRESENCIAL N°. 020/2015 

ANEXO X 
MINUTA DE CONTRA TO 

CONTRA TO ADMINISTRATIVO No /2.015. 

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE 03 
(três) ÔNIBUS PARA TRANSPORTE 
ESCOLAR/RODOVIÁRIO, PARA 
ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
MUNICIPAL QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE NOVA CANTU E A 
EMPRESA ____ _ _ 

. O Município de NOVA CANTU, pessoa jurídica de direito público, sito a Rua ............ , 
n .. : .... , Centro, Estado do Paraná, neste ato, representada pela Prefeito Municipal Senhor, , 
portadora da Cédula de Identidade RG n° ....... -SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob n° ............. , 

· brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, a 
seguir denominada CONTRATANTE, e a Empresa , pessoa 
jurídica de direito privado, com endereço à inscrita no CNP J/MF 
sob n°. , neste ato representada por seu (sua) representante ou 
Responsável Legal, Senhor (a) a seguir denominada 
CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, decorrente do resultado da 
licitação, ·modalidade PREQÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, Edital n° 
/2015, nos termos da Lei no 8.666/93 e suas alterações, Lei n° 10.520/2002, assim como pelas 
condições do Edital de PREGÃO PRESENCIAL · n° /2015, pelos termos da proposta da 
CONTRATADA datada de _/_/ __ e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos 
direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA- OBJETO 

. O presente Contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE TRES MICROS-ÔNIBUS PARA 
TRANSPORTE ESCOLAR/RODOVIÁRIO, para atender às necessidades da Administração 
Pública Municipal, de EXCELENTE QUALIDADE, conforme segue: 

(relação dos itens vencedores) 
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CLÁUSULA SEGUNDA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DA VINCULAÇÃO DO 
CONTRATO 

A legislação aplicável a este Contrato é a constante da Lei Federal n° 10.520/2002 e a Lei 
Federal n° 8.6661J.993 e suas alterações e demais disposições aplicáveis a Licitação e Contratos 
Administrativos, bem como as Cláusulas deste instrumento e, supletivamente, os princípios da 
teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

§ 1 o - Os casos omissos que se tornarem controvertidos em face das c láusulas do presente 
contrato serão resolvidos segundo os princípios jurídicos aplicáveis, por despacho fundamentado 
por assessor jurídico desta municipalidade. 

§ 2° - Integram este contrato, o Edital no /2015, Pregão Presencial n° /2015 e seus 
Anexos, Proposta de Preços Escrita, de cujo inteiro teor as partes declaram ter conhecimento e 
aceitam. ·. 

§ 3° - Após a assinatura deste Contrato, toda comunicação entre o CONTRATANTE e a 
CONTRATADA será feita através de correspondência devidamente protocolada. 

CLÁUSULA TERCEIRA - SUBORDINAÇÃO ÀS NORMAS LEGAIS E CONTRATUAIS . . 

As ."_ partes se declaram sujeitas às normas previstas à Lei Federal n° 10.520/2002, Lei 
Fedé_tal n° 8.666/93, ao Edital n°. /2015, Pregão Presencial n° /2015 e às cláusulas expressas 
neste Contrato. 

CLÁUSULA QUARTA- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Parágrafo Único- Constituem obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas 

n.este .Contrato: . 
l - Fornecer o objeto no prazo estabelecido e no local indicado pela Administração, 

acompanhadas de notas para conferência, a qual ocorrerá no ato da entrega e no local de 
recebimento; 

II - Responsabilizar-se por todos e quaisquer prejuízos causados ao CONTRATANTE 
durante a .vigência do presente contrato, bem como os relativos à omissão pelos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e quaisquer outras exigências legais inerentes a 

este instrumento; 
. III ·- Responder., nos termos do art. 18 e seguintes da Lei n° 8.078/90- Código de Defesa do 

Consumidor, pelos vícios de qualidade ou quantidade dos materiais adquiridos, que os tornem 
impróprios ou inadequadós ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, sem prejuízo 
das demais d"isposições do CDC; 

· IV .:. Responsabilizar-se por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que 

vinculados à execução do presente contrato; 
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V - Cumprir todas as especificações previstas no Edital n°./2015, PREGAO PRESENCIAL 
N° /2015 que deu origem ao presente instrumento. 

VI - Obriga-se a CONTRATADA a fornecer a CONTRATANTE, todas as informações 
relativas ao fornecimento do objeto. 

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE . . . 

Constituem. obrigações da CONTRATANTE além das demais previstas neste Contrato: 
I - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA, 

efetuando os pagamentos de acordo com a Cláusula Nona; 
li - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações 

que se fizerem necessários à execução da contratação; 
III - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 

obserVadas no cumprimento da contratação; . 
· IV - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, 

penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; . 
V - Fiscalizar a execução da presente contratação por um representante da 

CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e 
de tudo dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Federal n° 8.666/93. 

VI - A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a responsabilidade 
da CONTRATADA pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação em conformidade com o Artigo 70, 
da Lei federal n° 8.666/93. 

· cLÁUSULASEXTA - FORNECIMENTO 

O objeto da presente licitação será executado de forma !MEDIA TA, mediante autorização 
do Departamento Administrativo desta municipalidade, os quais deverão ser entregues na sede da 

CONTRATANTE . 

. § 1 o - ·Os itens a serem fornecidos deverão ser de EXCELENTE QUALIDADE, 
obedecendo, respectivamente o controle de· qualidade e atender estritamente as 
discriminações dos itens constantes no Anexo I e no Edital de licitação. 

CLÁUSULA SÉTIMA- FISCALIZAÇÃO 

No desempenho de suas atividades, é assegurado ao órgão fiscalizador o direito de verificar 
a perfeita exe.cução do presente ajuste em todos os termos e condições. 

. § 1 o .• A aÇão ou omissão total ou parcial do órgão fiscalizador não eximirá a 
CONTRATADA da responsabilidade de executar o serviço com toda cautela e boa técnica. 

§ 2° - Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato, a Fiscalização 
tomará as providências legais e contratuais cabíveis, inclusive quanto à aplicação das penalidades 
previstas no presente contrato, na Lei Federal n° 8.666/93, Lei Federal n° 10.520/2002 e suas 

alteraç()es posteriores. 
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§ 3° - A fiscalização por parte da CONTRATANTE não eximirá ou reduzirá em nenhuma 
hipótese, as responsabilidades da empresa contratada em eventual falta que venha a cometer, 
mesmo que não indicada pela fiscalização. 

CLAUS~LA OITAVA- DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 

Os recursos financeiros para suportar a eficácia do presente objeto, serão atendidos pelas 
seguintes dotações orçamentárias: 

DIRETORIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- Fonte 

CLÁUSULA NONA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O valor global deste contrato é de R$ ( _ _ __ ___,; 

O pagamento será efetuado à vista com a apresentação de nota fiscal/fatura dos itens 
entregues, devidamente atestado pelo responsável pelo recebimento do objeto licitado, até o 15° 
(décimo quinto) dia, contado a partir da data do recebimento da Nota Fiscal. 

O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizada 
desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências 
legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias. 

A CONTRATADA, optante pelo SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a nota 
fiscal/fatura, declaração, (conforme modelo constante do ANEXO IX deste Edital). Caso não o 
faça, sofrerá retenção de imposto e contribuições, de acordo com a legislação vigente. 

·A nota fiscal/fàtura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para retificação e 
' ' 

reapresentação, interrompendo-se a contagem do prazo fixado no segundo parágrafo desta 
clausula. · 

O pagamento fica condicionado à prova de regularidade (apresentar Certidão) perante a 
Previdência Social, junto ao FGTS e Certidão Municipal. 

Fica expressa~ente vedada qualquer pretensão de pagamento antecipado. 

CLÁUSULA DÉCIMA- VIGÊNCIA 

O contrato terá vigência de 1 O (dez) meses, contados a partir da data de sua assinatura, 
podendo, no interesse da Administração, ser prorrogado mediante termo ad iti vo, observado as 

exigências legais. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

I - Na hipótese da licitante adjudicatária não entregar os documentos de acordo com o as 
exigências constantes no Edital, ou recusar-se a assinar o Contrato injustificadamente, o Pregoeiro 
exami·nará a proposta ou lance subseqüente, verificando a sua aceitabi lidade e procedendo a sua 
habilitação, nà ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou 
lance que atenda ao Edital, inclusive negociando o melhor preço. 

11 - O licitante que se recusar a assinar o Contrato injustificadamente, falhar ou fraudar a 
sua exeéuçã'o, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação 
e ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 
até. 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
proferida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das 
multas previstas neste Edital , além de outras cominações legais, nos termos do Art. 7°, "caput", da 
Lei n° 10.520/2002. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- PENALIDADES 

Fica o CONTRATADO sujeito à multa equivalente a 20% (vinte por cento), sobre o valor 
do contrato; por infração de qualquer cláusula ou condição deste contrato, sem prejuízo das demais 
penalidades previstas na legislação referente a licitações e contratos administrativos, assegurado o 
direito de defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- RESCISÃO 

O presente contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos art. 77, 78 e 79, da 
.Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 

· · · · §. 1° - A rescisão acarretará, independentemente de qualquer procedimento judicial ou 
extrajudicial' por parte da CONTRATANTE, a retenção dos créditos decorrentes deste contrato, 
limitada ao valor dos prejuízos causados, além das sanções previstas neste ajuste, até a completa 
indenização dos danos. 

§ 2° - Fica expressamente acordado que, em caso de rescisão, nenhuma remuneração será 
cabível, a não ser o ressarcimento de despesas autorizadas pela CONTRATANTE e, 
·comprovad.amente realizadas pela CONTRATADA, previstas no presente contrato. 

: . . . 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - NOVAÇÃO 

A não utilização, por qualquer das partes, dos direitos a elas assegurados neste Contrato e 
na Lei em geral e não aplicação de quaisquer sanções neles previstas não importa em novação a 
seus termos, não devendo, portanto, ser interpretada como renúncia ou desistência de aplicação ou 
de. ações futuras sendo que todos os recursos postos à disposição do CONTRATANTE serão 

... . . 
.. · 
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considerados como cumulativos e não alternativos, inclusive em relação a dispositivos legais. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- ALTERAÇÕES 

. O presente Contrato poderá ser alterado para ajuste de condições supervenientes que 
impliquem modificações nos casos previstos nos Diplomas Legais pertinentes à matéria. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Campina da Lagoa, Estado do Paraná, para dirimir 
dúvidas ou quystões oriundas do presente Contrato. 

· _·: E .por estarem justas e contratadas, as partes assinam o pres"ente Instrumento Contratual em 
03 (três) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo. 

Nova Cantu, _ de _____ de 2.0 15. 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu Empresa 

. .... 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANT 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ 77.845.39410001-03 
PROCESSO LICITA TÓRIO no 049/2015 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

PARA: 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - PREVISÃO I 
DOTA ÃO OR AMENTÁRIA: 

6j()jf!-.it;tJ?-
Fonte: 

DATA: 12 /05 / 201 5 

O DE TESOURARIA - PROGRAMA ÃO FINANCEIRA: 

NAO AUTORIZADO 

Visto: 

PARA: 

ASSESSOR JURÍDICO 
Inexigível Dispensado Concorrência Convite 

Visto: DATA: 'L I cJ~ 12r.J r:. 

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



À Prefeitura Municipal de Nova Cantú 

Sr. Prefeito Municipal 

Nova Cantú-PR. 

AVALIAÇÃO: 

Segue abaixo, avaliação aproximada dos veículos conforme características 
àescritas a segui t: 

Micro-Ônibus, Volkswagen, modelo Caio lnduscar, ano fabricação 2008 modelo 2009, com 
motor movido a óleo diesel. 

Valor Estimado .......... R$140.000,00 (Cento e quarenta mil reais) por unidade. 

Micro-Ônibus, Volkswagen, modelo Mascarelo Granmicro, ano fabricação 2008 modelo 
2008, com motor movido a óleo diesel. 

Valor Estimado .......... R$138.000,00 (Cento e trinta e oito mil reais) por unidade. 

Micro-Ônibus, Volkswagen, modelo Comil Pia, ano fabricação 2007 modelo 2007, com 
motor movido a óleo diesel. 

Valor Estimado .......... R$130.000,00 {Cento e trinta reais) por unidade. 

A presente não implica responsabilidade ou garantia de compra ou venda dos veícu los. 

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, 

Atenciosamente. 

Campo Mourão, 21 de Julho de 2015. 

TRANSPORTE COLETIVO- ENCOMENDAS- TURISMO- FRETAMENTO 

AVENIDA AFONSO BOTELHO, 670 - JARDIM MAIA - CAMPO MOURÃO - PARANÁ 
CEP 87.301-040 - FONE (44) 3518-4000 - FAX (44) 3518-4050 

CNPJ W 76.533.777/0014-06 - INSCR. ESTADUAL W 801.03884-07 



À Prefeitura Municipal de Nova Cantú 

A/C. Sr. Prefeito Municipal 

Nova Cantu/PR. 

TERMO DE AVALIAÇÃO: 

Segue abaixo, avaliação aproximada dos veículos conforme características 
descritas a seguir: 

Pas/Micro-ônibus 
Marca/Modelo .................. V oi kswagenllnd uscar 
Ano ................................... 2008/2009 
Valor Estimado ................ R$147.000,00 (Cento e quarenta e sete mil reais) cada. 

Pas/Micro-ônibus 
Marca/Modelo .... .. .... .. ... .. . Volkswagen/Mascarelo Granmicro 
Ano .................................. . 2008/2008 
Valor Estimado .. .. ............ R$145.000,00 (Cento e quarenta e cinco mil reais ) cada. 

Pas-Micro-Ônibus 
Marca/Modelo .................. Volkswagen/Comil 
Ano ................................... 2007/2007 
Valor Estimado ................ R$140.000,00 (Cento e quarenta mil reais) cada. 

O Termo não implica disponibilidade de compra ou venda dos veículos ora 
mencionados. 

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, 

Atenciosamente. 

Campo Mourão, 20 de Julho de ~01 5/ 

\Js;.~;=:~~ ~~~~i~a lL:2 
~UA \ ALMENHA WIURZIUS TROMBINI. 363 ·FUNDO!' ~ PARQUE INDUSTRIAL I - CEP 87306-11.0 

CAMPO MOURÃO·"' 

Rua Balmenha Wiurzius Trombini, 363- Parque Industrial Augusto Tezelli Filho 
Telefax (44) 3524-224it - CEP 87.306-140 - Campo Mourão- Paraná 

globoonibus(@.globoonibus.com.br www.globoonibus.com.br 

... 
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Prefeitura Municipal de Nova Cantú. 

Departamento de Compras 

Nova Cantú - fR. 
I 

AVALIAÇÕES: 

Informamos que avaliamos em aproximadamente R$147.000,00 (Cento e quarenta 
I 

e sete mil reais), o veículo conforme solicitação desta prefeitura. 
I 

EspéciefTipo .. : .................... Passageiros/Micro- ônibus 

Mar~/Mode!D .... ................ VW/Caio lnduscar 

Ano .............................. ....... 2008/2009 

Informamos que avaliamos em aproximadamente R$145.000,00 (Cento e quarenta 
e cinco mil reais), o vefculo conforme solicitação desta prefeitura. 

! 

EspéciefTipo.J ................... Passageiros/Micro- ônibus 

Marca/Modeloj .................... VW/Mascarelo Gran Micro 

Ano ................ ~ .................... 2008/2008 
1 

Informamos que avaliamos em aproximadamente R$141.000,00 (Cento e quarenta 
e um mil reais}, o veículo conforme solicitação desta prefeitura. 

EspéciefTipo .............. ......... Passageiros/Micro- ônibus 

Marca/Modelo ..................... VW/Comil 

Ano ..................................... 2007/2007 

A presente avJiiação não implica responsabilidade de compra ou venda do referido 
. I I VSICU O. 

Atenciosamente. 

Maringá, 20 de Julho de 2015. 

L~ ..... lv~a-""" ---
Gorente. Filial de Marlngé 

Vleç!o Garcia Ltda 

1 

VlAÇÃO GARCIA LTDA 

Avenida Celso Gorcio Cid , 1100- CEP 86039-000 
Fone {43) 3373-2000 - Fox 3373-2018- Londrino - Porono - Brasil 

www.viocoogorcio.com.br I vgorcio@viocaogorCio.com.br 


