
Prefeitura Municipal de Nova Canto 
ESTADO DO PARANÁ 

Ctn'J 11.1145.3!14/110111-113 

MODELO DE A 'f A DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PACTUADA ENTRE O MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
HOFFMANN & FRANÇA LTDA - ME, CUJO OBJETO É SERVIÇOS DE REPARAÇÃO 
MECÃNICA EM VEÍCULOS, DA FROTA MUNICIPAL, PARA TODAS AS SECRETARIAS DA 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N. o 8666 DE 2 I 10611993. 

O MUNICIPIO DE NOVA CANTU, pessoa jurídica de poder público, sito Rua Bahia, n° 85, centro, na cidade de NOVA CANTU, 
Estado do Paraná, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Senhor AIRTON ANTONIO AGNOLIN, portadora do RG n° 
4.4/4.003-9 SSPIPR e CPF n°. 676.205-68 a seguir denominada CONTRATANTE e HOFFMANN & FRANÇA LTDA - ME, 
inscrita( o) no CPFICNPJ sob n° 04.510.81210001103, com sede/domicilio na(o) Av. Cantu, no 648, no Município de Nova Cantu, neste 
ato representada(o) por REINALDO HOFFMANN, doravante denominado de FORNECEDOR, em decorrência do Processo 
Licitatório n° 04812016- para registro de preços Pregão Presencial n° 2912016- P MNC. 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO E DO VALOR 
1.1 -Pelo presente procedimento, fica registrado a relação dos serviços abaixo relacionados com seus referidos valores. 
1.2 - os preços acima registrados não obriga a administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a 
realização de licitação específica para as contratações pretendidas, sendo assegurado ao Fornecedor do registro, a preferência de 
prestação dos serviços em igualdade de condições. 
1.3- A não utilização do registro de preços será admitida nos serviços que se revelarem antieconômicas e quando, comprovadamente. 
se verificarem irregularidades que levem ao cancelamento do preço registrado. 
1.4- A Ata de Registro de Preços, durante a sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade do Município que não 
tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a 
vantagem. 
CLÁUSULA SEGUNDA- DA DOCUMENTAÇÃO 
Faz parte da presente Ata independentemente da transcrição, todos os documentos constantes do processo Licitatório n° 048- Pregão 
Presencial n° 02912016- P.A.fNC. cujo teor é de conhecimento das partes. 
CLÁUSULA TERCEIRA DA CONTRATAÇÃO 
3.1 - O licitante vencedor ficará obrigado a prestar os serviços objeto da presente licitação conforme as necessidades da 
administração publica .. 
3.2. O acompanhamento será efetuado pela Secretaria de administração. 
3.4. A prestação dos serviços e despesas com a mesma é de inteira responsabilidade da contratada 
3.5- o Município poderá dispensar o termo de contrato e optar por substitui-lo por outros instrumentos equivalentes. 
3.6- O Município poderá, quando convocado o primeiro classificado e este não assinar o contrato ou não aceitar outro instrumento 
equivalente, convidar os classificados subseqüentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o edital de licitação, 
independentemente da cominação prevista no artigo 81 da Lei Federal n° 8.666/93. 
3. 7- Quando o primeiro classificado não assinar o contrato ou não aceitar outro instrumento equivalente, o classificado subseqüente 
que aceitar a proposta do primeiro classificado fica obrigado a prestar os serviços, nos termos do§ 2~ do artigo 64 da Lei Federal no 
8.666/93, somente a quantidade proposta pelo classificado que se negou afirmar a contratação com a Administração. 
CLÁUSULA OUARTA- DO PREGO E CONDICÕES DE PAGAMENTO 
4.1. No caso de contratação, a Beneficiária se compromete a garantir os preços dispostos na cláusula primeira da presente Ata. 
4.2 Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na presente Ata incluem todos os custos diretos e indiretos para a 
execução do Objeto Contratado, constituindo-se na única remuneração devida. 
4.2. O pagamento será efetuado até 30 dias após entrega dos serviços e fornecimento dos materiais, mediante a apresentação da nota 
fiscal, pelo preço da proposta adjudicada e homologada, juntamente com a CND do INSS, FGTS e TRABALHISTA, não se admiíindo 
reajuste, após a emissão da nota de empenho, observado-se as condições de recebimento do objeto. 
4.3. A Prefeitura Municipal de NOVA CANTU -Paraná, reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os 
serviços não forem prestados e entregues nas condições exigidas no presente processo li citatório. 
4.4. A prefeitura Municipal de NOVA CANTU -Paraná poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a multas 
ou indenizações devidas pelo licitante nos termos deste pregão. 
4.5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira e 
previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira. 
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ESTADO 110 PlliANÁ 

CNPJ 71.845.3!14/111101-113 

4. 6. Os recursos destinados ao pagamento pela prestação dos serviços com fornecimento de materiais constantes da Cláusula 
primeira, são oriundos das seguintes dotações orçamentárias: 

02.001.04.122.0021.2.006.3.3.90.39.19.99.- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 
02.001.04.122.0020.2.002.3.3.90.39.19.99.- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 
05.002.12.361.0188.2.015.3.3.90.39.19.99.- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 
05.004.12.365.0185.2.017.3.3.90.39.19.99- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 
05.006.12.361.0188.2.051.3.3.90.39.19.99- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 
05.008.12.361.0188.2.036.3.3.90.39.19.99- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 
06.002.26.788.0534.2.025.3.3.90.39.19.99- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 
06.003.15.452.0323.2.026.3.3.90.39.19.99- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 
07.002.10.301.0428.2.028.3.3.90.39.19.99- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 
07.002.10.301.0428.2.029.3.3.90.39.19.99- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 
08.002.20.608.0075.2.034.3.3.90.39.19.99- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 
11.002.08.243.0483.2.053.3.3.90.39.19.99- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 

CLAUSULA QUINTA- DA ALTERA CÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
5.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daquele praticado no mercado, ou de fato que eleve o 
custo dos serviços registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, na 
forma e condições constantes no edital, cabendo à unidade administrativa responsável pelo Sistema de Registro de Preços o controle e 
o acompanhamento da evolução dos preços. 
5.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o 
Município deverá: 
I- convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado; 
li- frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e 
II1- convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
5.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente 
comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e 
comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de prestação dos serviços;e 
11- convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
5.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as 
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
CLAUSULA SEXTA- DA VIGÊNCIA 
6.1. A vigência da presente Ata é de 12 meses a partir de Assinatura. 
6.3 -Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento. 
6.4- Os prazos serão em dias consecutivos e seu início e término somente ocorrerão em dia útil. 
CLÁUSULA SÉTIMA -DAS OBRIGACÕES LEGAIS E FISCAIS 
7.1 - Todos e quaisquer impostos, taxas e contribuições fiscais e para-fiscais, inclusive os de natureza previdenciária, social e 
trabalhista bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza, decorrentes da celebração de Contrato oriundo desta 
Ata, correrão única e exclusivamente por conta do(a) Contratado( a). 
7.2 - Obriga-se o prestador de serviço, durante a vigência desta Ata, a manter-se inteiramente em dia com as contribuições 
previdenciárias, sociais e trabalhistas. 
7.3- A contratada deverá responder por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes da prestação dos serviços; 
7.4- A contratada não poderá transferir a outrem no todo ou em parte suas obrigações firmadas por 
ocasião deste instrumento sem prévia e expressa anuência do contratante; 
7.5- A Contratada será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Contratante ou a terceiros, provocados 
por seus profissionais ou prepostos, decorrentes de sua culpa ou dolo na realização do objeto desta contratação, ainda que por 
omissão involuntária, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela Contratante 
CLÁUSULA OITAVA- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
8.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
1- descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
li· não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela administração, sem justificativa 
aceitável; 

Rua Bahia, 85- Centro- CEP 87.330-000- Novo Cantu- PR- E-Mail/icitacao@novocantu.pr.qov.br 
D:\LICITAÇÃO\LICITAÇÕES 2G16\PREGÃO\Licitação 29 Serviços Mecanicos\ATA PRESTAÇÃO SERVIÇOS.doc 



Prefeitura Municipal de Nova cantu 
ESTADO DO PARANÁ 

lllll'l 1lii45.3!J4/00IIH13 

111- não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; e 
IV- tiver presente razões de interesse público. 
8.2 - O cancelamento do registro na hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho 
da autoridade competente do Município. 
8.3 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha 
comprometer a perfoita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados. 
CLÁUSULA NONA- DO FORO 
Para as questões decorrentes desta Ata fica eleito o Foro da Comarca de CAMPINA DA LAGOA- PR, com renúncia expressa de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por assim por estarem de acordo, assinam a presente Ata em três vias de igual teor, os representantes das 
partes acordantes, juntamente com as testemunhas abaixo. 

PREFEITURA NOVA CANTU- PARANÁ 
CONTRATANTE 

Testemunhas: 

NOVA CANTU, 13 de Setembro2016" 

HOFFMANN & FRANÇA LTDA- ME 
CONTRATADA 
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Prefeitura Municipal de Nova Canto 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ n.B45.3!14/IJIIIIH13 

ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 029/2016- PMNC 

A 
empresa ......................................................................................................................... , inscrita no 
CNPJ n° ................................................................... ,por intermédio de seu representante legal o( a) 
Sr(a) ............................................................................................... , portador (a) da Carteira de 
Identidade n° .................................... e do CPF n° ........................................ , DECLARA, para fins os 
fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão 
Presencial n° 029/2016 - PMNC, que se enquadra como microempresa e empresa de pequeno porte, 
conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei 
Complementar no 123/2006. 

As informações acima é de inteira responsabilidade da declarante a veracidade das informações, 

sujeitando-se às penalidades legais. 

Local e Data 

Carimbo do CNPJ, Assinatura do representante legal da Empresa 

C.P.F _________ _ 
R.G _________ _ 
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À 

Prefeitura Municipal de Nova cantu 
ESTADO DO PARANÁ 

CNP.I 71.845.3!14/111101-03 

ANEXO VIU 
CARTA CREDENCIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 029/2016- PMNC 

Prezados Senhores, 

O abaixo assinado, (inserir o nome completo), carteira de identidade (inserir o numero e 

órgão emissor), na qualidade de responsável legal pela proponente (inserir nome da proponente), 

vem, pela presente, informar a V. sas que o senhor (inserir o nome completo), carteira de identidade 

(inserir o numero e órgão emissor), é a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de 

abertura e recebimento da proposta de preços e documentação de habilitação e, para assinar as atas e 

demais documentos, formular ofertas e lances de preços, e com poderes para renunciar prazos 

recursais a que se referir a este Pregão, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em 

nome da empresa proponente. 

Outrossim, declaro-me ciente de que responderei em juízo ou fora dele, se for o caso, por todos os 

atos que venha a ser praticados pelo representante ora designado. 

Atenciosamente, 

Local e Data 

Carimbo do CNPJ, Assinatura do representante legal da Empresa 
Obs.: Firma reconhecida do responsável legal 

C.P. F _________ _ 
R.G __________ _ 
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CNPJ 11.1145.3!14/IIIIIJHJ3 

ANEXO IX 

DECLARAÇÃO 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 029/2016 - PMNC 

Prezados Senhores, 

A empresa ....................................... , inscrita no CNPJ n° ............................. ,por intermédio 
de seu representante legal o(a) Sr(a) ............................ , portador da Carteira de identidade 
n° ................ e do CPF n° ............................ , DECLARA para os devidos fins de direito, na qualidade 
de licitante, que atendemos plenamente os requisitos de habilitação do processo administrativo de 
Pregão Presencial n° 029/2016- PMNC. 

Local e Data 

Carimbo do CNPJ, Assinatura do representante legal da Empresa 

C.P. F _________ _ 
R.G __________ _ 

Rua Bahia, 85- Centro- CEP 87.330-000- Novo Cantu- PR- E-Mai/licitocao@novocantu.pr.qov.br 
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IIJ- não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; e 
IV- tiver presente razões de interesse público. 
8.2- O cancelamento do registro na hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho 
da autoridade competente do Município. 
8.3 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha 
comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados. 

CLÁUSULA NONA- DO FORO 
Para as questões decorrentes desta Ata fica eleito o Foro da Comarca de CAMPINA DA LAGOA- PR, com renúncia expressa de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por assim por estarem de acordo, assinam a presente Ata em três vias de igual teor, os representantes das 
partes acordantes, juntamente com as testemunhas abaixo. 

PREFEITURA NOVA CANTU- PARANÁ 
CONTRATANTE 

Testemunhas: 

NOVA CANTU, 13 de Setembro2016. 

SERGIO MARCELO MAlHACK 
CONTRATADA 
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MODELO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PACTUADA ENTRE O MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
NILDEOMAR LUIZ FARIA & CIA LTDA - ME, CUJO OBJETO É SERVIÇOS DE 
REPARAÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS, DA FROTA MUNICIPAL, PARA TODAS AS 
SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N" 
8666 DE 2I/06/I993. 

O MUNICIPIO DE NOVA CANTU, pessoa jurídica de poder público, sito Rua Bahia, no 85, centro, na cidade de NOVA CANTU, 
Estado do Paraná, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Senhor AIRTON ANTONIO AGNOLIN, portadora do RG n° 
4.4!4.003-9 SSPIPR e CPF n~ 676.205-68 a seguir denominada CONTRATANTE e NILDEOMAR LUIZ FARIA & CIA LTDA -
ME, inscrita(o) no CPFICNPJ sob n" OO.I76.3I9/000I-72, com sede/domicílio na(o) AV JOBERT AGOSTINHO DE OLIVEIRA, W 
132, no Município de Nova Cantu, neste ato representada(o) por NILDEOMAR LUIZ FARIA, doravante denominado de 
FORNECEDOR, em decorrência do Processo Licitatório n° 04812016- para registro de preços Pregão Presencial n° 2912016-
PMNC. 

CLÂUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO E DO VALOR 
1.1 -Pelo presente procedimento, fica registrado a relação dos serviços abaixo relacionados com seus reftridos valores. 
1.2 - os preços acima registrados não obriga a administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a 
realização de licitação especifica para as contratações pretendidas, sendo assegurado ao Fornecedor do registro, a preferência de 
prestação dos serviços em igualdade de condições. 
1.3 -A não utilização do registro de preços será admitida nos serviços que se revelarem antieconômicas e quando, comprovadamente, 
se verificarem irregularidades que levem ao cancelamento do preço registrado. 
1.4 -A Ata de Registro de Preços, durante a sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade do Município que não 
tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a 
vantagem. 
CLÂUSULA SEGUNDA- DA DOCUMENTAÇÃO 
Faz parte da presente Ata independentemente da transcrição, todos os documentos constantes do processo Licitatório no 048- Pregão 
Presencial n° 029/2016- PMNC. cujo teor é de conhecimento das partes. 
CLÂUSULA TERCEIRA -DA CONTRATAÇÃO 
3.1 - O licitante vencedor ficará obrigado a prestar os serviços objeto da presente licitação conforme as necessidades da 
administração publica .• 
3.2. O acompanhamento será efetuado pela Secretaria de administração. 
3.4. A prestação dos serviços e despesas com a mesma é de inteira responsabilidade da contratada 
3.5- o Município poderá dispensar o termo de contrato e optar por substitui-lo por outros instrumentos equivalentes. 
3. 6- O Município poderá, quando convocado o primeiro classificado e este não assinar o contrato ou não aceitar outro instrumento 
equivalente, convidar os classificados subseqüentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o edital de licitação, 
independentemente da cominação prevista no artigo 81 da Lei Federal no 8.666/93. 
3. 7 - Quando o primeiro classificado não assinar o contrato ou não aceitar outro instrumento equivalente, o classificado subseqüente 
que aceitar a proposta do primeiro classificado fica obrigado a prestar os serviços, nos termos do§ 2°. do artigo 64 da Lei Federal no 
8.666/93, somente a quantidade proposta pelo classificado que se negou afirmar a contratação com a Administração. 
CLÂUSULA QUARTA- DO PRECO E CONDICÕES DE PAGAMENTO 
4.1. No caso de contratação, a Beneficiária se compromete a garantir os preços dispostos na cláusula primeira da presente Ata. 
4.2 Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na presente Ata incluem todos os custos diretos e indiretos para a 
execução do Objeto Contratado, constituindo-se na única remuneração devida. 
4.2. O pagamento será efetuado até 30 dias após entrega dos serviços e fornecimento dos materiais, mediante a apresentação da nota 
fiscal, pelo preço da proposta adjudicada e homologada, juntamente com a CND do INSS, FGTS e TRABALHISTA, não se admitindo 
reajuste, após a emissão da nota de empenho, observado-se as condições de recebimento do objeto. 
4.3. A Prefeitura Municipal de NOVA CANTU -Paraná, reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os 
serviços não forem prestados e entregues nas condições exigidas no presente processo licitatório. 
4.4. A prefeitura Municipal de NOVA CANTU -Paraná poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a multas 
ou indenizações devidas pelo licitante nos termos deste pregão. 

Rua Bahia, 85- Centro- CEP 87.330-000- Nova Cantu- PR- E-Maillicitacao@novacantu.or.gov.br 
0:\LICITACÃO\LICITAÇÕES 2e16\PREGÃO\Licitação 29 Serviços Mecanicos\ATA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - Nildeomar.doc 



Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
ESTADO DO PARANÁ 

CHP.I 77.1145.3!14/11001·113 

4.5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira e 
previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira. 
4. 6. Os recursos destinados ao pagamento pela prestação dos serviços com fornecimento de materiais constantes da Cláusula 
primeira, são oriundos das seguintes dotações orçamentárias: 

02.001.04.122.0021.2.006.3.3.90.39.19.99.- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 
02.001.04.122.0020.2.002.3.3.90.39.19.99.- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 
05.002.12.361.0188.2.015.3.3.90.39.19.99.- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 
05.004.12.365.0185.2.017.3.3.90.39.19.99- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 
05.006.12.361.0188.2.051.3.3.90.39.19.99- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 
05.008.12.361.0188.2.036.3.3.90.39.19.99- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 
06.002.26.788.0534.2.025.3.3.90.39.19.99- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 
06.003.15.452.0323.2.026.3.3.90.39.19.99- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 
07.002.10.301.0428.2.028.3.3.90.39.19.99- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 
07.002.10.301.0428.2.029.3.3.90.39.19.99- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 
08.002.20.608.0075.2.034.3.3.90.39.19.99- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 
11.002.08.243.0483.2.053.3.3.90.39.19.99- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 

CLAUSULA QUINTA -DA ALTERA CÃO DOS PREGOS REGISTRADOS 
5.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daquele praticado no mercado, ou de fato que eleve o 
custo dos serviços registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, na 
forma e condições constantes no edital, cabendo à unidade administrativa responsável pelo Sistema de Registro de Preços o controle e 
o acompanhamento da evolução dos preços. 
5.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o 
Município deverá: 
I- convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado; 
li- frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e 
III- convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
5.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente 
comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e 
comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de prestação dos serviços; e 
11- convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
5.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as 
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
CLAUSULA SEXTA- DA VIGÊNCIA 
6.1. A vigência da presente Ata é de 12 meses a partir de Assinatura. 
6.3 -Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento. 
6.4- Os prazos serão em dias consecutivos e seu inicio e término somente ocorrerão em dia útil. 
CLÁUSULA SÉTIMA- DAS OBRIGACÕES LEGAIS E FISCAIS 
7.1 - Todos e quaisquer impostos, taxas e contribuições fiscais e para-fiscais, inclusive os de natureza previdenciária, social e 
trabalhista bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza, decorrentes da celebração de Contrato oriundo desta 
Ata, correrão única e exclusivamente por conta do(a) Contratado( a). 
7.2 - Obriga-se o prestador de serviço, durante a vigência desta Ata, a manter-se inteiramente em dia com as contribuições 
previdenciárias, sociais e trabalhistas. 
7.3- A contratada deverá responder por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes da prestação dos serviços; 
7.4- A contratada não poderá transferir a outrem no todo ou em parte suas obrigações firmadas por 
ocasião deste instrumento sem prévia e expressa anuência do contratante; 
7.5- A Contratada será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Contratante ou a terceiros, provocados 
por seus profissionais ou prepostos, decorrentes de sua culpa ou dolo na realização do objeto desta contratação, ainda que por 
omissão involuntária, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela Contratante 
CLÁUSULA OITAVA- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRECOS 
8.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
I- descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
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II- não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela administração, sem justificaíiva 
aceitável; 
III- não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; e 
IV- tiver presente razões de interesse público. 
8.2 - O cancelamento do registro na hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho 
da autoridade competente do Município. 
8.3 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha 
comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados. 
CLÁUSULA NONA- DO FORO 
Para as questões decorrentes desta Ata fica eleito o Foro da Comarca de CAJ\fPINA DA LAGOA- PR, com renúncia expressa de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por assim por estarem de acordo, assinam a presente Ata em três vias de igual teor, os representantes das 
partes acordantes, juntamente com as testemunhas abaixo. 

PREFEITURA NOVA CANTU-PARANÁ 
CONTRATANTE 

Testemunhas: 

NOVA CANTU, 13 de Setembro2016. 

NILDEOMAR LUIZ F AlUA 
CONTRATADA 
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Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

CNPB 7l.II45.3!14/0IIIIHI3 

MODELO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PACTUADA ENTRE O MUNICÍPIO DE NOVA CANTU E 
SERGIO MARCELO MAIHACK, CUJO OBJETO É SERVIÇOS DE REPARAÇÃO 
MECÃNICA EM VEÍCULOS, DA FROTA MUNICIPAL. PARA TODAS AS SECRETARIAS DA 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N "8666 DE 2 I 10611993. 

O MUNICIPIO DE NOVA CANTU, pessoa jurídica de poder público, sito Rua Bahia, n° 85, centro, na cidade de NOVA CANTU, 
Estado do Paraná, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Senhor AIRTON ANTONIO AGNOLIN, portadora do RG no 
4.4!4.003-9 SSP/PR e CPF n". 676.205-68 a seguir denominada CONTRATANTE e SERGIO MARCELO MA IHA CF[, inscrita(o) no 
CPFICNPJsob n" 19.624.942\0001-79, com sede/domicílio na(o) AV JOBERT AGOSTINHO DE OLIVEIRA, W 121, no Municipio de 
Nova Cantu, neste ato representada(o) por SERGIO MARCELO MAIHACK, doravante denominado de FORNECEDOR, em 
decorrência do Processo Licitatório n°04812016- para registro de preços Pregão Presencial n° 2912016- PMNC. 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO E DO VALOR 
1.1 -Pelo presente procedimento, fica registrado a relação dos serviços abaixo relacionados com seus referidos valores. 
1.2 - os preços acima registrados não obriga a administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a 
realização de licitação especifica para as contratações pretendidas, sendo assegurado ao Fornecedor do registro, a preferência de 
prestação dos serviços em igualdade de condições. 
1.3- A não utilização do registro de preços será admitida nos serviços que se revelarem antieconômicas e quando, comprovadamente, 
se verificarem irregularidades que levem ao cancelamento do preço registrado. 
1.4 -A Ata de Registro de Preços, durante a sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade do Município que não 
tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a 
vantagem. 
CLÁUSULA SEGUNDA- DA DOCUMENTAÇA-0 
Faz parte da presente Ata independentemente da transcrição, todos os documentos constantes do processo Licitatório na 048- Pregão 
Presencial n° 02912016- PMNC, cujo teor é de conhecimento das partes. 
CLÁUSULA TERCEIRA DA CONTRATAÇÃO 
3.1 - O licitante vencedor ficará obrigado a prestar os serviços objeto da presente licitação conforme as necessidades da 
administração publica .• 
3.2. O acompanhamento será efetuado pela Secretaria de administração. 
3.4. A prestação dos serviços e despesas com a mesma é de inteira responsabilidade da contratada 
3.5- o Município poderá dispensar o termo de contrato e optar por substituí-lo por outros instrumentos equivalentes. 
3.6- O Município poderá, quando convocado o primeiro classificado e este não assinar o contrato ou não aceitar outro instrumento 
equivalente, convidar os classificados subseqüentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o edital de licitação, 
independentemente da cominação prevista no artigo 81 da Lei Federal no 8.666193. 
3. 7- Quando o primeiro classificado não assinar o contrato ou não aceitar outro instrumento equivalente, o classificado subseqüente 
que aceitar a proposta do primeiro classificado fica obrigado a prestar os serviços, nos termos do§ r. do artigo 64 da Lei Federal n° 
8. 666/93, somente a quantidade proposta pelo classificado que se negou a firmar a contratação com a Administração. 
CLÁUSULA OUARTA- DO PRECO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
4.1. No caso de contratação, a Beneficiária se compromete a garantir os preços dispostos na cláusula primeira da presente Ata. 
4.2 Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na presente Ata incluem todos os custos diretos e indiretos para a 
execução do Objeto Contratado, constituindo-se na única remuneração devida. 
4.2. O pagamento será efetuado até 30 dias após entrega dos serviços e fornecimento dos materiais, mediante a apresentação da nota 
fiscal, pelo preço da proposta adjudicada e homologada, juntamente com a CND do INSS, FGTS e TRABALHISTA, não se admitindo 
reajuste, após a emissão da nota de empenho, observado-se as condições de recebimento do objeto. 
4.3. A Prejêitura Municipal de NOVA CANTU -Paraná, reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os 
serviços não forem prestados e entregues nas condições exigidas no presente processo licitatôrio. 
4.4. A prefeitura Municipal de NOVA CANTU -Paraná poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a multas 
ou indenizações devidas pelo licitante nos termos deste pregão. 
4.5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira e 
previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira. 
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4.6. Os recursos destinados ao pagamento pela prestação dos serviços com fornecimento de materiais constantes da Cláusula 
primeira, são oriundos das seguintes dotações orçamentárias: 

02.001.04.122.0021.2.006.3.3.90.39.19.99.- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 
02.001.04.122.0020.2.002.3.3.90.39.19.99.- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 
05.002.12.361.0188.2.015.3.3.90.39.19.99.- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 
05.004.12.365.0185.2.017.3.3.90.39.19.99- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 
05.006.12.361.0188.2.051.3.3.90.39.19.99- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 
05.008.12.361.0188.2.036.3.3.90.39.19.99- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 
06.002.26.788.0534.2.025.3.3.90.39.19.99- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 
06.003.15.452.03232.026.3.3.90.39.19.99- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 
07.002.10.301.0428.2.028.3.3.90.39.19.99- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 
07.002.10.301.0428.2.029.3.3.90.39.19.99- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 
08.002.20.608.0075.2.034.3.3.90.39.19.99- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 
11.002.08.243.0483.2.053.3.3.90.39.19.99- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 

CLAUSULA QUINTA- DA ALTERA CÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
5.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daquele praticado no mercado, ou de fato que eleve o 
custo dos serviços registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, na 
forma e condições constantes no edital, cabendo à unidade administrativa responsável pelo Sistema de Registro de Preços o controle e 
o acompanhamento da evolução dos preços. 
5.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o 
Município deverá: 
I- convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado; 
I!- frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e 
!!I- convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
5.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente 
comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e 
comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de prestação dos serviços; e 
!I- convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
5.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as 
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
CLAUSULA SEXTA- DA VIGÊNCIA 
6.1. A vigência da presente Ata é de 12 meses a partir de Assinatura. 
6.3- Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia de inicio e incluir-se-á o do vencimento. 
6.4- Os prazos serão em dias consecutivos e seu inicio e término somente ocorrerão em dia útil. 
CLÁUSULA SÉTIMA- DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E FISCAIS 
7.1 - Todos e quaisquer impostos, taxas e contribuições fiscais e para-fiscais, inclusive os de natureza previdenciária, social e 
trabalhista bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza, decorrentes da celebração de Contrato oriundo desta 
Ata, correrão única e exclusivamente por conta do( a) Contratado( a). 
7.2 - Obriga-se o prestador de serviço, durante a vigência desta Ata, a manter-se inteiramente em dia com as contribuições 
previdenciárias, sociais e trabalhistas. 
7.3- A contratada deverá responder por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes da prestação dos serviços; 
7.4- A contratada não poderá transferir a outrem no todo ou em parte suas obrigações firmadas por 
ocasião deste instrumento sem prévia e expressa anuência do contratante; 
7.5- A Contratada será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Contratante ou a terceiros, provocados 
por seus profissionais ou prepostos, decorrentes de sua culpa ou dolo na realização do objeto desta contratação, ainda que por 
omissão involuntária, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela Contratante 
CLÁUSULA OITAVA -DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREGOS 
8.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
I- descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
li- não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela administração, sem justificativa 
aceitável; 
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Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
ESTADO DO PARANA 
Clll'l 17.845.3911/0001-03 

CONTRATO No 01312016 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
REPARAÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS DA FROTA 
MUNICÍPAL PARA TODAS AS SECRETARIAS, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE NOVA 
CANTU, Estado do Paraná, E A EMPRESA HOFFMANN 
& FRANÇA LTDA- ME, conforme segue abaixo: 

O MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, situado na Rua Bahia, 85, CNPJ n" 77.845.394/0001-03, a seguir denominado 
CONTRATANTE, neste ato representado por seu(a) Prefeito(a) Senhor(a) AIRTON ANTONIO AGNOLIN, 
portador(a) da cédula de identidade R.G. n" 4.414.003-9, CPF n" 676.205.159-68, e a empresa HOFFMANN & 
FRANÇA LTDA- ME, CNPJ 04.510.81210001/03, localizada na AV JOBERT AGOSTINHO DE OLIVEIRA, N" 109, a 
seguir denominada CONTRATADA, representada por REINALDO HOFFMANN, portador(a) da cédula de 
identidade R.G. N"3.966.614-6, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná e do C.P. F n"616.881.429-
91, residente na à Rua Bahia, s/n°, firmam o presente contrato nos termos da Lei n° 8.666193 e alterações posteriores, 
pela proposta da contratada datada de 09 Setembro de 2016, e nas condições que estipulam a seguir: 

CLÂUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO DO CONTRATO 

O objeto do presente contrato é o fornecimento do seguinte item: PRESTAÇÃO HORAS DE SERVIÇOS 
REPARAÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICÍPAL PARA TODAS AS SECRETARIA, 
conforme especificações na carta proposta. 

Parágrafo Único 

A CONTRATADA se declara em condições de entregar o objeto em estrita observância com o indicado nas 
Características Técnicas e na documentação levada a efeito pelo Processo n° 04812016- Edital de Pregão no 
02912016, que é parte integrante deste contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO PRAZO E DA PRORROGAÇÃO 

O prazo de fornecimento até 31 dezembro de 2016, contados da assinatura deste contrato. 

Parágrafo Primeiro 

Somente será admitida alteração do prazo de fornecimento, quando: 

a) houver alteração de especificações técnicas pelo CONTRATANTE; 
b) houver alteração de quantidades, obedecidos os limites fixados neste contrato, por atos do CONTRATANTE; 
c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio concernente ao objeto 
contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE; 
d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de fornecimento; 
e) atos de terceiros que interfiram no prazo de fornecimento ou outros devidamente justificados e aceitos pelo 
CONTRATANTE; 
f) por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influência direta sobre o fornecimento 
do objeto contratado. 

Parágrafo Segundo 

Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do contrato cessam os deveres e responsabilidades de 
ambas as partes em relação ao contrato. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos 
por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como decorrentes de força maior. 
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Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e 
responsabilidades relativos ao fornecimento, deverá esta comunicar e justificar o fato por escrito para que o 
CONTRATANTE tome as providências cabíveis. 

Parágrafo Quarto 

Enquanto perdurar o impedimento, o CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente contrato e contratar 
o fornecimento do equipamento com outro fornecedor, desde que respeitadas às condições desta licitação, não cabendo 
direito à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DO VALOR 

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. Valor 
Unit. Total. 

Máx. 

2 HORAS DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO MECANICA DE HRS 200 84,50 16. 9oo.oo I 
VEICULOS UTILITARIOS 

4 HORAS DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO MECANICA DE HRS 200 JJ9,90 23.980,00 
MAOUINA PESADA 

TOTAIS R$ 40.880,00 

O valor global para o fornecimento do objeto deste contrato é de R$ 40.880,00 (Quarenta Mil Oitocentos e Oitenta 
Reais), daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL". 

CLÁUSULA QUARTA- DOS RECURSOS 

02.001.04.122.0021.2.006.3.3.90.39.19.99- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUmDICA 
02.001.04.122.0020.2.002.3.3.90.39.19.99- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUmDJCA 
05.002.12.361.0188.2.015.3.3.90.39.19.99- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUmDICA 
05.004.12.365.0185.2.017.3.3.90.39.19.99- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUmDICA 
05.006.12.361.0188.2.051.3.3.90.39.19.99- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUmDICA 
05.008.12.361.0188.2.036.3.3.90.39.19.99- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUmDICA 
06.002.26.788.0534.2.025.3.3.90.39.19.99- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 
06.003.15.452.0323.2.026.3.3.90.39.19.99- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUmDICA 
07.002.10.301.0428.2.028.3.3.90.39.19.99- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUmDICA 
07.002.10.301.0428.2.029.3.3.90.39.19.99- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUmDICA 
08.002.20.608.0075.2.034.3.3.90.39.19.99- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUmDICA 
11.002.08.243.0483.2.053.3.3.90.39.19.99- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 

CLÁUSULA QUINTA -DA FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente, até 15 (quinze) dias após o recebimento provisório e 
apresentação correta da nota fiscal/fatura do equipamento fornecido e documentos pertinentes. O faturamento deverá 
ser protocolado, em 02 (duas) vias (original e uma cópia), no protocolo do licitador e deverá ser apresentado, 
conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de apresentação: 

a) nota fiscal/fatura com discriminação resumida do equipamento fornecido, número da licitação, número do contrato, 
não apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo técnico responsável pelo recebimento; 

b) termo de recebimento provisório. 

Parágrafo Único 
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O faturamento deverá ser efetuado em nome do Município de NOVA CANTU- CNPJn" 77.845.394/0001-03. 

CLÁUSULA SEXTA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA: 

a) assegurar o fornecimento do objeto, cumprindo fielmente a forma disposta no Edital e demais documentos 
pertinentes; 

b) cumprir com os encargos trabalhistas, previdenciários, social e tributário de sua responsabilidade, incidentes sobre 
o objeto deste contrato; 

c) fornecer os respectivos termos ou declaração de garantia; 
d) assegurar durante o período da garantia de 12 (doze) meses, às suas expensas, e após a garantia, pelo prazo mínimo 

60 (sessenta) meses. às expensas do CONTRATANTE, as alterações, substituições e reparos de toda e qualquer 
peça que apresente anomalia, vício ou defeito de fabricação, bem como, falhas ou imperfeições constatadas em 
suas características de operação, sob pena de aplicação da penalidade prevista na cláusula décima, alinea "b "; 

e) possuir assistência técnica no Estado do Paraná; 
f) manter as condições de habilitação; 
g) Entregar o(s) equipamento(s) com a logo do programa, conforme modelo fornecido. 

Parágrafo Único 

Durante o prazo de garantia, caso não seja possível a solução do problema no próprio local onde se encontre o 
equipamento e haja necessidade de transporte para oficina própria da CONTRATADA, fica sob responsabilidade desta 
todos os ônus com transporte, locomoção, alimentação, hospedagem e outros que por ventura se fizerem necessários à 
perfeita solução do problema. 

CLÁUSULA SÉTIMA- DOS BENS NÃO PREVISTOS 

Por determinação do CONTRATANTE a CONTRATADAfica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do preço inicial atualizado 
do contrato. 

CLÁUSULA OITAVA -DO RECEBIMENTO DOS BENS 

O objeto entregue será efetuado conforme a necessidade do Município, verificará a consistência e a exatidão da Nota 
Fiscal/fatura, apresentada em duas vias. 

CLÁUSULA NONA -DA CESSÃO DO CONTRATO 

A CONTRATADA não poderá ceder o presente contrato a nenhuma pessoa, fisica ou jurídica, sem anuência expressa 
do CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA- DAS PENALIDADES 

À CONTRATADA serão aplicadas penalidades/multas pelo CONTRATANTE a serem apuradas na forma a saber: 

a) multa de 5% (cinco por cento) do valor contratual nos casos de mora, exigível juntamente com o cumprimento das 
obrigações. A multa incidirá a cada novo período de 30 (trinta) dias de atraso em relação à data prevista para o 
fornecimento. 

b) multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando por ação, omissão ou negligência a CONTRATADA 
infringir qualquer das demais obrigações contratuais. 

c) suspensão do direito de participar em licitações/contratos junto ao CONTRATANTE, pelo prazo de até 05 (cinco) 
anos quando, por culpa da CONTRATADA, deixar de entregar o objeto contratado, apresentar documentação falsa, 
ensejar o retardamento do fornecimento do objeto, fraudar a entrega, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ocorrer a rescisão administrativa. 
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d) declaração de inidoneidade por prazo a ser estabelecido pelo CONTRATANTE, em conformidade com a gmvidade 
da infração cometida pela CONTRATADA, observando-se o disposto no artigo 78 da Lei 8. 666/93; 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES 

Quando forem verificadas situações que ensejarem a aplicação das penalidades/multas, previstas na cláusula anterior, 
o CONTRATANTE dará início ao procedimento administrativo cabível, para apuração das fatos e respectivas sanções 
se necessárias, mediante prévia notificação ao contratado dos atos a serem realizados. 

Parágrafo Único 

Compete à autoridade superior do CONTRATANTE, quando for o caso, a aplicação ou a dispensa de 
penalidades/multas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA RESCISÃO 

O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o contrato, independentemente de interpelação judicial, sem que a 
CONTRATADA caiba o direito de indenização de qualquer espécie, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA transferir no todo ou em parte o contrato; 
b) quando houver inadimplência de cláusulas ou condições contratuais por parte da CONTRATADA; 

c) quando houver desobediência à determinação do CONTRATANTE; 
d) quando a CONTRATADA falir. 
e) quando a CONTRATADA ficar impedida de fornecer o objeto do presente contrato. 

Parágrafo Único 

Para apuração das situações acima descritas o CONTRATANTE instaurará o procedimento administrativo cabível, 
com prévia notificação ao contratado de todos os atos a serem realizados. A rescisão do contrato, quando motivada 
por qualquer dos itens acima relacionados, implicará a apuração de perdas e danos, sem embargos da aplicação das 
demais providências legais cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA· DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 

Integram e completam o presente contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, o 
instrumento convocatório, a proposta da CONTRATADA, anexos e pareceres que formam o processo. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA· DAS ALTERAÇÕES 

Será incorporada a este contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer modificação que venha a ser necessária 
durante a sua vigência. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

O presente contrato terá vigência de 04(quatro) meses contados a partir de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em vigor. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA· DAS CONDIÇÕES GERAIS 
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Caberá exclusivamente à CONTRATADA a responsabilidade pelo pagamento das despesas incorridas com viagens, 
hospedagem, transportes e refeições, decorrente do objeto deste contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DO FORO 

As partes contratuais ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Foro da Comarca de 
Campina da Lagoa. Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA que. em razão 
disso, é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e outras 
medidas em direito permitidas. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA- CONHECIMENTO DAS PARTES 

Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais 
documentos vinculados ao presente contrato. 

Justas e contratadas,jirmam as partes este instrumento, em 2 (duas) vias em igual teor, com as testemunhas presentes 
ao ato, afim de que produza seus efeitos legais. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
CONTRATANTE 

Testemunhas: Nome: ____________ _ 
RG: _________ _ 

Nome: ___________ _ 
RG: __________ _ 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 19 de Setembro de 2016. 

REINALDO HOFFMANN 
CONTRATADA 
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MODELO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PACTUADA ENTRE O MUNICÍPIO DE NOVA CANTU E 
LUIZMAR PEREIRA- ME, CUJO OBJETO É SERVIÇOS DE REPARAÇÃO MECÂNICA 
EM VEÍCULOS, DA FROTA MUNICIPAL, PARA TODAS AS SECRETARIAS DA 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N. '8666 DE 2 I 10611993. 

O MUNICIPIO DE NOVA CANTU, pessoa jurídica de poder público, sito Rua Bahia, n° 85, centro, na cidade de NOVA CANTU, 
Estado do Paraná, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Senhor AIRTON ANTONIO AGNOLIN, portadora do RG n° 
4.414.003-9 SSP/PR e CPF n~ 676.205-68 a seguir denominada CONTRATANTE e LUIZMAR PEREIRA - ME, inscrita(o) no 
CPFICNPJ sob n° 20.716.607/0001-80, com sede/domicílio na(o) Av. Cantu, n° 648, no Município de Nova Cantu, neste ato 
representada( o) por LUIZMAR PEREIRA, doravante denominado de FORNECEDOR, em decorrência do Processo Licitatório n° 
04812016- para registro de preços Pregão Presencial n° 2912016- PA1NC. 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO E DO VALOR 
1.1 -Pelo presente procedimento, fica registrado a relação dos serviços abaixo relacionados com seus referidos valores: 
1.2 - os preços acima registrados não obriga a administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a 
realização de licitação específica para as contratações pretendidas, sendo assegurado ao Fornecedor do registro, a preferência de 
prestação dos serviços em igualdade de condições. 
1.3 -A não utilização do registro de preços será admitida nos serviços que se revelarem antieconômicas e quando, comprovadamente, 
se verificarem irregularidades que levem ao cancelamento do preço registrado. 
1.4- A Ata de Registro de Preços, durante a sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade do Município que não 
tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a 
vantagem. 
CLÁUSULA SEGUNDA- DA DOCUMENTAÇÃO 
Faz parte da presente Ata, independentemente da transcrição, todos os documentos constantes do processo Licitatório Pregão 
Presencial n° 02912016- PMNC, cujo teor é de conhecimento das partes. 
CLÁUSULA TERCEIRA- DA CONTRATACÃO 
3.1 - O licitante vencedor ficará obrigado a prestar os serviços objeto da presente licitação conforme as necessidades da 
administração publica .. 
3.2. O acompanhamento será efetuado pela Secretaria de administração. 
3.4. A prestação dos serviços e despesas com a mesma é de inteira responsabilidade da contratada 
3.5- o Município poderá dispensar o termo de contrato e optar por substitui-lo por outros instrumentos equivalentes_ 
3.6- O Município poderá, quando convocado o primeiro classificado e este não assinar o contrato ou não aceitar outro instrumento 
equivalente, convidar os classificados subseqüentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o edital de licitação, 
independentemente da cominação prevista no artigo 81 da Lei Federal no 8.666193. 
3. 7 - Quando o primeiro classificado não assinar o contrato ou não aceitar outro instrumento equivalente, o classificado subseqüente 
que aceitar a proposta do primeiro classificado fica obrigado a prestar os serviços, nos termos do § 2 ~ do artigo 64 da Lei Federa! no 
8.666193, somente a quantidade proposta pelo classificado que se negou a firmar a contratação com a Administração. 
CLÁUSULA QUARTA- DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
4.1. No caso de contratação, a Beneficiária se compromete a garantir os preços dispostos na cláusula primeira da presente Ata. 
4.2 Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na presente Ata incluem todos os custos diretos e indiretos para a 
execução do Objeto Contratado, constituindo-se na única remuneração devida. 
4.2. O pagamento será efetuado até 30 dias após entrega dos serviços e fornecimento dos materiais, mediante a apresentação da nota 
fiscal, pelo preço da proposta a(fjudicada e homologada, juntamente com a CND do INSS, FGTS e TRABALHISTA, não se admiíindo 
reajuste, após a emissão da nota de empenho, observado-se as condições de recebimento do objeto. 
4.3. A Prefeitura Municipal de NOVA CANTU -Paraná, reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os 
serviços não forem prestados e entregues nas condições exigidas no presente processo licitatório. 
4.4. A prefeitura Municipal de NOVA CANTU -Paraná poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a multas 
ou indenizações devidas pelo licitante nos termos deste pregão. 
4.5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira e 
previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira. 
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4.6. Os recursos destinados ao pagamento pela prestação dos serviços com fornecimento de materiais constantes da Cláusula 
primeira, são oriundos das seguintes dotações orçamentárias: 

02.00!.04.122.0021.2.006.3.3.90.39.19.99.- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 
02.00!.04.122.0020.2.002.3.3.90.39.19.99.- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 
05.002.12.361.0188.2.015.3.3.90.39.19.99.- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 
05.004.12.365.0185.2.017.3.3.90.39.19.99- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 
05.006.12.361.0188.2.051.3.3.90.39.19.99- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 
05.008.12.361.0188.2.036.3.3.90.39.19.99- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 
06.002.26.788.0534.2.025.3.3.90.39.19.99- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 
06.003.15.452.0323.2.026.3.3.90.39.19.99- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 
07.002.10.301.0428.2.028.3.3.90.39.19.99- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 
07.002.10.301.0428.2.029.3.3.90.39.19.99- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 
08.002.20.608.0075.2.034.3.3.90.39.19.99- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 
11.002.08.243.0483.2.053.3.3.90.39.19.99- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 

CLAUSULA QUINTA -DA ALTERA CÃO DOS PREGOS REGISTRADOS 
5.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daquele praticado no mercado, ou de fato que eleve o 
custo dos serviços registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, na 
forma e condições constantes no edital, cabendo à unidade administrativa responsável pelo Sistema de Registro de Preços o controle e 
o acompanhamento da evolução dos preços. 
5.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o 
Município deverá: 
I- convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado; 
li- frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e 
!li- convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
5.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente 
comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e 
comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de prestação dos serviços;e 
li- convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
5.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as 
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
CLAUSULA SEXTA- DA VIGÊNCIA 
6.1. A vigência da presente Ata é de 12 meses a partir de Assinatura. 
6.3- Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento. 
6.4- Os prazos serão em dias consecutivos e seu início e término somente ocorrerão em dia útil. 
CLAUSULA SÉTIMA- DAS OBRIGACÕES LEGAIS E FISCAIS 
7.1 - Todos e quaisquer impostos, taxas e contribuições fiscais e para-fiscais, inclusive os de natureza previdenciária, social e 
trabalhista bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza, decorrentes da celebração de Contrato oriundo desta 
Ata, correrão única e exclusivamente por conta do(a) Contratado( a). 
7.2 - Obriga-se o prestador de serviço, durante a vigência desta Ata, a manter-se inteiramente em dia com as contribuições 
previdenciárias, sociais e trabalhistas. 
7.3- A contratada deverá responder por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes da prestação dos serviços; 
7.4- A contratada não poderá transferir a outrem no todo ou em parte suas obrigações firmadas por 
ocasião deste instrumento sem prévia e expressa anuência do contratante; 
7.5- A Contratada será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Contratante ou a terceiros, provocados 
por seus profissionais ou prepostos, decorrentes de sua culpa ou dolo na realização do objeto desta contratação, ainda que por 
omissão involuntária, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela Contratante 
CLAUSULA OITAVA- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREGOS 
8.1- O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
I- descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
11· não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela administração, sem justificativa 
aceitável; 
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Prefeitura Municipal de Nova Canto 
ESJIIJO DO PARANÁ 

CHI'J 17.1145.3!14/1111111-113 

lll- não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; e 
IV- tiver presente razões de interesse público. 
8.2- O cancelamento do registro na hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho 
da autoridade competente do Município. 
8.3 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha 
comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados. 
CLÁUSULA NONA- DO FORO 
Para as questões decorrentes desta Ata fica eleito o Foro da Comarca de CAMPINA DA LAGOA- PR, com renúncia expressa de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por assim por estarem de acordo, assinam a presente Ata em três vias de igual teor, os representantes das 
partes acordantes, juntamente com as testemunhas abaixo. 

PREFEITURA NOVA CANTU- PARANÁ 
CONTRATANTE 

Testemunhas: 

NOVA CANTU, 13 de Setembro2016. 

LUIZMAR PEREIRA- ME 
CONTRATADA 

Rua Bahia, 85- Centro- CEP 87.330-000- Nova Cantu- PR- E-Maillicitacao@novacantu.pr.qov.br 
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Prefeitura Municipal de Nova Canto 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPI 11.1145.3!14/1111111-113 

ANEXOVU 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 029/2016 - PMNC 

A 
empresa ......................................................................................................................... , inscrita no 
CNPJ n° ................................................................... , por intermédio de seu representante legal o( a) 
Sr(a) ............................................................................................... , portador (a) da Carteira de 
Identidade n° .................................... e do CPF n° ........................................ , DECLARA, para fins os 
fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão 
Presencial n° 029/2016- PMNC, que se enquadra como microempresa e empresa de pequeno porte, 
conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei 
Complementar no 123/2006. 

As informações acima é de inteira responsabilidade da declarante a veracidade das informações, 

sujeitando-se às penalidades legais. 

Local e Data 

Carimbo do CNPJ, Assinatura do representante legal da Empresa 

C.P.F _________ _ 
R.G __________ _ 

Rua Bahia, 85- Centro- CEP 87.330-000- Nova Cantu- PR- E-Mai/licitocao@novacantu.or.qov.br 
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Prefeitura Municipal de Nova canto 
ESTADO DO PARANÁ 

ClfPI11.1145.394/000HI3 

ANEXO VIII 
CARTA CREDENCIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 029/2016- PMNC 

Prezados Senhores, 

O abaixo assinado, (inserir o nome completo), carteira de identidade (inserir o numero e 

órgão emissor), na qualidade de responsável legal pela proponente (inserir nome da proponente), 

vem, pela presente, informar a V. sas que o senhor (inserir o nome completo), carteira de identidade 

(inserir o numero e órgão emissor), é a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de 

abertura e recebimento da proposta de preços e documentação de habilitação e, para assinar as atas e 

demais documentos, formular ofertas e lances de preços, e com poderes para renunciar prazos 

recursais a que se referir a este Pregão, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em 

nome da empresa proponente. 

Outrossim, declaro-me ciente de que responderei em juízo ou fora dele, se for o caso, por todos os 

atos que venha a ser praticados pelo representante ora designado. 

Atenciosamente, 

Local e Data 

Carimbo do CNPJ, Assinatura do representante legal da Empresa 
Obs.: Firma reconhecida do responsável legal 

C.P. F _________ _ 
R.G __________ _ 

Rua Bahia, 85- Centro- CEP 87.330-000- Nova Cantu- PR- E-Maillicitacao@novacantu.pr.qov.br 
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Prefeitura Municipal de Nova eantu 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 71.845.3!14/011111·113 

ANEXO IX 

DECLARAÇÃO 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 029/2016- PMNC 

Prezados Senhores, 

A empresa ....................................... , inscrita no CNPJ n° ............................. ,por intermédio 
de seu representante legal o(a) Sr(a) ............................ , portador da Carteira de identidade 
n° ................ e do CPF n° ............................ , DECLARA para os devidos fins de direito, na qualidade 
de licitante, que atendemos plenamente os requisitos de habilitação do processo administrativo de 
Pregão Presencial no 029/2016 - PMNC. 

Local e Data 

Carimbo do CNPJ, Assinatura do representante legal da Empresa 

C.P.F _________ _ 
R.G __________ _ 

Rua Bahia, 85- Centro- CEP 87.330-000- Nova Cantu- PR- E-Mail/icitacao@navacantu.pr.qov.br 
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Prefeitura Municipal de Nova Canto 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ n.845.394/0001-03 

TERMODEHOMOLOGACÃO 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório n° 048/2016 - Edital 
de Pregão, na forma Presencial n° 029/2016, que tem como objeto SERVIÇOS HORAS 
DE REPARAÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS, DA FROTA MUNICIPAL, PARA 
TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, conforme 
especificação no Edital. 

Toma-se pública a Homologação, do processo licitatório em epígrafe às Empresas: 

Empresas: NILDEOMAR L. FARIA CIA LTDA - LUME PEÇAS E 
SERVIÇOS MECÂNICOS, inscrita no CNPJ sob o n° 00.176.319/0001-72, no 
valor de R$-65.270,00 (Sessenta e Cinco Mil Duzentos e Setenta Reais); 

HOFFMANN & FRANÇA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o n° 
04.510.812/0001/03, no valor de R$-40.880,00 (Quarenta Mil Oitocentos e 
Oitenta Reais); 

SERGIO MARCELO MAIHACK , inscrita no CNPJ sob o no 
19.624.942\0001-79, no valor de R$-16.960,00 (Dezesseis Mil e Novecentos 
Sessenta Reais); 

LUIZMAR PEREIRA - ME, inscrita no CNPJ sob o n° 
20.716.607/0001-80, no valor de R$-23.800,00 (Vinte e Três Mil Oitocentos 
Reais). 

Nova Cantu, Paraná, 15 de Setembro de 2.0 16. 

Rua Bahia, 85- Centro- CEP 87.330-000 - Nova Cantu- PR - E-Maillicitacao@novacantu.pr.gov.br 



MUNICÍPIO DE NOVA CANT 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

nPaço Municipal Martín Krupek" 

SCI - Sistema de Controle Interno 

Relatório Administrativo no. 022/2016. 
Processo Licitatório n°. 048/2016. 
Modalidade Edital de Edital de Pregão n°. 029/2016. 

O presente relatório trata do processo licitatório n°. 029/2016 Serviços de reparação 
mecânica em veículos, da frota municipal, para todas as secretarias da 
administração Municipal. 

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

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

Nova Cantu, 15 de Setembro de 2016. 

É o parecer, s.m.j. 

Controladora Geral 

Controlador Interno 

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

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



Quarta-feira, 14 de setembro de 2016 
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
REF: PROCESSO LICITA TÓRIO N° 048/2016 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n° 029/2016. 

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

HOFFMANN & FRANÇA L TOA - ME LOTE 01 -ltens 02, 04, - no Valor TOTAL 
CNPJ 04.510.812/0001/03 de R$-40.880,00 (Quarenta Mil Oitocentos 

e Oitenta Reais). 
EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
SERGIO MARCELO MAIHACK LOTE 01 - Itens 06, -no valor TOTAL de 
CNPJ 19.624.942\0001-79 R$-16.960,00 (Dezesseis Mil Seiscentos e 

Novecentos Sessenta Reais). 
EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
NILDEOMAR L. FARIA & CIA LTDA LOTE 01 - Itens 01, 03, no valor TOTAL de 
CNPJ 00.176.319/0001-72 R$-65.270,00 (Sessenta e Cinco Mil 

Duzentos e Setenta Reais). 
EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
LUIZMAR PEREIRA - ME LOTE 01 - Itens 05, no valor TOTAL de 
CNPJ 20.716.607/0001 -80 R$-23.800,00 (Vinte e Três Mil Oitocentos 

Reais). 

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

Nova Cantu, Paraná, 13 de Setembro de 2.016. 

Comissão de Licitações: 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

ATA DE JULGAMENTO DE PRECOS DO PROCESSO LICITATÓRIO no 048/2016 
EDITAL DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL n.o 029/2016-PMNC. 

Às 09h00min (Nove Horas) Horas do dia 13 (treze) de Setembro do ano de dois mil e 
dezesseis, na sede da Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, com sede à Rua 
Bahia, 85, reuniram-se os membros da Comissão Municipal de Licitações e Pregão, para o 
julgamento das propostas, do Edital de Pregão, para Aquisição de Peças Mecânicas e Elétricas para 
Ônibus Escolares e outros, conforme especificação em edital; 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que as empresas participantes do certame, 
apresentaram os envelopes de n° O 1 e 02. Iniciou-se então a abertura do envelope contendo a 
documentação de qualificação da participante, e, contatou-se que as Empresas apresentaram a 
documentação exigida em Edital e foram qualificada/habilitada a participar do referido certame, 
onde participaram da presente licitação as seguintes empresas: 

EMPRESA I CNPJ 
HOFFMANN & FRANÇA LTDA - ME 
CNPJ 04.510.812/0001/03 
SERGIO MARCELO MAIHACK 
CNPJ 19.624.942\0001 -79 
NILDEOMAR L. FARIA & CIA LTDA 
CNPJ 00.176.319/0001-72 
LUIZMAR PEREIRA - ME 
CNPJ 20.716.607/0001 -80 

Procedeu-se a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços das empresas 
qualificadas/vencedores, cujos preços apresentados, são os seguintes, conforme segue: 

EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
HOFFMANN & FRANÇA LTDA- ME LOTE 01-Itens 02, 04, - no Valor TOTAL de 
CNP J 04.510.812/0001103 R$-40.880,00 (Quarenta Mil, Oitocentos e 

Oitenta Reais}. 
EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
SERGIO MARCELO MAIHACK LOTE 01 - Itens 06, - no valor TOTAL de 
CNPJ 19.624.942\0001-79 R$-16.960,00 (Dezesseis Mil, Seiscentos e 

Novecentos Sessenta Reais}. 
EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
NILDEOMAR L. FARIA & CIA LTDA LOTE 01 - Itens 01, 03, no valor TOTAL de 
CNPJ 00.176.319/0001-72 R$-65.270,00 (Sessenta e Cinco Mil, Duzentos 

e Setenta Reai~. 
EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
LUIZMAR PEREIRA - ME LOTE 01 - Itens 05, no valor TOTAL de R$-
CNPJ 20.716.607/0001-80 23.800,00 (Vinte e Três Mil Oitocentos 

Reais). 

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

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

J 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

Tendo em vista que os preços apresentados nas propostas das empresas participantes, 
estando dentro do preço de comércio praticado e dentro dos limites máximos fixados em edital, os 
preços declarados vencedores na licitação - Edital de pregão em epígrafe foram os seguintes: 

Procedeu-se à abertura do envelope contendo a documentação de habilitação das empresas 
e os repassou aos participantes, que após a apreciação e análise, verificou-se em conformidade 
com as exigências fixadas em edital. 

Na seqüência, após verificação da aceitabilidade das propostas de menor valor, foram 
declarados que os preços descritos acima seria o resultado da negociação/proposta final, referente 
a licitação em epígrafe. 

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

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

Nova Cantu, Paraná, 13 de Setembro de 2.016. 

EMPRESAS PARTICIPANTES: 

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

E-mai • otmail.com ou pmncantu@ig.com.br 
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HOFFMANN & FRANÇA LTDA- ME 
A V. JOUBERT AGOSTINHO DE OLIVEIRA, 

NOVACANTU-PARANÁ 

ANEXO IV 
PROPOSTA DE PREÇOS 

Nome da Empresa: HOFFMANN & FRANCA LTDA -ME 
Endereço da Empresa: A V. JOBERT AGOSTINHO DE OLIVEIRA, N° 109 
C.N.P.J da Empresa: 04.510.812/0001-03 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 029/2016 - PMNC 

Apresentamos e submetemos à apreciação dos Senhores nossa proposta de preços relativa a SERVIÇOS DE 
REPARAÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS UTILITÁRIOS E MÁQUINAS PESADAS 
PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE DO TERMO 
DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL., em conformidade com Memorial Descritivo. 

O Valor Máximo desta Licitação é de R$ 147.500,00 (Cento e Quarenta e Sete Mil e Quinhentos Reais) 

Item Descrição 

1 HORAS DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO MECANICA DE 
VEICULOS LEVES. 

2 HORAS DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO MECANICA DE 
VEICULOS UTILIT ARIOS 

3 HORAS DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO MECANICA DE 
VEICULOS PESADOS, CAMINHÃO E ONIBUS 

4 HORAS DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO MECANICA DE 
MAQUINA PESADA 

5 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA 
CAMINHÃO, ONIBUS, UTILITARIOS E MAQUINAS 
PESADAS. 

6 HORAS DE SERVIÇO ELETRICOS EM VEICULOS 

TOTAIS 

-CONDIÇOES DE PAGAMENTO: Conforme Ed1tal 

VALIDADE DA PROPOSTA: conforme item 35 do edital. 

PRAZO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Conforme Edital 

Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. 

HRS 400 86,00 

HRS 200 84,50 

HRS 300 105,00 

HRS 200 119,90 

HRS 200 120,00 

HRS 200 -

O valor total da Proposta é de: R$ 130.980,00 (Cento e Trinta Mil e Novecentos e Oitenta Reais) 

Valor Máx. 
Total. 

34.400, 00 

16. 900,00 

31.500,00 

23.980,00 

24.200,00 

-

R$ 130.980,00 

I~ 
Nova Cantu, 09 de Setembro de 2016. 

REINALDO HOFFMANN 
C.P.F 616.881.429-91 

R.G 3.966.614-6 



SERGIO MARCELO MAIHACK 
RUA PROJETADA H QUADRA 8 L T 1 - CENT ~ 

NOVA CANTU - PARANÁ ~ Fl. N.o.l-!fJ •... ~ 
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ANEXO IV 0

Va Cantú • 
PROPOSTA DE PREÇOS 

Nome da Empresa: SERGIO MARCELO MAIHACK 
Endereço da Empresa: Av. Jobert Agostinho de Oliveira n° 121- Centro Nova Canto 
C.N.P.J da Empresa: 19.624.942/0001-79 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 029/2016 - PMNC 

Apresentamos e submetemos à apreciação dos Senhores nossa proposta de preços relativa a SERVIÇOS DE 
REPARAÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS UTILITÁRIOS E MÁQUINAS PESADAS 
PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE DO TERMO 
DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL., em conformidade com Memorial Descritivo. 

O Valor Máximo desta Licitação é de R$ 147.500,00 (Cento e Quarenta e Sete Mil e Quinhentos Reais) 

Item Descrição 

1 HORAS DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO MECANICA DE 
VEICULOS LEVES. 

2 HORAS DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO MECANICA DE 
VEICULOS UTILIT ARIOS 

3 HORAS DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO MECANICA DE 
VEICULOS PESADOS, CAMINHÃO E ONIBUS 

4 HORAS DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO MECANICA DE 
MAQUINA PESADA 

5 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA 
CAMINHÃO, ONIBUS, UTILITARIOS E MAQUINAS 
PESADAS. 

6 HORAS DE SERVIÇO ELETRICOS EM VEICULOS 

TOTAIS 

-CONDIÇOES DE PAGAMENTO: Conforme Edttal 

VALIDADE DA PROPOSTA: conforme item 35 do edital. 

PRAZO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Conforme Edital 

Unidade Quant. 

HRS 400 

HRS 200 

HRS 300 

HRS 200 

HRS 200 

HRS 200 

O valor total da Proposta é de: R$ 16.960,00 (Dezesseis Mil e Novecentos e Sessenta Reais) 

Valor Máx. Valor Máx. 
Unit. Total. 

- -

- -

- -

- -

- -

84,80 16.960,00 

16.960,00 

Nova Cantu, 09 de Setembro de 2016. 

~íla &r?m u~ /?7/ú<b..~ 
S GIO MARCELO MAIHACK 

C.P.F 022.787.289-46 
R.G 7.506.111-0 



LUIZMAR PEREIRA - ME 
AV. CANTU, N2 493 - CENTRO 

NOVA CANTU - PARANA 

ANEXO IV 
PROPOSTA DE PREÇOS 

Nome da Empresa: LUIZMAR PEREIRA- ME 
Endereço da Empresa: Av. Canto, n° 648 
C.N.P.J da Empresa: 20.716.607/0001-80 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 029/2016 - PMNC 

Apresentamos e submetemos à apreciação dos Senhores nossa proposta de preços relativa a SERVIÇOS DE 
REPARAÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS UTILITÁRIOS E MÁQUINAS PESADAS 
PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE DO TERMO 
DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL., em conformidade com Memorial Descritivo. 

O Valor Máximo desta Licitação é de R$ 147.500,00 (Cento e Quarenta e Sete Mil e Quinhentos Reais) 

Item Descrição 

l HORAS DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO MECANICA DE 
VEICULOS LEVES. 

2 HORAS DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO MECANICA DE 
VEICULOS UTILIT ARIOS 

3 HORAS DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO MECANICA DE 
VEICULOS PESADOS, CAMINHÃO E ONIBUS 

4 HORAS DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO MECANICA DE 
MAQUINA PESADA 

5 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA 
CAMINHÃO, ONIBUS, UTILITARIOS E MAQUINAS 
PESADAS. 

6 HORAS DE SERVIÇO ELETRICOS EM VEICULOS 

TOTAIS 

-CONDIÇOES DE PAGAMENTO: Conforme Edttal 

VALIDADE DA PROPOSTA: conforme ítem 3 5 do edital. 

PRAZO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Conforme Edital 

Unidade 

HRS 

HRS 

HRS 

HRS 

HRS 

HRS 

O valor total da Proposta é de: R$ 130.600,00 (Cento e Trinta Mít_.e-;!l-efS:çen 

R.G 1.345.264-4 

Quant. Valor Máx. Valor Máx. 
Unit. Total. 

400 85,00 34.000,00 

200 85,00 17.000,00 

300 106,00 31.800,00 

200 120,00 24.000,00 

200 119,00 23.800,00 

200 - -

R$ 130.600,00 

ova Cantu, 09 de Setembro de 2016. 
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PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOSê.'"'" . 

Nildeomar Luiz Faria & C ia Ltda ME- CNPJ oo.176.319/ooo1-72 

Rua lpiranga, salão - Centro - CEP. 87.330-000 

Nova Cantu-Pr 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Nome da Empresa: NILDEOMAR LUIZ FARIA & CIA LTDA -ME 
Endereço da Empresa: A V. JOBERT AGOSTINHO DE OLIVEIRA, No 132 
C.N.P.J da Empresa: 00.176.319/0001-72 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: Pregão (Presencial) no 029/2016 - PMNC 

Apresentamos e submetemos à apreciação dos Senhores nossa proposta de preços relativa a SERVIÇOS DE 
REPARAÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS UTILITÁRIOS E MÁQUINAS PESADAS 
PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE DO TERMO 
DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL., em conformidade com Memorial Descritivo. 

O Valor Máximo desta Licitação é de R$ 147.500,00 (Cento e Quarenta e Sete Mil e Quinhentos Reais) 

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. Valor Máx. 
Unit. Total. 

1 HORAS DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO MECANICA DE HRS 400 84,50 33.800,00 
VEICULOS LEVES. 

2 HORAS DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO MECANICA DE HRS 200 85,00 17.00,00 
VEICULOS UTILIT ARIOS 

3 HORAS DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO MECANICA DE HRS 300 104,90 31.470,00 
VEICULOS PESADOS, CAMINHÃO E ONIBUS. 

4 HORAS DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO MECANICA DE HRS 200 120,00 24.000,00 
MAQUINA PESADA 

5 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA HRS 200 120,00 24.000,00 
CAMINHÃO, ONIBUS, UTILIT ARIOS E MAQUINAS 
PESADAS. 

6 HORAS DE SERVIÇO ELETRICOS EM VEICULOS HRS 200 85,00 17.000,00 

TOTAIS 147.270,00 
............_ "'x- -........ 
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Nildeomar Luiz Faria & C ia Ltda ME- CNPJ oo.176.319!ooo1-72 

Rua lpiranga, salão - Centro - CEP. 87.330-000 

Nova Cantu-Pr 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Edital 

VALIDADE DA PROPOSTA: conforme item 35 do edital. 

PRAZO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Conforme Edital 

O valor total da Proposta é de: R$ 147.270,00 (Cento e Quarenta e Sete Mil Duzentos e Setenta Reais). 

I NILDEOMAR LUIZ FARIA 
C.P.F 578.288.309-04 

R.G 4.209.204-5 

Nova Canto, 12 de Setembro de 2016. 
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ANEXO li 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Nome da Empresa: SERGIO MARCELO MAIHACK 
Endereço da Empresa: Av. Jobert Agostinho de Oliveira no 121- Centro Nova Cantu 
C.N.P.J da Empresa: 19.624.942\0001-79 

Á 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) no 029/2016 - PMNC 

O signatário da presente, em nome da Proponente o Sr(a) SERGIO MARCELO 
MAIHACK brasileiro(a), casado(a), empresário(a), residente e domiciliado(a) à Rua Projetada H 
Quadra 8 Lt. 1- Centro na cidade de Nova Cantu, portador( a) da R. G 7. 5 06.111-0, expedida pela 
Secretaria de Segurança Pública do Paraná e do C.P. F n° 022.787.289-46, vem declarar, sob pena 
da Lei, que a Empresa: SERGIO MARCELO MAIHACK, que não mantém em seu quadro de 
pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou serviços perigosos ou 
insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos e menores de 
14 (quatorze) anos a não ser na condição de aprendiz. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Cantu, 09 Setembro de 2016. 

R.G 7.506.111-0 

} 



À 

SERGIO MARCELO MAIHACK 
RUA PROJETADA H QUADRA 8 L T 1 - CENT 

NOVA CANTU- PARANÁ 

ANEXO IH 

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR OU 

CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 029/2016 - PMNC 

A empresa SERGIO MARCELO MAIHACK inscrita no CNPJ D 0 19.624.942/0001-79, vem pelo 

seu representante legal infra-assinado, em atenção ao disposto no art. 4°, VII, da Lei 10.520/02, 

declarar que cwnpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitação na licitação, mediante 

pregão presencial n° 029/2016 - PMNC, do MUNICÍPIO DE NOVA CANTU - PARANÁ. 

DECLARA, ademais, que não está impedida de participar de licitações e de contratar com a 

Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Cantu, 09 de Setembro de 2016. 

~(2_~~~ 
SE GIO MARCELO MAIHACK 

C.P .F 022.787.289-46 
R.G 7.506.111-0 



ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 029/2016 - PMNC 

A empresa SERGIO MARCELO MAIHACK, inscrita no CNPJ n° 19.624.942/0001-
79, por intermédio de seu representante legal o(a) S.r.(o) SERGIO MARCELO MAIHACK, 
portador (a) da Carteira de Identidade no 7.506.111 -0 e do CPF no 022.787.289-46, DECLARA, para 
fms os fms de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade 
Pregão Presencial n° 029/2016 - PMNC, que se enquadra como microempresa e empresa de pequeno 
porte, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os beneficios 
da Lei Complementar n° 123/2006. 

As informações acima é de inteira responsabilidade da declarante a veracidade das informações, 

sujeitando-se às penalidades legais. 

Nova Cantu, 09 de Setembro de 2016. 

S:,.,~,G~O~# 
C.P .F 022.787.289-46 

R.G 7.506.111-0 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À DOCUMENTAÇÃO 

Nome da Empresa: SERGIO MARCELO MAIHACK 
Endereço da Empresa: Av. Jobert Agostinho de Oliveira no 121- Centro Nova Cantu 
C.N.P.J da Empresa: 19.624.942/0001-79 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 029/2016 - PMNC 

Prezados Senhores, 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão presencial n°029/2016 - PMNC, instaurado pelo 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU - PARANÁ, que recebemos os documentos e tomamos 
conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 
objeto da licitação. 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

Nova Cantu, 09 de Setembro de 2016. 

~~·t? .vzP?~ a??Y~A 
SERG MARCELO MAIHACK 

C.P.F 022.787.289-46 

R.G 7.506.111-0 



ANEXO IX 

DECLARACÃO 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 029/2016- PMNC 

Prezados Senhores, 

A empresa. SERGIO MARCELO MAIHACK, inscrita no CNPJ n° 04.510.812/0001-38, 
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) SERGIO MARCELO MAIHACK, 
portador da Carteira de identidade n° 7.506.111-0 e do CPF n° 022.787.289-46, DECLARA para os 
devidos fins de direito, na qualidade de licitante, que atendemos plenamente os requisitos de 
habilitação do processo administrativo de Pregão Presencial n° 029/2016- PMNC. 

Nova Cantu, 09 de Setembro 2016. 

~a.?Z?f~ ~ÚA 
SER 10 MARCELO MAIHACK 

C.P.F 022.787.289-46 

R.G 7.506.111-0 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NOVACANTU 
-=PARA NÁ==

CNPJ • 77 .845.394/0001·03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

N° 131/2016 

Certidão Negativa de débitos Municipais 

Certifico, para que produza os efeitos legais, que revendo os arquivos 
e registros de lançamentos de impostos municipais do município de 
Nova Cantu, Estado do Paraná, nada consta, em nome de SERGIO 

MARCELO MAIHACK, inscrito no CNPJ sob no 19.624.942/0001-79, situado na 
Rua Jolbert Agostinho de Oliveira, no 121 , desta cidade de Nova 
Cantu, comarca de Campina da Lagoa- Pr. Não havendo dividas até 
esta data de quaisquer impostos ou taxas municipais. 

Essa Certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de emissão. 

E, por ser expressão de verdade, firmo o presente. 

Nova Cantu-Pr, 08 de Setembro de 2016. 

DOS SANTOS 

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

www.nollacantu.pr.goll.br 



• PARANA 
GOVERNO DO ESTADO 
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Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 015227960-19 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 19.624.942/0001-79 
Nome: SERGIO MARCELO MAIHACK 02278728946 
Estabelecimento sem registro no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR 

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

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

Página 1 de 1 

~ Válida até 06/01/2017- Fornecimento Gratuito 

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

Emitido via Internet Pública (0810912016 15:12:33) 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

Pá 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: SERGI O MARCELO MAIHACK 02278728946 (MATRIZ E FILIAIS ) 
CNPJ: 19.624 . 942 10001- 79 
Certidão n°: 88 178694/2016 
Expedição: 0810912016, às 14:52:08 

" Validade: 0610312017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica- se que SERGIO MARCELO MAIHACK 02278728946 (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 19 . 624.942/0001-79 , NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas . 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12 . 440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 147012011 do Tribunal Superior do 
Traba l ho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (do is ) dias 
anteriores à data da sua expedição . 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais . 
A aceitação desta certidão condiciona- se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (h t t p : I I www • t s t . j u s . b r) 
Certidão emitida gratuitamente. 

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

~ 
/ 

Dúvidas e sugestões : cndt@tst.jus.br 



06/09/2016 
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 
Razão Social: 
Endereço: 

1962494210001-79 

SERGIO MARCELO MAIHACK 02278728946 
RUA PROJETADA H QUADRA 8 LT 11 CENTRO I CURITIBA I PR I 87330-
000 

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

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

Validade: 06/09/2016 a 05/10/2016 / 

Certificação Número: 2016090610484256849968 

Informação obtida em 06/09/2016, às 10: 54:32. 

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

' 

~éJI/?~ 
~J f~ 

'º https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFS1mprimirPapel .asp?VARPessoaMatriz=36611687&VARPessoa=36611687&VARUf=PR&Ví/:Rlnsc... 1/1 



06/09/2016 Certidão Internet 

BRASIL Acesso à informação Participe Serviços Legisla 

r • Receita Federal CERTIDÃO 

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

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

Nome: SERGIO MARCELO MAIHACK 02278728946 
CNPJ: 19.624.942/0001-79 

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se 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 nº 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 com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 11:19:17 do dia 06/09/2016 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 05/03/2017 . ../ 
Código de controle da certidão: B678.68A5.B519.183A 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Nova Consulta ~ Prep~rar pági_!la 
llliiill para 1mpressao 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntalnter/EmiteCertidaolnternet.asp?ni=19624942000179&passagens=1&'\$o=1 1/1 



0810912016 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

19.624.942/0001-79 
MATRIZ 

NOME EMPRESARIAL 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

SERGIO MARCELO MAIHACK 02278728946 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

ELETRO E AUTOPECAS CANTU 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 

45.20-0-03- Serviços de manutenção e reparação elétrica de veiculos automotores 

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 

DATA DE ABERTURA 

30/01/2014 

45.30-7-03- Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veiculos automotores 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JUR DICA 

213-5- EMPRESARIO (INDIVIDUAL) 

LOGRADOURO 

AV JOLBERT AUGUSTINHO DE OLIVEIRA 

I ~~330-000 I ENDEREÇO EUETRONICO 

I BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

I ~ FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 

I SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I SITUAÇÃO ESPECIAL ............. 

I NÚMERO 
121 

I COMPUEMENTO 
SALA COMERCIAL 

I MUNICIPIO 
NOVACANTU 

I TELEFONE 
(44) 3527-1377 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

30/01/2014 

I ~~SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 08/09/2016 às 14:56:10 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 

I Consulta QSA I Capital Social I I Voltar I 

_fl_ Preparar Página 
L.::..:,J para Impressão 

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

~~~ ~ 
~c;·f?) 

} &' 
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridicaJCNPJ/cnpjrevaJCnpjreva_Comprovante.asp v 1/1 



HOFFMANN & FRANÇA LTDA- ME 
A V. JOUBERT AGOSTINHO DE OLIVEIRA, 

NOVA CANTU- PARANÁ 

ANEXO li 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO A CONSTITIDÇÃO FEDERAL 

Nome da Empresa: HOFFMANN & FRANCA LTDA- ME 
Endereço da Empresa:A V. JOBERT AGOSTINHO DE OLIVEIRA, N° 109 
C.N.P.J da Empresa: 05.510.812/0001-38 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 029/2016 - PMNC 

O signatário da presente, em nome da Proponente o Sr(a)REINALDO HOFFMANN 
brasileiro(a), casado(a), empresário(a), residente e domiciliado(a) à Rua Bahia, sino na cidade de 
Nova Cantu, portador(a) da R.G n° 3.966.614-6, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do 
Paraná e do C.P.F n°616.881.429-91, vem declarar, sob pena da Lei, que a Empresa: HOFFMANN 
& FRANCA LTDA - ME, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos 
em horário noturno de trabalho ou serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em 
qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos e menores de 14 (quatorze) anos a não ser na 
condição de aprendiz. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Cantu, 09 Setembro de 2016. 

REINALDO HOFFMANN 

C.P.F 616.881.429-91 

R.G 3.966.614-6 



À 

HOFFMANN & FRANÇA LTDA- ME 
A V. JOUBERT AGOSTINHO DE OLIVEIRA, 

NOVA CANTU- PARANÁ 

ANEXOIII 

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR OU 

CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 029/2016 - PMNC 

A empresa HOFFMANN & FRANCA LTDA -ME inscrita no CNPJ D0 04.510.812/0001-38, vem 

pelo seu representante legal infra-assinado, em atenção ao disposto no art. 4°, VII, da Lei 10.520/02, 

declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitação na licitação, mediante 

pregão presencial n° 029/2016 - PMNC, do MUNICÍPIO DE NOVA CANTU- PARANÁ. 

DECLARA, ademais, que não está impedida de participar de licitações e de contratar com a 

Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

C.P.F 616.881.429-91 

R.G 3.966.614-6 

Nova Cantu, 09 de Setembro de 2016. 



ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À DOCUMENTAÇÃO 

Nome da Empresa: HOFFMANN & FRANCA LTDA- ME 
Endereço da Empresa: A V. JOBERT AGOSTINHO DE OLIVEIRA, N° 109 
C.N.P.J da Empresa: 04.510.812/0001-03 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) no 029/2016- PMNC 

Prezados Senhores, 

Declaramos para os fms de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão presencial n°029/2016 - PMNC, instaurado pelo 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU - PARANÁ, que recebemos os documentos e tomamos 
conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 
objeto da licitação. 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

Nova Cantu, 09 de Setembro de 2016. 

C.P.F 616.881.429-91 

R.G 3.966.614-6 



HOFFMANN & FRANÇA LTDA- ME <v'iuRAII1v 

A V. JOUBERT AGOSTINHO DE OLIVEIRA ~o 1~ ~~ 
NOVA CANTU - PARANÁ ~~~:)2:::::.~ 

Ot-- I ~ 
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ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 029/2016 - PMNC 

A empresa HOFFMANN & FRANCA LTDA - ME, inscrita no CNPJ n° 
04.510.812/0001 -38, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) REINALDO 
HOFFMANN, portador (a) da Carteira de Identidade no 3.966.614-6 e do CPF no 616.881.429-91, 
DECLARA, para fins os fms de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob 
a modalidade Pregão Presencial n° 029/2016 - PMNC, que se enquadra como microempresa e 
empresa de pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo 
usufruir os beneficios da Lei Complementar n° 123/2006. 

As informações acima é de inteira responsabilidade da declarante a veracidade das informações, 

sujeitando-se às penalidades legais. 

Nova Cantu, 09 de Setembro de 2016. 

REINALDO HOFFMANN 
C.P.F 616.881.429-91 

R.G 3.966.614-6 



ANEXO IX 

DECLARACÃO 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 029/2016 - PMNC 

Prezados Senhores, 

A empresa. HOFFMANN & FRANCA LTDA - ME, inscrita no CNPJ n° 
04.510.812/0001-38, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Reinaldo Hoffmann, 
portador da Carteira de identidade n°3.966.914-6 e do CPF n° 616.881.429-91, DECLARA para os 
devidos fms de direito, na qualidade de licitante, que atendemos plenamente os requisitos de 
habilitação do processo administrativo de Pregão Presencial n° 029/2016 - PMNC. 

Nova Cantu, 09 de Setembro 2016. 

REINALDO HOFFMANN 

C.P.F 616.881.429-91 

R.G 3.966.614-6 

çÇuq~ 
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GOVERNO 00 ESTADO 
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Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 015091118-14 

Certidão fo rnecida para o CNPJ/MF: 04.510.812/0001-38 
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR 

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

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

Válida até 08/12/2016 / Fornec imento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 

~ 

Psgme 1 ae, 
Emil1d0 v1a Internet PUblica (1010812016 08.·58:38) 



PODER CU~ICIÂRIO 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: HOFFMANN & FRANCA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAI S) 
CNPJ : 04 . 510.812/0001-38 
Certidão n°: 76882236/2016 
Expedição : 10/08/2016, às 08 :57: 38 
Validade : 05/02/2017J - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua e xpedição . 

Certifica - se que HOFFMANN & FRANCA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS ), 

inscrito (a ) no CNPJ sob o n° 04 . 510.812/0001- 38 , NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Cert idão emitida com base no art. 642 -A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n ° 12. 440, de 7 de julho de 2011, e 
na Reso l ução Administrativa n° 1 470/20 11 do Tribunal Super i or do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabe lecimen~os , agências ou fil~ais. 

A acei~ação desta certidão cond~c~ on a - se à verificação de s~a 

au~enticidade no por~al do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus . br} 
Cert idão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nac ional de Devedores Trabalhis tas constam os dados 
nec essár ios à identi f icação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimp lentes perante a Justiça do Traba l ho quanto às obr i gações 
estabe l ecidas em sentença condenatória transitada em ju l gado ou em 
acordos judiciais ~ rabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Co~issão de Conciliação ?révia . 

•• j I 11 • .1'·". I. 



13109/2016 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 0451081210001-38 
Razão Social: HOFFMANN E SANTOS LTDA 

Endereço: AVENIDA JOUBERT AGOSTINHO DE OLIVEIRA I CENTRO I NOVA CANTU 
I PR I 87330-000 

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

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

Validade: 08/09/2016 a 07/10/2016 

Certificação Número: 2016090803230376727697 

Informação obtida em 13/09/2016, às 09:38:22. 

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

https:l/www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=11292854&VARPessoa=11292854&VARUf=PR&VARinsc... 1/1 



22/0812016 

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

Nome: HOFFMANN & FRANCA LTDA- ME 
CNPJ: 04.510.812/0001-38 

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusi've as contribuições sociais previstas 

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 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.bP. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 11:07:56 do jia 22/08/2016 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 18/02/2017. 
Código de controle da certidão: C9C1.9D06.3F7C.9E1F 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 
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~ S. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral ~ FL. N.o_3Q ____ ~ 

Contribuinte, -••• t_ ~:··· ;:.} 
Confira os dados de Identifi cação da Pessoa Juríd ica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 1-o:--Ca~~.~y 
RFB a sua atualização cadastral. 

~..~ ... REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

t$} CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 
04.5100812/0001 -38 20/06/2001 
MATRIZ CADASTRAL 

I NOME EMPRESARIAL 

o HOFFMANN& FRANCA LTDA- M E I 
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

J *****"*• 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

I 45.20-0-01 - Se rviços de manutenção e reparação me cânica de veículos automotores 

CóDIGO E DESC RIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔM ICAS SECUNDÁRIAS 

45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de ve ículos automotores 
45020-0-03- Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 
45020-0 -04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

J 206-2 - SOCIEDADE EM PRESA RIA LIMITADA 

I 
LOGRADOURO J ~ NÚMERO J 

I COMPLEMENTO 
AV JOUBERT AGOSTINHO DE OLIV EIRA 109 

I CEP 
o 87.330-000 I 

I BAIRRO/DISTR ITO 

CENTRO I 
I MUNICIPIO 

NOVA CANTU I [L] R 

ENDEREÇO ELETRÓNICO 

I 
I TELEFONE 

I o (44) 3527-1132 

I 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) -

I 
SITUAÇÃO CADASTRAL I DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

J ATIVA 23/03/2002 

MOTNO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

***"'**** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 20140 

Emitido no dia 10/08/2016 às 09:00:09 (data e hora de Brasília). 

I 

I 
I ~~SITUAÇÃO ESPECIAL 

I 
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1963-2013 

Eu!}~ :Jwtte :o~ta !lfuWtia CNPJ • 77 .845.394/0001·03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

N° 117/2016 

Certidão Negativa de débitos Municipais 

Certifico, para que produza os efeitos legais, que revendo os arquivos 
e registros de lançamentos de impostos municipais do município de 
Nova Cantu, Estado do Paraná, nada consta, em nome de Hoffmann e 
França Ltda, inscrito no CNPJ sob no 04.510.812/0001-38, situado na 
Rua Jolbert Agostinho de Oliveira, desta cidade de Nova Cantu, 
comarca de Campina da Lagoa- Pr. Não havendo dividas até esta data 
de quaisquer impostos ou taxas municipais. 

Essa Certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de emissão. 

E, por ser expressão de verdade, firmo o presente. 

Nova Cantu-Pr, 1 O de Agosto de 2016. 

7 1 

REGIAN~roos SANTOS 
Responsável pelo setor de Tributação 

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

www.na11acantu.pr.ga11.br 



LUME-

Nildeomar Luiz Faria & C ia Ltda ME- CNPJ oo.176.319Jooo1-72 

Rua lpiranga, salão - Centro - CEP. 87.330-000 

Nova Cantu-Pr 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO A CONSTITillÇÃO FEDERAL 

Nome da Empresa: NILDEOMAR FARIA & CIA LTDA 
Endereço da Empresa:A V. JOBERT AGOSTINHO DE OLIVEIRA, N° 132 
C.N.P.J da Empresa: 00.176.319/0001-72 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 029/2016 - PMNC 

O signatário da presente, em nome da Proponente o Sr(a) Nildeomar Luiz Faria 
brasileiro(a), casado(a), empresário(a), residente e domiciliado(a) à Rua Amazonas, Quadra 01, 
Lote 02 Conjunto Habitacional Córrego Arruda sino na cidade de Nova Cantu, portador(a) da R. G 
n° 4.209.204-5, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná e do C.P.F n° 
578.288.309-04, vem declarar, sob pena da Lei, que a Empresa: NILDEOMAR LUIZ FARIA & 

CIA LTDA - ME, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em 
horário noturno de trabalho ou serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer 
trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos e menores de 14 (quatorze) anos a não ser na condição de 
aprendiz. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Cantu, 12 Setembro de 2016. 

--~~moMAR~A 
C.P.F 578.288.309-04 

R.G 4.209.204-5 



À 

LUME-
PEÇAS E SERVIÇOS 

Nildeomar Luiz Faria & C ia Ltda ME- CNPJ oo.176.319Jooo1-72 

Rua lpiranga, salão - Centro - CEP. 87.330-000 

Nova Cantu-Pr 

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR OU 

CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 029/2016 - PMNC 

A empresa NILDEOMAR LUIZ FARIA & CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ no 

00.176.319/0001-72, vem pelo seu representante legal infra-assinado, em atenção ao disposto no art. 

4°, VII, da Lei 10.520/02, declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitação 

na licitação, mediante pregão presencial n° 029/2016- PMNC, do MUNICÍPIO DE NOVA CANTU

PARANÁ. 

DECLARA, ademais, que não está impedida de participar de licitações e de contratar com a 

Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Cantu, 12 de Setembro de 2016. 

C:•il~AIDA 
C.P .F 578.288.309-04 

R.G 4.209.204-5 
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PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS 
Nildeomar Luiz Faria & C ia Ltda ME- CNPJ oo.176.319Jooo1-72 

Rua lpiranga, salão - Centro - CEP. 87.330-000 

Nova Cantu-Pr 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À DOCUMENTAÇÃO 

Nome da Empresa: NILDEOMAR LUIZ F AR/A & CIA LTDA- ME 
Endereço da Empresa: A V. JOBERT AGOSTINHO DE OLIVEIRA, N° 132 
C.N.P.J da Empresa: 00.176.319/0001-72 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: Pregão (Presencial) no 029/2016 - PMNC 

Prezados Senhores, 

Declaramos para os fms de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão presencial n°029/2016 - PMNC, instaurado pelo 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU - PARANÁ, que recebemos os documentos e tomamos 
conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 
objeto da licitação. 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

Nova Cantu, 12 de Setembro de 2016. 

EOMARLIDZFARIA 
C.P.F 578.288.309-04 

R.G 4.209.204-5 



LUME-

Nildeomar Luiz Faria & Cia Ltda ME- CNPJ oo.176.319!ooo1-72 

Rua lpiranga, salão - Centro - CEP. 87.330-000 

Nova Cantu-Pr 

ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) no 029/2016 - PMNC 

A empresa NILDEOMAR LUIZ FARIA & CIA LTDA- ME, inscrita no CNPJ no 
00.176.319/0001 -72, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. Nildeomar Luiz Faria, 
portador (a) da Carteira de Identidade no 4.209.204-5 e do CPF no 578.288.309-04, DECLARA, para 
fins os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade 
Pregão Presencial n° 029/2016 - PMNC, que se enquadra como microempresa e empresa de pequeno 
porte, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios 
da Lei Complementar n° 123/2006. 

As informações acima é de inteira responsabilidade da declarante a veracidade das informações, 

sujeitando-se às penalidades legais. 

Nova Cantu, 12 de Setembro de 2016. 

NILDEOMAR LUIZ FARIA 
C.P.F 578.288.309-04 

R.G 4.209.204-5 



Nildeomar Luiz Faria & C ia Ltda ME- CNPJ oo.176.319!ooo1-72 

Rua lpiranga, salão - Centro - CEP. 87.330-000 

Nova Cantu-Pr 

DECLARACÃO 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 029/2016 - PMNC 

Prezados Senhores, 

A empresa. NILDEOMAR LUIZ FARIA & CIA LTDA -ME, inscrita no CNPJ n° 
00.176.319/0001-72, por intermédio de seu representante legal o Sr. Nildeomar Luiz Faria, 
portador da Carteira de identidade no 4.209.204-5 e do CPF n° 578.288.309-04, DECLARA para os 
devidos fms de direito, na qualidade de licitante, que atendemos plenamente os requisitos de 
habilitação do processo administrativo de Pregão Presencial n° 029/2016- PMNC. 

Nova Cantu, 12 de Setembro 2016. 

NILDEOMAR LUIZ FARIA 
C.P .F 578.288.309-04 

R.G 4.209.204-5 



PREFEITURA MUNICIPAL D 

NOVACANT 
1963-2013 

Eu fi"ff- !f wde :i>~ ta :JliótóJtia 
-===PARANÁ==

CNPJ · 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

N° 132/2016 

Certidão Negativa de débitos Municipais 

Certifico, para que produza os efeitos legais, que revendo os arquivos 
e registros de lançamentos de impostos municipais do município de 
Nova Cantu, Estado do Paraná, nada consta, em nome de NILDEOMAR 

LUIZ FARIA & CIA LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob no 00.176.319/0001-72, 

situado na Rua Jolbert Agostinho de Oliveira, no 132, desta cidade de 
Nova Cantu, comarca de Campina da Lagoa- Pr. Não havendo dividas 
até esta data de quaisquer impostos ou taxas municipais. 

Essa Certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de emissão. 

E, por ser expressão de verdade, firmo o presente. 

Nova Cantu-Pr, 09 de Setembro de 2016 . 

. ) ( 

REGIANI Po~ê~~ crós-'S'ANTos 
Responsável pelo 'setor de Tributação 

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

www.na11acantu.pr.ga11.br 



• W. 
PARANA 
GOVERNO DO ESTADO 
I~CS.,etenda 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 015231785-73 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 00.176.319/0001-72 
Nome: NILDEOMAR LUIZ FARIA & CIA 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 não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

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

Página 1 de 1 

Válida até 07/01/2017 lt:ornecimento Gratuito 

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

Emitido via lntemet Pública (09109/2016 14:02:21) 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: NILDEOMAR LUIZ FARIA & CIA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS ) 
CNPJ: 00.176.319/0001 - 72 
Certidão n°: 88601889/2016 
Expedição: 09/09/2016, às 14:03:29 
Validade: 07/03/2017 ;1 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica- se que NILDEOMAR LUIZ FARIA & CIA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 00.176.319/0001-72, NÃO CONSTA do 

Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em re lação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais . 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (h t t p : I I www . t s t . j u s . b r) 
Certidão emitida gratuitamente. 

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

;;;JttJ'O 

H 
Dúvidas e suges~ões: cndc@tst.jus.br 

---- --

custas, a 
decorrentes 
Público do 



09/09/2016 

l!i4!J411;+ @·li h+ 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 00176319I0001-72 

Razão Social: NILDEOMAR LUIZ FARIA & CIA LTDA ME 

Nome Fantasia:AUTO MECANICA ALINE 

Endereço: RUA IPIRANGA SIN SALAO I CENTRO I NOVA CANTU I PR I 87330-000 

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

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

Validade: 22/08/ 2016 a 20/09/2016 / 

Certificação Número: 2016082200253402830261 

Informação obtida em 09/09/2016, às 14:06:18. 

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

httpsJ!www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=109094&VARPessoa=109094&VARUf=PR&VARinscr=OO... 1/1 



09/09/2016 Emissão de 2• via de Certidão 

BRASIL Acesso à informação Participe Serviços Legi 

Receita Federal 
CERTIDÃO 

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

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

Nome: NILDEOMAR LUIZ FARIA & CIA LTDA -ME 
CNPJ: 00.176.319/0001-72 

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se 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 nº 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 com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 13:50:29 do dia 30/05/2016 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 26/11/2016. !" 
Código de controle da certidão: E109.CA79.085B.24EO 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Nova Consulta ~ Prep~rar pági!'a llliil para 1mpressao 

1/1 



09/09/2016 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 
-~---

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junt 
0 

RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURiDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

00.176.319/0001-72 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

01/09/1994 

NOME EMPRESARIAL 

NILDEOMAR LUIZ FARIA & CIA LTDA ·ME 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

LUME· PECAS E SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS AUTOM. 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATMDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

45.20·0·01 ·Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓM ICAS SECUNDÁRIAS 

45.30-7-03 ·Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 
45.30-7-04. Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 
45.20-0-02- Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 
45.20-0-03 ·Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 
45.20-0-04 ·Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206·2 ·SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

LOGRADOURO 

AV JOUBERT AGOSTINHO DE OLIVEIRA 

ENDEREÇO ELETRÓNICO 

lume.pecas@hotmail.com 

I ~FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

I NúMERO 
132 

I COMPLEMENTO 
SALA COMERCIAL 

I MUNICIPIO 
NOVA CANTU 

I TELEFONE 
(44) 3527-1167 I (44) 3527-1232 

I SITUAÇÃO CADASTRAL 

_ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

26/02/2005 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I SITUAÇÃO ESPECIAL 

. ******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 09/09/2016 às 14:13:36 (data e hora de Brasília). 

I Consulta QSA I Capital Social I 

A RFB agradece a sua 
Atualize sua á ina 

http ://www.receita.fazenda .gov.br/Pess~uridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp 

I ~SITUAÇÃO ESPECIAL 

I Voltar I 

Página: 1/1 

fl Preparar Página 
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LUIZMAR PEREIRA - ME 
AV. CANTU, N2 493 - CENTRO 

NOVA CANTU - PARANA 

ANEXO li 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO A CONSTITillÇÃO FEDERAL 

Nome da Empresa: LUIZMAR PEREIRA- ME 
Endereço da Empresa: Av. Canto, no 648 
C.N.P.J da Empresa: 20.716.607/0001-80 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 029/2016 - PMNC 

O signatário da presente, em nome da Proponente o Sr(a) LUIZMAR PEREIRA 
brasileiro(a), casado(a), empresário(a), residente e domiciliado(a) à Rua Bahia, s/n° na cidade de 
Nova Cantu, portador(a) da R.G n° 1.345.264-4, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do 
Paraná e do C.P.F n° 237.720.779-00, vem declarar, sob pena da Lei, que a Empresa: LillZMAR 
PEREIRA - ME, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em 
horário noturno de trabalho ou serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer 
trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos e menores de 14 (quatorze) anos a não ser na condição de 
aprendiz. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Canto, 09 Setembro de 2016. 

R.G 1.345.264-4 



À 

LUIZMAR PEREIRA - ME 
AV. CANTU, N2 493 - CENTRO 

NOVA CANTU - PARANA 

ANEXO IH 

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LI ClT AR OU 

CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 029/2016 - PMNC 

A empresa LIDZMAR PEREIRA- ME inscrita no CNPJ D 0 20.716.607/0001-80, vem pelo seu 

representante legal infra-assinado, em atenção ao disposto no art. 4°, VII, da Lei 10.520/02, declarar 

que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitação na licitação, mediante pregão 

presencial n° 029/2016 - PMNC, do MUNICÍPIO DE NOVA CANTU - PARANÁ. 

DECLARA, ademais, que não está impedida de participar de licitações e de contratar com a 

Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Cantu, 09 de Setembro de 2016. 

R.G 1.345.264-4 



LUIZMAR PEREIRA - ME 
AV. CANTU, Nº 493 - CENTRO 

NOVA CANTU - PARANA 

ANEXO IX 

DECLARACÃO 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 029/2016 - PMNC 

Prezados Senhores, 

A empresa. LUIZMAR PEREIRA- ME, inscrita no CNPJ n° 20.716.607/0001-80, por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) LUIZMAR PEREIRA, portador da Carteira de 
identidade n° 1.345.264-4 e do CPF no 237.720.779-00, DECLARA para os devidos fins de direito, 
na qualidade de licitante, que atendemos plenamente os requisitos de habilitação do processo 
administrativo de Pregão Presencial n° 029/2016 - PMNC. 

'EREIRA 
C.P.F 237.720.779-00 

R.G 1.345.264-4 

Nova Cantu, 09 de Setembro 2016. 



LUIZMAR PEREIRA - ME 
AV. CANTU, N2 493 - CENTRO 

NOVA CANTU - PARANA 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À DOCUMENTAÇÃO 

Nome da Empresa: LUIZMAR PEREIRA -ME 
Endereço da Empresa: Av. Cantu, n° 648 
C.N.P.J da Empresa: 20.716.607/0001-80 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 029/2016- PMNC 

Prezados Senhores, 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão presencial n°029/20 16 - PMNC, instaurado pelo 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU - PARANÁ, que recebemos os documentos e tomamos 
conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 
objeto da licitação. 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

ova Cantu, 09 de Setembro de 2016. 

R.G 1.345.264-4 



LUIZMAR PEREIRA - ME 
AV. CANTU, Nº 493 - CENTRO 

NOVA CANTU - PARANA 

ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 029/2016 - PMNC 

A empresa LUIZMAR PEREIRA - ME, inscrita no CNPJ n° 20.716.607-80, por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) LUIZMAR PEREIRA, portador (a) da Carteira de 
Identidade no 1.345.264-4 e do CPF no 237.720.779-00, DECLARA, para fms os fins de direito, na 
qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial n° 
029/2016 - PMNC, que se enquadra como microempresa e empresa de pequeno porte, conforme 
conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei 
Complementar n° 123/2006. 

As informações acima é de inteira responsabilidade da declarante a veracidade das informações, 

sujeitando-se às penalidades legais. 

Nova Cantu, 09 de Setembro de 2016. 

R.G 1.345.264-4 

) 
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Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 015100179-25 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 20.716.607/0001-80 
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR 

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

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

Válida até 09/12/201~ornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
www fazenda pr.goy br 

(1110812016 13 21" 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome : LUIZMAR PEREIRA - ME (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ : 20 . 716 . 607/0001 - 80 
Certidão n° : 77678028/2016 
Expedição : 11/08/2016yàs 13 : 22 :08 
Validade : 06/02/2017/- 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua e xpedição. 

Certifica- se que LUIZMAR PEREIRA- ME (MATRIZ E FILIAIS ), inscrito(a) 
no CNPJ sob o n° 20 . 716.607/0001 - 80, NÃO CONSTA do Banco Nacional de 
Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pe l a Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/201 1 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados co nst antes desta Ce r tidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e est:ão atualizados até 2 (do is ) dias 
anterio r es à data da sua expedição. 
No caso de pess oa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona - se à verificação de sua 
aut:enticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (nttp://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente . 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhis tas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Just i ça do Traba lho quan to às obrigações 
estabelecidas e m sent ença condenatóri a transitada em j ulgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos det:erminados em le i; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério P~blicc do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 



08/09/2016 

CAl 
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 20716607 I0001-80 
Razão Social: LUIZMAR PEREIRA ME 

Endereço: AVENIDA CANTU 648 TERREO I CENTRO I MARINGA I PR I 87330-000 

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

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

Validade: 30/08/2016 a 28/09/2016} 

Certificação Número: 2016083003304706949137 

Informação obtida em 08/09/2016, às 14:53:51. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

Nome: LUIZMAR PEREIRA - ME 
CNPJ: 20.716.607/0001-80 

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se 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 n~ 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 com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n~ 1. 751, de 02/ 10/2014. 
Emitida às 11:10:10 do çJia 22/08/2016 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 18/02/2017/ 
Código de controle da cert idão: 24D7 .C65A.CEOE.2B84 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

~ 
} 'b 

' . ;~) 
22/08'Jt(6 11 :15 



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

20.716.607/0001 -80 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

I NOME EMPRESARIAL 

L UIZMAR PERBRA - M E 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓM ICA PRINCIPAL 

45.20-0-01- Serviços de manutenção e reparação mecãnica de ve ícu los automotores 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 

45.20-0-02- Serviços de lanternagem ou fun i lar ia e pintura de veículos aut omotores 
45.20-0-03 - Se r viços de manutenção e r e par ação elé t r ica de veículos automotores 
45.20-0-04 ·Serviços de al inhamento e b alanceamento de ve ículos automotores 

CÓD IGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL) 

I LOGRADOURO 
AV CANTU 

I 
CEP 

87.330-000 

I ENDEREÇO ELETRÓN ICO 

I BAIRRO/DISTR ITO 

CENTRO 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR ) 

~~~ENTO 

I MU NICIPIO 

NOVA CANTU 

I TELEFONE 
(44) 3527-1135 

DATA DE ABERTURA 

15/07/2014 

[UF"I 
~ 

I SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

15/07/2014 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I ~~~:o ESPECIAL I ~SiTUAÇÃO ESPECIAL 

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

Emitido no dia 11/08/2016 às 13:23:24 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 

© Copyright Receita Federal do Brasil - 11108/2016 



1963- 2013 

Eu flaçc- !J wde :õ~ta !JliótóJtia 

PREFEITURA MUNICIPAL D 

NOVACANT 
~PARANÁ~ 

CNPJ • 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

N° 116/2016 

Certidão Negativa de débitos Municipais 

Certifico, para que produza os efeitos legais, que revendo os arquivos 
e registros de lançamentos de impostos municipais do município de 
Nova Cantu, Estado do Paraná, nada consta, em nome de LuizMar 
Pereira- Me, inscrito no CNPJ sob no 20.716.607/0001-80, situado na 
Avenida Cantu, desta cidade de Nova Cantu, comarca de Campina da 
Lagoa- Pr. Não havendo dividas até esta data de quaisquer impostos 
ou taxas municipais. 

Essa Certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de emissão. 

E, por ser expressão de verdade, firmo o presente. 

Nova Cantu-Pr, 1 O de Agosto de 2016. 

Rua Ba 1a, 85 - Centro - Nova Cantu - PR 
Fone (44) 3527-1281 Fax 3527-1363- E-mail prefeitura@novacantu.pr.gov.br 

WJIIIW.nal!acantu.pr.goll.br 





HOFFMANN & FRANÇA LTDA- ME ~~-v~Aivlú.-v/0 
AV. JOUBERT AGOSTINHO DE OLIYEIRA, fi~. rt~----1 

. NOVA CANTU - P ARANA n-______ (! _____ ;.:) 

À 

ANEXO VIII 
CARTA CREDENCIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 029/2016 - PMNC 

Prezados Senhores, 

.... .,. 1--· ~-
0"a Cantu · 

O abaixo assinado, REINALDO HOFFMANN, carteira de identidade no 3.966.614-6, na 

qualidade de responsável legal pela proponente HOFFMANN & FRANCA LTDA - ME, vem, pela 

presente, informar a V. sas que o senhor REINALDO HOFFMANN, carteira de identidade no 

3.966.614-6, é a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de abertura e recebimento da 

proposta de preços e documentação de habilitação e, para assinar as atas e demais documentos, 

formular ofertas e lances de preços, e com poderes para renunciar prazos recursais a que se referir a 

este Pregão, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da empresa proponente. 

Outrossim, declaro-me ciente de que responderei em juízo ou fora dele, se for o caso, por todos os 

atos que venha a ser praticados pelo representante ora designado. 

Atenciosamente, 

FUNARPEN--

SELO DIGITAL No 
Xj6xm.NFJvP.C8JKV 

Controle: 
aOTaV.LLX7m 

Consulte esse se10 em 
http://funarpen. com. br 

Nova Cantu, 09 de Setembro de 2016. 

REINALDO HOFFMANN 

C.P.F 616.881.429-91 

R.G 3.966.614-6 



HOFFMANN & SANTOS LTDA. 

CONTRA TO SOCIAL 

REINALDO HOFFM.ANN, Brasileiro, Casado, Comerciante, · 
r~srae'lte e do~icilia~? em Nova Ca~tu - Pr. a Rua Bahia ~n · 
Centro. portador da cectula de Identtdade RG No 3.966.614-oh 
SSP/PR e CPF No óló.881.429-91 e NELSON CARLOS DOS 
SANTOS, Brasilerro, CaSEdo, Cor11erdante, residente e 
domrctltado em No;ra Camu Pr. à Rua JOubert Agostmno de 
Oliverra. Sn" por:ador d~. Cédula êe Iàe>:.tida.:e RG No 5.010.479-

--. - . 

CLAUSULA PRil\-IEIRA: 

6 SSP/PR e d~.: CPF No 650.704.389-S.J , resolvem constitUir 
~ma Soc1edad-= por q:.~o\as de resp01t.sabilidade limitada, regida 
pelas clausul:ls a seguir: 

A Sociedade girare! sob a denominação comercial de 
"HOFF!1A_NN & SANTOS I.TDA'\ tende sua sedP c foro na ciàade de Nova Cantt·, Estado 
do Parana, á Rua Joubert Agostinho de Oli·v"elra, Sn Centro, CEP 87330.000 

··- .•, 
CLÁUSULA SEGUNDA: A Sociedade terá como principC~J oojetivo a exploração do r2.mo de 
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS AUT0110TORES. 'l. 

CLÁ VSULA TERCEIRA: O prazo dé duração da Sociedade é por teMpo indeterminado. 
iniciando as suas atiYidades -=m 15 de Junhc- de 2001. 

CLAUSULA QUARTA: O Cüpital Socir.L inteiramente st.bscrito e re:Jizado na funna 
pr2-•rist~ !Y::sre a~o, na ünp>::'l1bcia de RS 5.000,ü0 (Cir:co l\A...il r> ... ~-2.i:), divididos em 5.000 
(Ci~.:o I\f;I j qu.::;tas r:o 'v<::.lor ie R$ 1,00 (t!rr. Re2.l) ·:::ada uma: qi.~= ficará. :ssim distri::t.ndos 
entre os socíos: 

Sócios 
REINALDO HOFFMANN 
NELSOr 1 CARLOS DOS SANTOS 
Total. ... . ......................... .... . 

Valor R$ 
2.500,00 
2.500.01) 
5 OOC,OC 

Quotas 
2.500 
2.500 
5.000 

CL:iUSi.iL"' QJINTA:. Fica investido na função de GERENTE o Sócio REIN.ALDO 
HOFF!V1AN1", 0 q1..!2! compete o uso do nome Comercial Il\ID!VIDll . .<\!.~1IENTE, be!TI como 

""'" fica dispensaào da prestação de caução. PROIBIÇÕES, aval. endos5o. fiança c caução de iavor, 
PRO-LABORE. aos sócios que pr~starem serviçus a socitdade te;ão direito a uma ;·etirada 
mensa: fixada em con~Lm acordo. 

CLÁUSJLA SEXTA: Balanço geral anualmente em 3 l de Dezembro de cada ano com 
resu~tado: a!r;J:>mdc- r.ropor~i:-Ea!P.!et:~e ?.':;·S sócios coJ~ q~1otas !ntegraEz~dc"~s ou rnam:ióas em 

CLÁUSUL.t'\. SÉTIMA: Os sócios declar. am cue não estãc incursos em nenhum dos crime:\ 
pre,·istos en lei que as impeçam de exerce- atividaaes mercantis. 

CLÁUSllLA OITAVA: Deliberação SociaL serão !omad3s -oor maioria absoluta de votos. 
inclusive R de transformaç2o de ti!JC Jurídico, caben- _ voto a ~,ada quota de capital 

orq·o '1 

} 

-:. 



HOFFl\IANN & SANTOS LTDA. 

CONTRATO SOCIAL 

CLÁUSULA NONA: Cessão de quotas. por conser:timento dos demais sócios e decurs0 de 
prazo do direito de preferência de 60 dias, mediante notifi(:ação prévia e alteração de contraw. 

CLÁUSULA DECJM..<\.: TvfiCROEMPRESA -Declaram que a presente empresa se encp..:adra 
:10 disposto elo 1\rt 2° !~c:is0 I d?. Lei ~o 9.13.41 de (15 l0.1S'99 e n0 v.Jhnn«: dé'. sua rect:>ita bn..1ta 
não excedera 0 limite fixado no Art. 2° Inciso da Lei ~Jo 9.317. 

E. por assim estarem JUstos e contratadcs, lavram, Gé'.tam e assmam, 
íumamente com duas testemunha, o pre<;ente inst1·umento em três vid~ àe 
igual teor e forma, obnganào-se por SI seus herdeiros a cumpn-io em 
todos o-: seus termos. 

NovE: ~fL~tu-J:lK., li. de Jur:.no de 2001. 

REINALDO HOFFMANN NELSON CARLOS OOS SANTOS 

Testemmü1as: ,. .. - \ 
r.__..._. _ \..'---~_r __ 

Eisa Rodri~ue:; de. 011veir;. 
RG N:: 4.321.133-1 SSP/Pr 

Ma.1zete A.parecid!l Br~g('l 
RG N~ 4.7_j8.38j-l SSP/Pr 

ESCRITORiO REGIONAL DE GOIOER~ 
CErt-IFICO o REG:STRO EV: 2 o I o 6 I 2 o o 1 
SOB O NUMERO· 

-n 
~ .r 

-:._ r 
~+t~ :-·~~~ 

TUFIPAME , I 

Protocolo. O 1 I 14 6 7 8 6- O SeCRETÁRIO GERAL ~- .J, ; 
ESCRITORIO REGIONAL DE GOIOERE - - --=m 

4:. 2 045934] 1 

CERTIFICO O REGISTRO EM: 2010612001 _ ,~ i 
1 

soe o NLJIVJ-:RO. A"i t 
20 o 1146767 a ~r, 

1 
'e.-J/ 

~_lwt O·~ ·- \ ~~-
TUFI PAME 

?rotocolo. O lI:.. 4 6 7 9 7 - 8 SECRE-ARIO GERAL 



HOFFMANN & SANTOS L TOA-ME 
NIRE N° 41204593411 . 
CNPJ N° 04.510.812/0001-.38 

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

REINALDO HOFFMANN, Brasileiro, nascido 
aos 29 dias do mês de Agosto de 1964, casado em regime de 

~comunhão Parcial de Bens, empresário, residente e 
domiciliado na cidade de Nova Cantu Estado do Paraná, à 
Bahia, 144 Centro, Cep 87330.000, portador da Cédula de 
Identidade RG N° 3.966.614-6 expedida em 06/07/1983 pelo 
Instituto de ldentificacão do Paraná ·e do CPF N° 616.881 .429-- ;,. . . . . . .· . 

91 e NELSON _ÇARLOS DOS._.SANTOS, Brasileiro, nascido 
aos 06 de Julh_ç ·de :1_96Q, CqSÇldq em regime de Comunhão 

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

Parcial de Bens, empresária, residente e domiciliada em Nova 
Cantu Estado :dp ., : f?~r~~,á, ,,à ., ~V~Ili.ctÇt .. )oL:Jbe~>·!.:\QG?.~ti':lho de 
Oliveira Sn°, Centro, cep 87330.000 portadora da Cédula de 
Identidade RG· NO;-.5.01 0:4 79.-6 .-expe.di.da ern 2.5/05/1987, pelo 
Instituto de ldentificação do Paraná .e .d.o CPF N°. 650.704.889-
53, Sócios da·· .HOFFMANN & SANTO_$ L. TOA-ME;:, com sede 
na. Aver~id.a ·J.ou.bert Agostinho . de . ·.O.Iiveira Sn, Centro en1 
Neva Cantu CEP 87330.000 Estado dq Paraná s.ob o .. NIRE N° 
412045.93411 por despacho em· . ·sessão de. 20/06/2011 e 
inscrita no CNPJ .. N° .. 04.510.812/0001-38, resolvem ·. assim 
alterar:o ccH'lttato · soc1al:conforme . cláusulas.·~eguintes: 

' ' ... , .' . . 

Cláusula Primeira.: . Ingressa .na ·· .Sociedade a Sra. ILZA 
APARECIDA ·BATISTA DE FRA-NÇA .. HOFFMANN, Brasileira, 
nasGida aos 1.2. dias do ... mês de -Março de 1975, casada em 
regime de Comunhão· Parcial-- de .eens., ·.-empresárra, residente e 
domiciliada na ·cidade de .·Nóva ··Cantu Estado · do· Paraná, à 
Rua Bahia, 1-44 ,: Centre>·,· ·cEP. 873.30·.00:0, . portadora da Cédula 
de Identidade. RG. N° .8.748..589~7 expedida . pelo Instituto de 
ldentificacão do Paraná e do CPF.N° 020:423.119;..1 O. 

" 
• ' , · . ' ' 

,. ,l 

.Cláusula· .Segunda: · Retira~se. da. sociedade o Sócio. NELSON 
CARLOS .. DO.S . SANTOS;. Cedendo .e . transferindo as suas 
quotas de capital na quantidade de -R$ 2.500,00 (Dois Mil e 
Quinhentos ·Reais.). divididos: em 2:.5QO.{duas mil e qu1nhent 
quotas, para·-a .-SóCia ingrês ·· .. nte ; :sra~--:1-L , · : . ECID.,~-'11- eo 

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

.. . .. . . . . 

. . !' .. . . . _.; ·· . . 
~êj~r f} 



~ ' 

-: ·· ·~. 

. . . . .. . . ~ . .. .- I . . 

·· :_:·· ·:~tiO~FMAN~ & ·SANTOS LTDA-ME 
. ·.: N1RE -N° 4120459341 1 ·.. · 

) • • ,' : ' • ',, ,. ~ • o • :; ' • : • • • ·:: ~ ~ : ' • ''I 

· · · ··C-NPJ·No··o4:.·sto.·gt2/00Ó1 .. Já · · 
.. ·' ·. . 

' .. 

BATISTA DE F~NÇA HOFFMA~N , que declara haver 
recebido o- -valor integral em moeda corrente do País dando . . . ' 
pelo presente inslrúmento plen~l- ·e ·geral quitaç~o de todos os 
seus haveres da Sociedade, para nada mais reclamarem em 
tempo algum aos sócios ingressantes, a socied~de ou em 
juízo quanto a presente·transférê.n.ci_a: .· .: . ! . . :-· 

' 

Cláusula Terceira: O· Capital Social · notvalor de R$ 5:ooo,oo 
(Cinco Mil Reàis) divididos em 5.000 (Cinco Mil) quotas no 
valor de R$ · 1\0'0 · .. (U.m .' Real)._· totalmente- ·integralizado, fica 
alterado para o valor de R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais), cujo 
aumento de R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais) em moeda 
c·orre·nte do··~ País-,- .- totalmente ·jntegralizados n~ste .. ato, . que 
ficaram assim distribui dos entre ps ·sócios: . 

. 1,._· ... o' 

REINALDO HO.FFMANN . . ·.: , 
ILZA APARECIDA_ BATISTA DE FRANÇA HOFFMANN 
TOTAL ... _ .·· · ··· ·· ·· · ···· : ······ ~ ················ · · ·· _, ............ : ........... . 

• + o • • • • ... • • , • 

15.000,00 
·15.000,00 
30.000,00 

Clá~_sula Q~arta: ... Em vi~ud~ da ·pre~~nte alteração a rÇlzão 
socfaí da empresa: passará HOFFMA.NN & FRANÇA L TOA-
ME·. ·. . . . . . . .. ~ . . . ·. . . . . .',. . . .. . . 

i - ,· . ' :· ( o • ' • .. ' ·, • ~ ~i .J • • ' • ' • -

Clá·~-s~la Quinta: .A empresa . ficara ~stabelecida n~- _endE?reçà 
avenida Joi.Jbert Agostinho de Olivel~a,. 109 - Centro CEP 
a7330.000 em No.v~ Cantu pr:,_ . . . . .. . · 

~~illsuia S~~t~: P~rmanecem inalt~radas as demais cláusulas ~ 
do. Contrato .. Social, não modificadas por es eração . J 
contratual . 

.. ,.,..· ·:. · \ : .. 
. : : ' • ' ! •• f : : • • . , 

' .... 

.. . : '· . \ ~ • , 

. . .. • '' .. . ... 
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HOFFMANN & SANTOS L TOA-ME 
NIRE N° 4120459341 1 
CNPJ N° 04.510.812/0001-38 

PRIMEIRA AL TERACÃO CONTRATUAL 
. J I . . 

E, por estarem justos e contratados, assinam o 
presente em quatro vias de igual teor e forrna, que obrigam 
seus herdeiros e sucessores a cumprí-lo em tod_os os seus 
termos. 

,· .~ 

. · .. ., , ... · .. 
Novq-:O~ntu Pr.,:-{)6. de :J.W.r);hq de 2012. 

·' . . : · ... . 

REINALDO HOFFMANN 
, • ~~· I • o , , O ·, 

.... . : . . . . ~ "" 
· ,·. • t'. 

< • 

... 

> ··~ ..... - ~,.. ~ . • . I . . -~ . . . . 

CIDA BATISTA DE FRANÇA HOFFMANN 

; ~ ~ ·-~~ I ~.-~ { .'1· - :. -~ ." •, 

. o 
.· -Q\. 
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PEÇAS E SERVIÇOS MECAN/COS 
Nildeomar Luiz Faria & C ia Ltda ME- CNPJ oo.176.319!ooo1-72 

Rua lpiranga, salão - Centro - CEP. 87.330-000 

Nova Cantu-Pr 

CARTA CREDENCIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) no 029/2016 - PMNC 

Prezados Senhores, 

O abaixo assinado, NILDEOMAR LUIZ FARIA, carteira de identidade no 4.209.204-5, 

na qualidade de responsável legal pela proponente NILDEOMAR LUIZ F AR/A & CIA LTDA -

ME, vem, pela presente, informar a V. sas que o senhor NILDEOMAR LUIZ FARIA, carteira de 

identidade no 4.209.204-5, é a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de abertura e 

recebimento da proposta de preços e documentação de habilitação e, para assinar as atas e demais 

documentos, formular ofertas e lances de preços, e com poderes para renunciar prazos recursais a que 

se referir a este Pregão, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da empresa 

proponente. 

Outrossim, declaro-me ciente de que responderei em juízo ou fora dele, se for o caso, por todos os 

atos que venha a ser praticados pelo representante ora designado. 

Atenciosamente, 

Nova Cantu, 12 de Setembro de 2016. 

LDEOMAR LUIZ FARIA 
C.P.F 578.288.309-04 

R.G 4.209.204-5 

IIIGêõnheclmento J 
no verso 
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ALTERAÇAO CONTRATUAL N° 02 DA SOCIEDADE NILDEO .... .arllc.IL, 

FARIA&CIA LTDA-ME 
CNPJ n° 00.176.319/0001-72 
I. NILDEOMAR LUIZ FARIA, brasileiro, natural de Nova Cantu- Pr. casado em 
regime de comunhão parcial de bens, nascido em 28/03/1967, empresário, inscrito no 
CPF no 578.288.309-04, portador da cédula de identidade RG no 4.209.204-5 expedida 
pela Secretária de Segurança Pública do estado do Paraná, residente e domiciliado na 
rua Amazonas Quadra 01, lote 02 Conjunto Habitacional Córrego Arruda s/n, casa, em 
Nova Cantu, município de Nova Cantu - Pr. CEP 87330-000 e, 
2. JANICE DE FÁTIMA VAPLAK, brasileira, natural de Nova Cantu- Pr., casada 
em regime de comunhão universal de bens, nascida em 26/09/1969, empresária, 
inscrita no CPF n° 578.285.809-59 portadora da cédula de identidade RG n° 4.391.920-
2 expedida pela Secretária de Segurança Pública do estado do Pr., residente e 
domiciliada na rua Amazonas Quadra O 1, lote 02 Conjunto habitacional Córrego 
arruda, casa, em Nova Cantu, Município de Nova Cantu- Pr. CEP 87330-000, únicos 
sócios da empresa comercial Nildeomar Luiz Faria & Cia Ltda - Me , com sede na 
rua Ipiranga s/n, sala, centro, município de Nova Cantu - Pr. CEP 87330-000, 
registrada na Junta Comercial do Paraná sob o n°. 41203138957 em 31/08/1994 e 
última Alteração Contratual n°0 1 devidamente registrada na Junta Comercial do Paraná 
em 12/06/2000 sob o n° 00 1 224638, inscrita no CNPJ n° 00.176.319/0001-72, 
resolvem, assim, alterar o contrato social: 

t•. Fica incluído no objeto social o aumento do Capital Social, cujo valor era de 
R$9.000,00 (nove mil reais) dividido em 300 (trezentas) quotas no valor nominal d~ 
R$30,00 (trinta reais) cada uma, fica por meio desta alterado para R$18.000,00 
(dezoito mil reais) dividido em 600 (seiscentas) quotas no valor nominal de R$30,00 
(trinta) reais cada uma cujo aumento no valor de R$9.000,00 (nove mil reais) que são 
integralizados em moeda corrente no Pais neste ato proporcionalmente a cada sócio . 
Ficando assim subscritas: , 
sócios 
Nildeomar Luiz Faria 
Janice de Fátima Vaplák . 
Total 

quotas 
300 
300 
600 

capital 
R$ 9.000,00 
R$ 9.000,00 
R$18.000,00 

2•. De acordo com o Código Cíve~ inclui-se no contrato primitivo as seguintes 
cláusulas 
3•. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir filiais e outros dependência, medi~ 
alteração contratual assinada por todos os sócios. ~ 

4a Falecendo ou interditando qualquer ·sócio, a -sociedade continuará suas atividades ) 
com herdeiros, sussesores e incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste 
ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base 
na situação patrimonial da sociedade, à data eso ção, verifi~ e ço . . ~ucv 

<11~ -~ 
~ 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 02 DA SOCIEDADE NTLDEOM 
FARIA & CIA LTDA- ME 
CNPJn° 00.176.319/0001-72 

sa A respOD$abilidade de cada sócio é restrita ao valor de ~ quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital. 

6a. Administração da sociedade caberá aos dois sócios Nlldeomar Luiz Faria e 
Janice de Fátima Vaplak, com poderes e atribuições de gerir e administrar negócios 
da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado no entanto, em atividades 
estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos 
quotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem 
autorização dos outros sócios. 

7a. Ao termino do exercício social, em 31 de dezembro~ o administrador prestará 
contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do 
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios na 
proporção de suas quotas , os lucros ou perdas apuradas. 

sa. Nos quatro primeiros meses seguinte ao termino do exercício social, os sócios 
deliberarão sobre as contas e designação administradores, quando for o caso. 

~. Os sócios declaram sob as pena da lei, que não estão "impedidos de -exercer a 
administração da sociedade, por lei especial~ ou em virtude de condenação criminal, 
ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede ainda temporariamente, o acesso a 
cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, ou contra a economia popular contra o sistema financeiro nacional, contra 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumos, fé pública, ou a 
prioridade. 

llr. A vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a 
seguinte redação. 

Primeira: - A sociedade gira sob o nome empresarial de NILDEOMAR LUIZ 
FARIA&CIA LTDA-ME. 

Segunda: -A sociedade têm sua sede rua Ipiranga, sln centro, nesta cidade de Nova 
Cantu - Pr. CEP 87330-000. ~ 

Terceira: - O objeto social é de Prestação de Serviços de Mecânica e Chapeação em \ 
veículos automotores e o comércio Varejista de Peças p 1c automotores . 

• 
·O 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°. 02 DA SOCIEDADE Nll..DEOMAR ~~ ·s 
CIA LTDA- ME c~, 
CNPJN° 00.176.319/0001-72 
Quarta: - O capital social é de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) dividido em 600 
(seiscentas) quotas de valor nominal de R$30,00 (trinta reais) cada uma. integralizados 
em moeda corrente no Pais, ficam subscritas.: 
Nome 
Nildeomar Luiz Faria 

Janice de Fátima Vaplak 

Total 

quotas 
300 

600 

valor 
R$9.000,00 

R$ 9.000,00 
R$18.000,00 

Quinta: - A duração da sociedade é por tempo indeterminado, iniciou suas atividades 
em 01 de setembro de 1994 e o termino do exercício social em 31112 de cada ano. 

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

Sétima: - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de sua quotas, mas 
todos respondem solidariamente pela integralização do capital. social. 
Oitava: - A administração da sociedade caberá aos dois sócios NHdeomar Luiz Faria 
e Janice de Fátima Vaplak, com poderes e atribuições de gerir e administrar os 
negócios da sociedade, autorizado o uso do_.nome empresarial, vedado no entanto; em 
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de 
qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imqveis ~a 
sociedade, sem autorização do outro sócio. 
Nona: - Ao término do exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará 
contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do 
balanço patrimonial e do bal1mço de resultado econômico, cabendo aos sócios na 
proporção de suas quotas, os lucros ou peidas apuradas 
Décima: - Nos quatro meses seguinte ao término do exercíció .social, os sócios 
deliberarão sobre as contas e designação administradores, quando for o caso. 

Décima primeira: - Os sócios poderão de comum acordo, ·fixar uma retirada mensal, 
a titulo de "pro-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

Décima segunda: - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará 
sua atividades com os herdeiros, sussesores e o incapaz. Não sendo possível ou 
inexistindo interesse deste ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será 
apurado e liquidado com base na situação patrimonial da Soe· data da 
resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 



Décima terceira: - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir filiais e outros 
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

Décima quarta: - Os sócios declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer 
a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por 
se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a 
cargo públicos; ou por crime :filamentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, ou contra a economia popular contra o sistema financeiro nacion.al, contra 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumos , fé pública, ou a 
prioridade. 
Décima Quinta: -Fica eleito o foro da comarca de Campina da Lagoa para o exercício 
e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato 

E, por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em 04 vias. 

Nova Cantu - Pr. 11 de dezembro de 2003. 

eomar Luiz Faria 
RG n° 4.209.204-5 - SSP - Pr. 

:.. 

: JUNTA COMERCIAL DO PARANA 
. ' ESCRITORIO REGIONAL DE GOIOERE 
! t CERTIFICO. O REGISTRO EM: 2 2 I 12 I 2 O O 3 
l 1 SOB NÚMERO: 20034126368 ~ 
: 

8 Protocolo: 03/412636-8 
I -
i Empreea:41 2 031389 5 7 . _ _ . ..... -·- ·-
. NILDEOMAR LUIZ PARIA ' CIA LTDA . MÃRIA-THEREZA LOPES SALO 

SECRETARIA GERAL -~ 

----~o 
~a::: 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°. 03 DA SOCIE~E ~~ ~~ 
& CIA LTDA- ME 
CNPJ N°. 00.176.319/0001-72 
NIRE N°. 41203138957 

1. NILDEOMAR LUIZ FARIA, brasileiro, natural de Nova Cantu - Pr., casado, em 
Regime de Comunhão Parcial de Bens, nascido em 28/03/1967, empresário, inscrito no CPF 
sob o n°. 578.288.309-04, e portador da Cédula de Identidade RG n°. 4.209.204-5 expedida 
pela Secretária de Segurança Publica do Estado do Paraná, residente e domiciliado na rua 
Paraíba 633 Lote 19 casa em Nova Cantu, Município de Nova Cantu- Pr. CEP 87330-000 e, 

2. JANICE DE FATIMA V APLAK, brasileira, natural de Nova Cantu - Pr., casada em 
Regime de Comunhão Parcial de Bens, nascida em 26/09/1969, empresaria, inscrita no CPF 
sob o n°. 578.285.809-59 portadora da Cédula de Identidade RG n°4.391 .920-2 expedida pela 
Secretaria de Segurança Publica do Estado do Paraná, residente na Rua Paraíba 633 lote 19-
casa- em Nova Cantu município de Nova Cantu - Pr. CEP 87330-000, únicos sócios da 
empresa comercial Nildeomar Luiz Faria & Cia Ltda - Me, com sede na rua Ipiranga s/n, 
sala, centro, município de Nova Cantu - Pr., CEP 87330-000 registrada na Junta Comercial 
do Paraná sob o n°. 41203138957 em 31/08/1994 e Alteração Contratual n°. 01 devidamente 
registrada na Junta Comercial do Paraná em 12//06/2000 sob o n°: 00 1 224638 e Alteração 
Contratual n°. 02 em 22/12/2003 sob o n°. 20034126368, inscrita no CNPJ sob o n°. 
00.176.319/0001-72, resolvem, assim, alterar o Contrato Social consolidado. 

18
• Por virtude da Certidão de Casamento foi acrescentado ao nome da Sócia Janice de Fátima 

Vaplak, o nome de casada "Janice de Fátima Vaplak Faria", ficando portando alterado. 
nesta alteração contratual. · 

2'. Por meio desta fica alterado, o endereço comercial da sede, para Avenida Joubert 
Agostinho de Oliveira, 388 - centro- Nova Cantu- Pr. CEP 87330-00Õ. 

33
• Permanecem inalteradas as demais clausulas do Contrato Social. 

E, por estarem as partes de comum acordo, assinam a presente alteração C<?ntratual em 04 
vias. 

Nova Cantu - Pr., 05 de março de 2009. 

··KL ·~ ) 
I 



08/09/2016 Certificado da Condicao de Microempreendedor Individual - Impressão 

Certificado da Condição de Microempreendedor lndivid 

Identificação 

Nome Empresarial 
SERGIO MARCELO MAIHACK 02278728946 
Nome do Empresário 
SERGIO MARCELO MAIHACK 

Nome Fantasia 
ELETRO E AUTOPECAS CANTU 
Capital Social 
5.000,00 

UF Emissor CPF N° da Identidade 
7.506.111-0 

Órgão Emissor 
SSP PR 022.787.289-46 

Condição de Microempreendedor Individual 

Situação Cadastral Vigente 
ATIVO 

Data de Início da Situação Cadastral Vigente 
30/01/ 2014 

'~úmeros de Registro 

CNPJ NIRE 
19.624.942/0001-79 41-8-0219485-4 

Endereço Comercial 

CEP 
87330-000 

Complemento 
SALA COMERCIAL 

Município UF 
NOVA CANTU PR 

Atividades 

Logradouro 
AVENIDA JOLBERT AUGUSTINHO DE OLIVEIRA 
Bairro 
CENTRO 

Data de Início de Atividades 
30/01/2014 

Número 
121 

Código da Atividade Principal Descrição da Atividade Principal 
45.20-0/03 Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 

Código da Atividade Secundária Descrição da Atividade Secundária 
45.30-7/03 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 

.c:nno de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento Provisório- declaração prestada no 
momento da inscrição: 

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do 
Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionam ento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, 
tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços 
públicos. O não-atendimento a esses requisitos aca rre ta rá o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento 
Provisório. 

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreende~ 
Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade / na Internet, no endereço: 
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/ 
Certificado emitido com base na Resolução n° 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do 
Registro e da Legalização de Empresas e Negócios- REDES IM. 
ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenentes do cadastro sincronizado nacional informe os elementos abaixo no 
endereço eletrõnico htt ://www.receita.fazenda. ov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fc '/consulta.as 

Número do Recibo: ME66648545 
Número do Identificador: 19624942000179 

Data de Emissão: 

08/09/2016 



SERGIO MARCELO MAIHACK ~v-;zA·M~ 
RUA PROJETADA H QUADRA 8 L T 1 - CENTJ Õ o f ~1\ 

NOVA CANTU - PARANÁ o. FL. N .• ót .... ,._ 
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ANEXO VIII 
CARTA CREDENCIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 029/2016- PMNC 

Prezados Senhores, 

----- ,~'}_ _______ .. 
4-o'CY-- ç~ 

Vc) Cantl.) • 

O abaixo assinado, SERGIO MARCELO MAIHACK, carteira de identidade no 

7.506.111-0, na qualidade de responsável legal pela proponente SERGIO MARCELO MAIHACK, 

vem, pela presente, informar a V. sr. que o senhor SERGIO MARCELO MAIHACK, carteira de 

identidade !L_ 7. 5 06.111-0, é a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de abertura e 

recebimento da proposta de preços e documentação de habilitação e, para assinar as atas e demais 

documentos, formular ofertas e lances de preços, e com poderes para renunciar prazos recursais a que 

se referir a este Pregão, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da empresa 

proponente. 

Igualmente, declaro-me ciente de que responderei em juízo ou fora dele, se for o caso, por todos os 

atos que venha a ser praticado pelo representante ora designado. 

Atenciosamente, 

FUNARPEN 
I SELO DIGITAL W 
LjGFp.nDTnd.padiM 

j Controle: 
\ Kh7nu .839sG 

Consulte esse selo em 
~ http·/lfunarpen com. br 

Nova Cantu, 09 de Setembro de 2016. 
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S~crtotar~a da M•:ro c Pcquert3 Empres3 do;. Prcs•dCncia da RcpUbf•c2 
Se::rel~na ~e R~c,onaliz:.ção e Sirnl)lificac~o 
Dcpartarrc-.. to c~ Rc-g•stro EmcrcsJr•ai c ln~~gr.:JCiao 

REQUERIMENTO GJ: 

NliMli~O Or 111[1'.' IFICAÇÃO 1)0 REG'S I f1(1 D•!r::;;-,<r,r>;fn.;,cr.~sl.1,-:-. ;:;NiiêR:r.:crDÕÃAcs:C.r::'nDL'E-------,-:-;,;~;:-:-::::-:-:-,--- - - - ;;;;;;;;-;;-i;i;;;;\--~~~~~L. __ I NIRE DA rH.IAL loreen.oe: somen:e se a:o referenle a lol1al) i 
NOMI llO f M"Hf-.SARIO (cOm;J1J:Il.' -;e,,, abre·1t~Ht,ras • f 

r.~w~~~y~~~~:!iL~ÜorÃí~o)r:,R-E_IRA _____________________________________ ~~nn~~--------------------------------------------' 
I' I ESTADO CIVIL 

:r-::SILEIR/\ I'W"""'" <W ~···" I CASADO - I 
M ~ F o COMUNHAO PARCIAL -i 
r:u .,.,:~ or IOi:l 1 I 
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LUIZMAR PEREIRA - ME 
AV. CANTU, Nº 493 - CENTRO 

NOVA CANTU - PARANA 

ANEXO VIII 
CARTA CREDENCIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) no 029/2016 - PMNC 

Prezados Senhores, 

O abaixo assinado, LUIZMAR PEREIRA, carteira de identidade n° 1.345.264-4, na 

qualidade de responsável legal pela proponente LUIZMAR PEREIRA -ME, vem, pela presente, 

informar a V. Sas que o senhor LUIZMAR PEREIRA, carteira de identidade no 1.345.264-4, é a 

pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de abertura e recebimento da proposta de preços 

e documentação de habilitação e, para assinar as atas e demais documentos, formular ofertas e lances 

de preços, e com poderes para renunciar prazos recursais a que se referir a este Pregão, e praticar 

todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da empresa proponente. 

Outrossim, declaro-me ciente de que responderei em juízo ou fora dele, se for o caso, por todos os 

atos que venha a ser praticados pelo representante ora designado. 

• 'I 
AtenciOsamente, ~: 

FUNARPEN 
1 SELO DIGITAL No I 
l kj 6xm. 4IUxh.f6Ys2 1 

Controle: I 

l 
ZaTLa . XSadP 

Consulte esse selo em 
http://funarpen. com. br 

\ 
Nova Cantu, 09 de Setembro de 2016. 

z;;i:UIZMAR PEREIRA / 
C.P.F 237.720.779-00 

R.G 1.345.264-4 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANA 

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

A VISO DE LI ClT ACÃO- PROCESSO LICITA TÓRIO n• 04812016 
PREGÃO, na forma Presencial 

N' 029/2016- PMNC 

OBJETO: SERVIÇOS DE REPARAÇÃO MECANICA EM VEICULOS, 
UTILITÁRIOS E ONIBUS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS 
PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL CONFORME DESCRIÇÃO 
CONSTANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO A 
TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL., 
conforme especificações em edital. 

ABERTURA: À partir das 09:00 (Nove) Horas do dia 13 de Setembro de 
2.016. na sala de reuniões do Paço Municipal em Nova Cantu. Paraná. 

A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderão 
ser solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANÁ, junto a Divisão de Licitação, no horário das 8:00 às 12:00 Hs e das 
13:00 às 17:00 Hs. 

TelefonefFax: (44) 3527-1281 ou e-mail: licitação@)novacantu.pr.gov.br 

Nova Cantu, Estado do Paraná 31 de A_gosto de 2.0 16. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
Prefeito Municioal 



\ 

PORTARIA N°. 036/2016 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta da Lei 
Federal no 10.520 de 17 de Julho de 2002; 

RESOLVE 

Art. 1°. - Designar a Servidora Eleani Maria de Andrade, portador da Cédula de 
Identidade RG n° 7.834.949-2, pregoeiro desta Municipalidade; 

Art. 2°. - Designar ainda, SILEYA ALLEN MELLO RICHTER BORGIO- RG 
7.791.876-0h, ELIANE FERRARETO DA SILVA RG 7.700.462-9, SUELI DE FATIMA 
MELLO RG 8.326.552-3 e ELEANI MARIA DE ANDRADE RG 7.834.949-2, membros da 
Equipe Técnica de Apoio ao Pregoeiro. 

Art. 3°. -Nas Faltas e impedimentos do Pregoeiro, o substituto eventual será a 
Servidora SUELI DE FATIMA :MELLO RG 8.326.552-3. 

Art. 4°. -Determinar que os trabalhos a serem desenvolvidos pelo referido Pregoeiro 
e Equipe Técnica de Apoio alcance a modalidade de Licitação Pregão, observados os preceitos da 
Lei Federal no 10.520 de 17 de julho de 2.002. 

Art. 4°.- Esta Portaria entrará em vigor a partir do dia 01 de abril de 2016. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, em 04 de abril de 2.016. 

Rua Bahia, 85 - Centro- Nova Cantu - PR 
Fone (44) 3527-1281 Fax 3527-1363- E-mail prefeitura@novacantu.nr nn" hr 

.,.,.,.,.,., ---~------



Prefeitura Municipal de Nova Cant 
ESTADO DO PUANA 

CNPJ 71.845.394/0001-03 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 048/2016 
PREGÃO PRESENCIAL n° 029/2016- PMNC 

PREÂMBULO 

O MUNICÍPIO DE NOVA CANTU - ESTADO DO PARANÁ, com sede na Rua Bahia n°. 85, Centro, em 

NOVA CANTU, ora denominado licitador, toma público que se acha aberta licitação na modalidade 
PREGÃO (presencial), do !ID,Q_Menor Preço - Por Item, objetivando a SERVIÇOS DE 
REPARAÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS, UTILITÁRIOS E ONIBUS, CAMINHÕES E 
MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL CONFORME 
DESCRIÇÃO CONSTANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO A 
TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, este procedimento 
licitatório será regido pela Lei federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar n° 123, 
de 14 de dezembro de 2006, Alterada pela Lei Complementar n° 147 de 07 de agosto de 2014, Lei 
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais exigências previstas neste edital e 
seus Anexos. 

DA SESSÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA E 
DOCUMENTAÇÃO 

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU, RUA BAHIA, N°85, CENTRO, NOVA 
CANTU-PR. 
DIA: 13 de Setembro de 2016. 
HORÁRIO: 09:00 Horas. 

1. Caso não haja expediente na data acima mencionada, o recebimento e o inicio da abertura dos 
envelopes referentes a este pregão serão realizados no primeiro dia útil seguinte. 

1.1 O PREGÃO será conduzido pelo PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO, e 
auxiliado pela EQUIPE DE APOIO. 

2.1 . credenciamento dos representantes legais dos licitantes; 
2.2. recebimento da declaração de habilitação e dos envelopes contendo a proposta 

comercial e a documentação para habilitação; 
2.3. abertura dos envelopes proposta comercial e exame da conformidade destas para com 

as exigências do edital; 
2.4. divulgação dos licitantes classificados e dos desclassificados; 
2.5. realização dos lances verbais; 
2.6. abertura do envelope documentação do licitante detentor do menor preço e exame da 

habilitação; 

Rua Bahia, 85 - Centro - CEP 87.330-000 - Nova Cantu - PR- E-Maillicitacao@novacantu.pr.gov.br 
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Prefeitura Municipal de Nova Cant 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ n.B45.394/0001-03 

2.7. adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor, se não houver manifestação da 
intenção de interposição de recurso. 

3. Os licitantes presentes serão intimados das decisões do Pregoeiro durante a sessão, as quais serão 
lavradas em ata, inclusive o resultado final. 

4. A solicitação de esclarecimento de dúvidas a respeito de condição deste Edital e de outros assuntos 
relacionados à presente licitação deverá ser efetuada pelas empresas interessadas em participar do 
certame pelo telefone (044 - 3527-1281), até o 2° (segundo) dia útil que anteceder a data 
estabelecida no preâmbulo deste Instrumento Convocatório para a reunião de recebimento e 
abertura dos envelopes propostas e documentação. 

5. A resposta do pregoeiro ao pedido de esclarecimento formulado será enviada por fax ou e'mail ao 
interessado com aviso de recebimento. 

São partes integrantes deste edital os seguintes anexos: 

ANEXO I- Memorial Descritivo -Objeto do Pregão; 
ANEXO 11 - Modelo de Declaração de cumprimento à Constituição Federal; 
ANEXO III - Modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo para licitar ou 
contratar com a administração 
ANEXO IV - Modelo de Proposta. 
ANEXO V- Declaração de Recebimento e/ou Acesso à Documentação. 
ANEXO VI- Modelo de Ata de Registro de Preços. 
ANEXO VII - Declaração de que a proponente enquadra-se como pequena ou micro 
empresa para os fins da Lei Complementar 123/06. 
ANEXO VIII - Carta-Credencial. 
ANEXO IX - Declaração de atendimento a habilitação 

DO OBJETO E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

6. A presente licitação visa o acolhimento da melhor Proposta para o seguinte objeto: SERVIÇOS 
DE REPARAÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS, UTILITÁRIOS E ONIBUS, 
CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL 
CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA, EM 
ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, os 
serviços serão prestados ao município de NOVA CANTU, Estado do Paraná, conforme 
discriminado no Anexo I - "Memorial Descritivo". 

6.1. A PRESENTE LICITAÇÃO É DESTINADA AO REGISTRO DE PREÇOS, NÃO 
OBRIGANDO O MUNICÍPIO DE NOVA CANTU- PARANÁ A CONTRATAR TODOS 
OS SERVIÇOS OU QUANTIDADES INDICADAS. A CONTRATAÇÃO OCORRERÁ DE 
ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO E DISPONIBILIDADE 
FINANCEIRA. 

Rua Bahia, 85- Centro- CEP 87.330-000- Nova Cantu- PR- E-Mailficitacao@novacantu.pr.qov.br 
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Prefeitura Municipal de Nova Cant 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ71.845.394/0001-03 

6.2. Independentemente da especificação deste Edital, os serviços a serem adquiridos pelo 
Município deverão ser de primeira qualidade e prestados em conformidade com o Anexo 
I- "Memorial Descritivo". 

6.3. Os serviços deverão ser prestados exclusivamente pela Licitante vencedora, não 
podendo terceirizar os serviços, quando houver a necessidade de deslocar o Veiculo 
ou equipamento a ser concertado para fora do Município os custos de deslocamento 
correrão por parte da Licitante. 

6.4. Considerando que todo o serviço de reparo e de suma importância e de extrema 
urgência a licitante deverá iniciar os serviços no prazo máximo de 01 (uma) Hora 
após recebimento da ordem de serviço independente do local (Município de NOVA 
CANTU) em que se encontre o veiculo ou equipamento. 

7. Somente poderão participar deste pregão as licitantes que: 

7.1. Deveram deter atividade pertinente e compatível com o objeto deste pregão; 
7 .2. Comprovem possuir os documentos de habilitação requeridos nos itens relativos à 

documentação. 

8. Não poderão participar neste Pregão: 

8.1. As empresas suspensas de contratar com a Prefeitura Municipal de NOVA CANTU -
PARANÁ; 

8.2. Suspensas temporariamente para licitar ou impedidas de contratar com a Administração 
Pública, nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei n.0 8.666/93; 

8.3. Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 7° da Lei n. 0 10.520/02; 
8.4. Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei n. 0 9.605/98; 
8.5. Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas; 
8.6.Empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a administração 

Pública, enquanto perdurar os motivos da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a entidade publica e autoridade da qual aplicou a penalidade; 

8.7. Cujos sócios ou acionistas estejam impedidos face ao disposto no art. 9° da Lei n° 
8.666/93. 

8.8. Na presente licitação é vedada a participação de empresas em consórcio. 

DO PROCEDIMENTO 

9. No dia, horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, serão recebidos os documentos de 
credenciamentos e abertura pelo Pregoeiro a sessão pública, destinada ao recebimento da 
declaração de habilitação, e ao recebimento e abertura dos envelopes proposta e documentação. 

Rua Bahia, 85 - Centro - CEP 87.330-000 - Nova Cantu- PR- E-Mail/icitacao@novacantu.pr.qov.br 
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Prefeitura Municipal de Nova Cant 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ n.845.394/0001-03 

9.1. Não será aceita, em nenhuma hipótese, a participação de licitante: 
a) retardatária, a não ser como ouvinte; ou 
b) que não apresente a declaração da habilitação, conforme ANEXO IX. 

1 O. No horário indicado para inicio do pregão o licitante deverá apresentar ao Pregoeiro documento 
comprovando possuir poderes para formulação de proposta e para prática de todos os demais atos 
relativos a este Pregão. 

1 0.1. Somente poderá participar da fase de lances verbais o representante legal do licitante, 
presente ao evento e devidamente credenciado. 

11. No mesmo ato, o Pregoeiro receberá a declaração de que o licitante reúne condições de 
habilitação, e os envelopes proposta e documentação procedendo, em seguida, à abertura dos 
envelopes contendo a proposta comercial, realizando os seguintes procedimentos: 

11.1. exame de conformidade da proposta comercial, consistindo em conferência, análise e 
classificação das propostas em confronto com o objeto e exigências constante deste 
Edital, e desclassificação das que não atendam tais exigências; 

11.2. classificação da proposta escrita de menor preço e daquelas apresentadas com valores 
sucessivos e superiores em até 10% em relação ao menor preço; ou 

11.3. seleção das melhores propostas, até o máximo de três, quaisquer que sejam os preços 
ofertados, quando não verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas 
condições definidas no subitem anterior; 

11.3.1. havendo empate no terceiro valor, serão selecionadas todas as licitantes que tenham 
ofertado o mesmo preço; 

11.4. colocação das propostas em ordem crescente de preço cotado para que os 
representantes legais dos licitantes participem da etapa competitiva, por meio de lances 
verbais; 

11 .5. Início de etapa de apresentação de lances verbais, que deverão ser formulados de 
modo sucessivo, em percentuais distintos e crescente, a partir do credenciamento pela 
licitante que apresentou o menor preço dentre as classificadas e as demais licitantes, 
registrando os lances ofertados e reordenando-os 

12. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes contendo as propostas comerciais, não serão 
permitidas quaisquer retificações. 

13. Classificadas as propostas, e uma vez iniciada a etapa competitiva, o Pregoeiro convidará 
individualmente os representantes legais dos licitantes classificados, de forma seqüencial, a 
apresentar lances verbais, a começar pelo licitante detentor da proposta de maior preço, e as 
demais, pela ordem decrescente de preços ofertados. 

Rua Bahia, 85 - Centro- CEP 87.330-000 - Nova Cantu - PR- E-Maillicitacao@novacantu.pr.gov.br 
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Prefeitura Municipal de Nova Canto 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ n.845.394/0001-03 

13.1. A desclassificação da proposta da licitante importa sua exclusão das fases 
subseqüentes; 

13.2. após a fase de classificação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

14. O licitante que se abstiver de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, ficará 
excluído dessa etapa e terá mantido o seu último preço apresentado para efeito de ordenação das 
propostas. 

15. O licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos no envelope documentação, 
ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, será 
inabilitada, sem prejuízo de ser-lhe aplicada, no que couber, as sanções previstas no item 80 deste 
Edital e demais cominações legais. 

15 .1. Não será admitida complementação de documentos posteriormente à sessão. 

15.2. O pregoeiro poderá conferir e imprimir os documentos disponíveis em sítios 
eletrônicos oficiais. 

16. Incumbe ao Pregoeiro, ainda, como parte das atribuições que lhe competem, durante a realização 
deste pregão: 

16.1. conduzir os trabalhos da equipe de apoio; 
16.2. examinar a aceitabilidade da proposta ou do lance de menor preço, quanto ao objeto e 

valor, decidindo, motivadamente, a respeito da escolha que vier a ser adotada; 
16.3. adjudicar o objeto deste pregão ao licitante vencedor, detentor da proposta 

considerada como a mais vantajosa, após constatado o atendimento das exigências deste 
Edital, se não houver interposição de recurso contra atos do Pregoeiro. 

16.4. receber, examinar e instruir os recursos contra suas decisões, relativamente a este 
pregão; 

16.5. encaminhar a autoridade superior o processo relativo a este pregão, devidamente 
instruído, após ocorrida a adjudicação, com vistas à homologação deste procedimento 
licitatório e à contratação do objeto com o licitante vencedor. 

17. Se não houver tempo suficiente para a abertura do envelope proposta, e abertura do envelope 
documentação em um único momento/dia ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser concluídos 
e/ou surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, os motivos serão consignados 
em ata e a continuação dar-se-à em sessão a ser convocada posteriormente. 

17 .1 . a interrupção dos trabalhos de que trata esta condição dar-se-à em qualquer hipótese, 
após a etapa competitiva de lances verbais; 
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17.2. os envelopes não abertos serão rubricados no fecho pelo Pregoeiro e pelos 
representantes legais das licitantes presentes, e ficarão sob a guarda do Pregoeiro até nova 
reunião, oportunamente marcada para prosseguimento dos trabalhos. 

18. Qualquer reclamação deverá ser feita durante a reunião pelos representantes legais dos licitantes · 
presentes, mediante registro na respectiva ata. 

19. Todas as propostas e os documentos de habilitação serão rubricados, obrigatoriamente, pelo 
pregoeiro, pela equipe de apoio e facultativamente pelos representantes legais dos licitantes 
presentes à sessão deste pregão. 

20. Ultrapassada a fase de análise das propostas, e abertos os envelopes documentação não caberá 
desclassificar os licitantes por motivo relacionado com a proposta, salvo em razão de fatos 
supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

21. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste pregão, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 
de informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da proposta ou da 
documentação. 

21.1. Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão da diligência 
promovida. 

22. A adjudicação deste pregão e a homologação do seu objeto somente serão efetivadas: 

22.1. se não houver manifestação de licitante demonstrando sua intenção de interpor 
recurso, devidamente registrada em ata durante o transcurso da sessão do pregão; 

22.2. se houver interposição de recurso contra atos do Pregoeiro, após o deferimento ou 
indeferimento do recurso interposto e dado amplo conhecimento do seu resultado; 

23. A abertura dos envelopes proposta comercial e documentação, será realizada sempre em sessão 
pública, devendo o Pregoeiro elaborar a ata circunstanciada da reunião, que deverá 
obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da equipe de apoio e pelos 
representantes dos licitantes presentes. Em caso de recusa da assinatura da ata pelos representantes 
dos licitantes presentes ao ato, tal circunstância será lavrada em ata. 

24. Da ata relativa a este pregão constarão os nomes dos representantes credenciados dos licitantes, 
da análise das propostas, das amostras, dos documentos de habilitação, dos preços das propostas 
escritas e dos lances verbais apresentados, da manifestação do licitante de interpor recurso, sem 
prejuízo de outros registros necessários. 
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25. Após concluída a licitação e recebimento da nota de empenho os envelopes não abertos contendo 
a documentação dos demais licitantes ficarão em posse do Pregoeiro, à disposição dos licitantes, 
pelo prazo de 08 (oito) dias úteis, após o que serão destruídos. 

DO CREDENCIAMENTO 

26. Serão admitidos a participar desta licitação as empresas que estejam legalmente estabelecidas na 
forma da Lei, para os fms do objeto pleiteado, sendo vedada a qualquer pessoa fisica ou jurídica a 
representação, na presente licitação, em mais de uma empresa licitante. 

26.1 Será admitida, em todas as etapas da licitação, a presença de somente um representante 
de cada proponente e desde que legalmente credenciado. 

27. a proponente deverá apresentar, inicialmente e em separado dos envelopes, documento com a 
indicação do representante a ser credenciado, contendo os poderes para formular ofertas e lances 
de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da empresa proponente, 
devendo o credenciado encontrar-se presente no momento da apresentação das credenciais, sob 
pena de não ter a empresa o direito de participar da fase de lances, uma vez que trata-se de Pregão 
Presencial. 

27.1 O credenciamento far-se-á através do documento constante do Anexo VIII deste edital 
ou Procuração que comprove os necessários poderes para formular ofertas, lances e 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da licitante. 

27.2 Mesmo sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, o 
participante deverá apresentar a cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato 
Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações 
em decorrência de tal investidura e documento de identificação com foto. 

27 .2.1 Os documentos ora solicitados poderão ser apresentados em original, ou por qualquer 
processo de cópia, autenticada por Cartório competente ou pelo Pregoeiro ou por membro 
da equipe de apoio, ou, por funcionário público habilitado, mediante a conferência da 
cópia com o original ou ainda publicação em órgão da imprensa oficial. 

27.2.1.1 As fotocópias poderão ser autenticadas das 08:00 horas às 12:00 horas, desde que o 
proponente apresente a via original para conferência. Não será realizada autenticação 
após o credenciamento dos participantes. 

27.2.2 Somente poderão se manifestar no transcorrer das reuniões, os 
representantes das proponentes, desde que devidamente credenciados. 

27.3 A proponente deverá apresentar inicialmente e em separado dos envelopes, 
Declaração de que a proponente DECLARA atender plenamente os requisitos de 
habilitação da referente licitação conforme ANEXO IX do presente edital. Esta 
declaração deverá ser obrigatoriamente entregue fora do envelope de habilitação, 
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juntamente com os documentos relativos ao credenciamento. A apresentação desta 
declaração é obrigatório para a participação na referida licitação. 

DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

28. Até o dia, horário e local fixados no preâmbulo deste Edital, cada representante legal do licitante 
deverá entregar ao pregoeiro, simultaneamente, além do credenciamento e da declaração de 
habilitação, a proposta escrita e a documentação em envelopes separados fechados e rubricados no 
fecho e, de preferência, opacos, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres 
destacados, além da razão social do licitante, os seguintes dizeres: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2016- PMNC 
ENVELOPE Nº 01- PROPOSTA DE PREÇOS 
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA PROPONENTE 

DA PROPOSTA - ENVELOPE N° 01 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
PREGÃO PRESENCIAL No 029/2016- PMNC 
ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA PROPONENTE 

29. A Proposta contida no Envelope n° 01 deverá ser apresentada com as seguintes exigências: 

29.1. de preferência emitida por computador, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, 
acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricada; 

29.2. fazer menção ao número deste pregão e conter o nome comercial do licitante, o CNPJ, 
número(s) de telefone(s) e de fax, e-mail, se houver, e o respectivo endereço com CEP; 

29.5. indicação dos preços; 
29.6. indicação dos prazos; 
29.7. quaisquer outras informações julgadas necessárias e convenientes pelo licitante. 

30. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a 
preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos termos originais, 
ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais de cálculo, alterações essas 
que serão avaliadas pelo Pregoeiro. 

30.1 . Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros aritméticos; 
30.2. a falta de data e/ou rubrica e/ou assinatura nas declarações expedidas pelo próprio 

licitante ou na proposta poderão ser supridas pelo representante legal presente à reunião 
de abertura dos envelopes "proposta" e "documentação" com poderes para esse fim. 

30.3. O Prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 01 ano contados da data da 
homologação do presente expediente, independente de menção expressa na proposta, 
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salvo se esta ocorrer em prazo superior a 30 dias após a abertura das propostas, o que 
poderá ser reduzido equivalentemente. 

DOSPRECOS 

31. O licitante deverá indicar o preço unitário e total por item. 

31.1. No preço cotado deverá estar inclusos além do lucro, todas as despesas e custos, tais 
como: transporte (inclusive frete se for o caso), seguro contra os riscos existentes, 
garantia e tributos de qualquer natureza, sendo aqueles que não forem transcritos, será 
considerados como já constantes .. 

32. A cotação e os lances verbais apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento 
será de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear 
qualquer alteração, seja para mais ou para menos. 

32.1. Só serão aceitos preços em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismos 
arábicos e, de preferência, também por extenso, prevalecendo este ultimo, em caso de 
divergência, desprezando-se qualquer valor além dos centavos. 

VALOR REFERÊNCIA 

33 Não será aceito preço unitário superior ao estabelecido abaixo, sob pena de desclassificação do 
item. 

O Valor Máximo desta Licitação é de R$ 147.500,00 (Cento e Quarenta e Sete Mil e 
Quinhentos Reais) 

Item 

1 

2 

3 

Descrição Unidade Quant. Valor Valor Máx. 
Máx. Total. 
Unit. 

HORAS DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO HRS 400 85,00 34.000,00 
MECANICA DE VEICULOS LEVES. 

HORAS DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO HRS 200 85,00 17.000,00 
MECANICA DE VEICULOS UTILITARIOS 

HORAS DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO HRS 300 105,00 31.500,00 
MECANICA DE VEICULOS PESADOS, 
CAMINHÃO E ONIBUS 

Rua Bahia, 85- Centro - CEP 87.330-000 - Nova Cantu - PR - E-Maillicitacao@novacantu.pr.qov.br 
0: \ LICITAÇÃO\LICITAÇÕES 2916 \ PREGÃO\Licit ação 29 Servi ços Mecanicos\Pregão Pr esencial Ser viços de Reparação Mecánica.doc 



4 

5 

6 

Prefeitura Municipal de Nova Can 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPI n.845.394/0001-03 

HORAS DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO HRS 200 120,00 24.000,00 
MECANICA DE MAQUINA PESADA 

HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA HRS 200 120,00 24.000,00 
PARA CAMINHÃO, ONIBUS, UTILITARIOS E 
MAQUINAS PESADAS. 

HORAS DE SERVIÇO ELETRICOS EM VEICULOS HRS 200 85,00 17.000,00 
TOTAIS 147.500,00 

33.2 - Nos preços informados deverá estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, 
impostos, taxas, frete e quaisquer outras despesas necessárias a prestação dos serviços. 

DOS PRAZOS 

34. O licitante vencedor ficará obrigado a executar os serviços ou entregar os produtos objeto da 
presente licitação, conforme solicitação e necessidades da administração. 

34.1 - A Contratada fica obrigada a iniciar a execução dos serviços imediatamente após a 
ordem de entrega ou de execução emitida pela Contratada. 

34.2- A entrega é de inteira responsabilidade da empresa contratada, onde a mesma deverá 
iniciar os serviços em no maximo 01 (hora) após receber a ordem de serviço da 
administração. 

3 5. O Prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a O 1 ano contados da data da 
homologação do presente expediente, independente de menção expressa na proposta, salvo se esta 
ocorrer em prazo superior a 30 dias após a abertura das propostas, o que poderá ser reduzido 
equivalentemente. 

36. Caso os prazos de que tratam as condições anteriores não estejam expressamente indicados na 
proposta, os mesmos serão considerados como aceitos para efeito de julgamento. 

37. Decorrido o prazo de validade do fixado no edital, sem a solicitação de prorrogação de prazo ou a 
convocação para assinatura do contrato ou retirada do documento equivalente, ficam os 
concorrentes liberados dos compromissos assumidos. 

DO TIPO DE LICITAÇÃO 

38. A presente licitação é do Menor Preço -Por Item, face ao disposto no art. 4°, inciso X, da Lei n° 
10.520/2002. 

DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
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39. Após a análise das propostas, serão desclassificadas, com fundamento nos incisos I e li do artigo 
48 da Lei n° 8.666/93, as propostas que: 

39.1. apresentarem preços excessivos ou com preços manifestamente inexeqüíveis, assim 
considerados aqueles que não venham a ter, demonstrada sua viabilidade através de 
documentação que comprove que os custos dos serviços são coerentes com os de 
mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do 
objeto; 

39.1.1. Para fins de aferição de inexequibilidade das propostas, o Pregoeiro determinará que 
a licitante deverá fazer prova de que possui condições de cumprir o objeto do Edital, 
através da planilha pormenorizada com a devida comprovação (documentos, notas 
fiscais, recibos, etc ... ) que os custos dos serviços são coerentes com os de mercado, na 
forma do artigo 48, inciso li, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações 

39.2. não atenderem às exigências contidas neste procedimento licitatório. 

40. Quando todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar aos licitantes o prazo 
de 8 (oito) dias úteis para apresentação de novas propostas, escoimadas das causas referidas no 
item anterior. 

DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS 

41. Para efeito de elaboração da proposta escrita e de seu julgamento, não será aceita, sob qualquer 
titulo, oferta de outros valores que não sejam os preços unitários e preço total da proposta. 

41.1. Para efeito de elaboração da proposta comercial não poderá ser alterado o quantitativo 
de indicado no ANEXO I - Memorial Descritivo. 

42. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste procedimento , inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preço ou vantagem baseados nas ofertas das 
demais licitantes. 

43. Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de 
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 
respectivos encargos, ainda que este pregão não tenha estabelecido limites mínimos, exceto 
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

44. Ao Pregoeiro, além do recebimento e exame das propostas, caberá o julgamento da obediência às 
condições aqui estabelecidas, bem, ainda, em seus anexos, e a decisão quanto às dúvidas ou 
omissões deste edital. 
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45. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Prefeitura 
Municipal de NOVA CANTU - PARANÁ ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a 
ele, para orientar sua decisão. 

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

46. Durante o julgamento e a analise das propostas, será verificada, preliminarmente, a conformidade 
das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos neste Edital, devendo ser classificadas 
para a etapa competitiva, ou seja, fase de lances verbais, somente aquelas que atendem plenamente 
a esses requisitos. 

4 7. Encerrada a análise das propostas apresentadas, em conformidade com as exigências contidas 
neste edital, o Pregoeiro classificará o licitante autor da proposta comercial de menor preço por 
item e todas aquelas apresentadas com preços sucessivos e superiores em até 10% (dez) por cento, 
em relação ao menor preço por item ofertado, disposto em ordem crescente, para que os 
representantes legais dos licitantes participem da etapa de lances verbais. Havendo empate no 
terceiro valor, serão convocadas todos os licitantes que tiverem ofertado o mesmo preço. 

47.1. O licitante oferecerá lance verbal sobre o preço por itens. 

48. Quando não forem identificadas, no mínimo, três propostas escritas, a partir do critério definido 
no item anterior, o Pregoeiro fará a classificação dos três menores preços sucessivos, por item, 
dispostos em ordem crescente, quaisquer que sejam os valores ofertados, para que os 
representantes legais dos licitantes participem da etapa de lances verbais. Havendo empate no 
terceiro valor, serão convocadas as licitantes que tiverem ofertado o mesmo preço. 

49. Analisadas as propostas apresentadas e concluída a etapa de lances verbais, a classificação final 
far-se-a pela ordem crescente dos preços. 

49.1. Será considerada como mais vantajosa a oferta de Menor Preço - Por Item, proposto 
e aceito. 

50. Aceita a proposta de Menor Preço- Por Item, será aberto o envelope documentação, contendo 
os documentos de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas 
condições habilitatórias. 
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50.1. O Pregoeiro deverá negociar diretamente com o licitante detentor da proposta de 
menor preço, no sentido de que seja obtida uma melhor proposta daquelas 
apresentadas nos orçamentos iniciais. 

50.1.2. O Pregoeiro poderá de forma justificada, estabelecer a prioridade de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou 
regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido. 

51. Verificado que a proposta de menor preço atende às exigências fixadas neste edital, também 
quanto à habilitação, será o respectivo licitante declarado vencedor. 

51.1. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o 
Pregoeiro examinará a oferta de menor valor subseqüente, verificando a aceitabilidade e 
procedendo à habilitação da proponente, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta e habilitação que atendam a todas as 
exigências, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e à ela adjudicado o objeto 
defmido neste Edital e seus Anexos 

DO DESEMPATE 

52. No caso de empate entre duas ou mais propostas, e não havendo lances, será efetuado sorteio, o 
qual será arbitrado pelo sistema gerenciador do Pregão. 

52.1 . Será assegurado o critério de prioridade de contratação das empresas locais, ou 
seja, pagar até 10% acima do menor preço valido apresentado à aquelas MPEs 
instaladas no Município de NOVA CANTU conforme prevê o § 3Q do Art. 48 da lei 
Complementar 123/2006. 

52.2. Será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. 

52.2.1 - Será considerado empate situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam, iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada (art. 44, §2° da Lei Complementar n° 123). 

52.3 - Ocorrendo empate o pregoeiro procederá da seguinte forma: 
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado (art. 45, I, da Lei 
Complementar n° 123); 

b) não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma descrita no subitem "a" deste item, serão convocadas as remanescentes que 
porventura se enquadrem na hipótese do subi tem 52.1 .1, na ordem classificatória, 
para o exercício do mesmo direito (art. 45, 11, da Lei Complementar n° 123); 
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c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 52.1 .1, 
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta (art. 45, III, da Lei Complementar n° 123). 

d) na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do Art. 45 da Lei 
Complementar n° 123, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 
originalmente vencedora do certame; 

e) O disposto no Art. 45 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver 
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 

f) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 
convocada para apresentar nova proposta após o encerramento dos lances, sob pena 
de preclusão. 

DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE N° 2 

53. Todos os licitantes deverão apresentar dentro do envelope n° 2 os documentos a seguir 
relacionados, dentro do envelope n° 2, entregues de forma ordenada e numerados, de preferência, 
na seguinte ordem, de forma a permitir maior rapidez na conferencia e exame correspondentes. 

a) As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma 
restrição, onde havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 
em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa, conforme estabelecido no Art. 
43, §1° da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006. 

b) A não-regularização da documentação no prazo estabelecido na letra "a" citada acima, 
implicará em decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
Art. 81 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à administração 
convocar os licitantes remanescentes, na mesma ordem de classificação, para assinatura 
do contrato, ou revogar a licitação, conforme estabelecido na Lei Complementar n° 123, 
de 14 de dezembro de 2006. 

53.1. Habilitação Jurídica: 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor acompanhado de ultima alteração 
contratual se for o caso, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais, e acompanhado, no caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição 
de seus atuais administradores; Registro comercial, no caso de empresa individual; 
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 
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b) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
f3mcionamento no País, e ato e registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
Orgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

53.2. Regularidade Fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
b) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por 

tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 
sociais instruídos por lei. 

c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Divida Ativa da União, mediante 
apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos à Tributos Federais e à Divida 
Ativa da União, expedido pela secretaria da Receita Federal, do domicilio ou sede do 
proponente; 

d) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de certidão 
fornecida pela Receita Estadual; 

e) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão 
Negativa de Débitos Municipais expedida pelo órgão municipal competente. 

f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas. 

53.3. Qualificação Técnica: 

a) Declaração emitida pelo proponente de que recebeu os documentos e tomou 
conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das 
obrigações objeto da presente licitação, de acordo com o modelo constante do Anexo V. 

53.4. Qualificação Econômico-Financeira: 

a) Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo para Licitar ou Contratar com a 
Administração conforme modelo Anexo III. 

b) Certidão negativa de falência ou concordata expedidas pelo(s) cartório(s) competente(s) 
ou pelo distribuidor da sede da licitante, válidas na data da apresentação da proposta. 

53.5. Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7° da Constituição Federal 

a) Declaração do licitante de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, para fins do disposto no 
inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, 
de 27 de outubro de 1999, referente ao cumprimento do inciso XXXIII do art. 7° da 
Constituição Federal, conforme modelo constante do (Anexo 11); 
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54. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar: 

54.1. em nome do licitante e, preferencialmente, com número de CNPJ e com o endereço 
respectivo: 

a) se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 
b) se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
c) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 

55. Os documentos exigidos neste pregão poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia, autenticada por Cartório competente ou pelo Pregoeiro ou por membro da 
equipe de apoio mediante a conferência da cópia com o original ou publicação em órgão da 
imprensa oficial. O documento que não constar a data de validade, será considerado como válido 
por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Os documentos que forem apresentados em 
original não serão devolvidos, e passarão a fazer parte integrante deste processo licitatório. 

55 .1 . serão aceitas somente cópias legíveis; 
55.2. não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; e 
55.3. o Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre 

que tiver dúvida e julgar necessário. 

56. Quando todos os licitantes forem inabilitadas, o Pregoeiro poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias 
úteis para a apresentação de novos documentos escoimados das causas referidas no ato 
inabilitatório. 

56.1. Serão exigidos para reapresentação apenas os documentos desqualificados e não 
aceitos. 

DO DIREITO DE PETIÇÃO 

57. A manifestação da intenção de interpor recurso, pleiteada pelo representante legal do licitante, 
deverá ser feita imediata e motivadamente após o anuncio, pelo Pregoeiro, da empresa vencedora, 
com registro em ata da síntese das suas razões de recorrer, nos casos de: 

57 .1. julgamento das propostas; 
57 .2. habilitação ou inabilitação do licitante; 
57.3. outros atos e procedimentos. 
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58. A falta de manifestação imediata e motivada de intenção de interpor recurso, quando do anuncio 
do vencedor pelo Pregoeiro, implicará decadência desse direito, devendo o Pregoeiro adjudicar o 
objeto às vencedoras. 

59. Manifestada e registrada a intenção do licitante de interpor recurso contra decisões do Pregoeiro, 
caberá àquela a juntada dos memoriais relativos ao recurso, no prazo de 3 (três) dias, contados da 
lavratura da ata. 

59.1. O recurso será recebido por memorial dirigido ao Pregoeiro, praticante do ato 
recorrido, e estará disponível às demais licitantes para, em querendo, apresentarem a 
impugnação de seus termos, através de contra-razões, no prazo de 3 (três) dias, contados 
do termino do prazo do recorrente, cuja intimação se dará na sessão do pregão. 

59.2. será franqueada aos licitantes, desde que requerida, vista imediata dos autos. 

60. O recurso interposto contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo e, se acolhido, 
invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

61. Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos impetrados contra suas decisões e, 
caso não seja dado provimento, caberá ao Prefeito Municipal a decisão final sobre os recursos 
contra atos do Pregoeiro. 

61 .1 . A ausência da proponente ou sua saída antes do término da Sessão Pública 
caracterizar-se-á renúncia ao direito de recorrer. 

61.2. Não serão reconhecidas as impugnações e recursos apresentados fora do prazo legal 
e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no 
processo para responder pela proponente. 

61.3. É vedada à licitante a utilização de recurso ou impugnação como expediente 
protelatório ou que vise a tumultuar o procedimento da Licitação. Identificado tal 
comportamento poderá o Pregoeiro, ou se for o caso, a Autoridade Superior, arquivar 
sumariamente os expedientes. 

62. Após decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Prefeito 
Municipal poderá homologar este procedimento de licitação e determinar a contratação com o 
licitante vencedor. 

DA ADJUDICAÇÃO 

63. A Adjudicação será realizada por Por Item. 

DA CONTRATAÇÃO 
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64. A contratante convocará via email, ou telefone a empresa vencedora da licitação para assinar a 
Ata de Registro de Preço, onde a empresa terá um prazo de até 03(três) dias úteis, contados da 
data de publicação da Homologação. 

64.1. A prestação dos serviços é de inteira responsabilidade da empresa contratada, onde a 
mesma deverá ser iniciada imediatamente após solicitação da administração. As despesas 
com a mesma é de inteira responsabilidade da contratada. 

65. o Município poderá dispensar o termo de contrato e optar por substituí-lo por outros instrumentos 
equivalentes. 

66. O Município poderá, quando convocado o primeiro classificado e este não assinar o contrato ou 
não aceitar outro instrumento equivalente, convidar os classificados subseqüentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o edital de licitação, 
independentemente da cominação prevista no artigo 81 da Lei Federal n° 8.666/93. 

66.1. Quando o primeiro classificado não assinar o contrato ou não aceitar outro instrumento 
equivalente, o classificado subseqüente que aceitar a proposta do primeiro classificado 
fica obrigado a prestar os serviços, nos termos do § 2°. do artigo 64 da Lei Federal n° 
8.666/93, somente a quantidade proposta pelo classificado que se negou a firmar a 
contratação com a Administração. 

DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

67. Ao licitante vencedor caberá, ainda: 

67 .1. assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 
adjudicação deste pregão. 

68. A inadimplência do licitante, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, não 
transfere a responsabilidade por seu pagamento à Prefeitura Municipal de NOVA CANTU -
Paraná, nem poderá onerar o objeto deste pregão, razão pela qual o licitante vencedor renuncia 
expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Prefeitura Municipal 
de NOVA CANTU - Paraná. 

DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

69. Deverá o licitante vencedor observar, também, o seguinte: 

69.1 Prestar os serviços na forma da proposta aqm contratada, observado fielmente a 
qualidade, o quantitativo e o valor; 
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69.2 Ter disponibilidade de produto e pessoal disponível quando solicitado; 
69.3 Apresentar as faturas preenchidas de forma correta e em valores correspondentes às 

requisições, em tempo de serem processadas; 
69.4 Atender de imediato as requisições e em nenhuma hipótese atrasar a entrega/prestação 

dos serviços. 
69.5 responder por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes da prestação dos 

serviços; 
69.6 não transferir a outrem no todo ou em parte suas obrigações fumadas por ocasião deste 

instrumento sem prévia e expressa anuência do contratante; 

DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICIPIO 

69.5.1 Efetuar através do órgão próprio controle dos serviços prestados; 

69.5.2 Efetuar pagamentos na forma e condições contratadas. 

DO A CO MP ANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

70. A execução do contrato será acompanhado, fiscalizado, recebido e atestado por servidor da 
Secretaria de Administração. 

71. O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a prestação 
dos serviços, determinando o que for necessário à regularização da prestação dos serviços. 

DO LOCAL DA ENTREGA DOS EQillP AMENTOS 

72. A prestação dos serviços objeto da presente licitação deverá ser realizada mediante solicitação da 
Administração Pública pelo licitante vencedor, sendo que os serviços serão destinados as 
seguintes secretarias: SERVIÇOS DE REPARAÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS, 
UTILITÁRIOS E ONIBUS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES À 
FROTA MUNICIPAL CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE DO TERMO DE 
REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS DA 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, conforme consta no memorial descritivo. 

72.1. A prestação dos serviços iniciar-se-á em no maximo 01 (uma) hora a partir do 
recebimento pela licitante da ordem de serviços expedida. 

72.2. A detentora da Ata de Registro de Preços assume inteira responsabilidade pela 
qualidade e entrega, condições estas exigidas no Edital e seus Anexos, no instrumento 
contratual e na Legislação que regulamenta a matéria. 

DA DESPESA 
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73. Pelos pagamentos devidos em razão da prestação dos serviços a que alude a iminente licitação, 
responderão os recursos das dotações orçamentárias vinculadas a Secretaria assim classificada: 

02.001.04.122.0021.2.006 .3.3.90.39.19.99. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 
02.001.04.122.0020.2.002 .3.3.90.39.19.99.- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 
05.002.12.361.0188.2.015.3.3.90.39.19.99. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 
05.004.12.365.0185.2.017.3.3.90.39.19.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
05.006.12.361.0188.2.051.3.3.90.39.19.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
05.008.12.361.0188.2.036.3.3.90.39.19.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
06.002.26.788.0534.2.025.3.3.90.39.19.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 
06.003.15.452.0323.2.026.3.3.90.39.19.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 
07.002.10.301.0428.2.028.3.3 .90.39.19.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 
07.002.10.301.0428.2.029.3.3 .90.39.19.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
08.002.20.608.0075.2.034.3.3.90.39.19.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
11.002.08.243.0483.2.053.3.3.90.39.19.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 

DO REGISTRO DE PREÇOS 

74. Será assinada Ata de Registro de Preços entre as partes, com validade de um ano, a partir da data 
de sua assinatura. 

74.1 . O ajuste resultante do presente Pregão para Registro de Preços poderá ser alterado, nos 
termos artigo 65, da Lei Federal no 8.666/93. 

DO PAGAMENTO 

75. O pagamento será efetuado até 30 dias após a entrega dos serviços, mediante a apresentação da 
nota fiscal, pelo preço da proposta adjudicada e homologada, juntamente com a CND do INSS, 
FGTS e TRABALHISTA, não se admitindo reajuste, após a emissão da nota de empenho, 
observando-se as condições de recebimento do objeto. 

75.1. A Prefeitura Municipal de NOVA CANTU - Paraná reserva-se o direito de suspender o 
pagamento se, no ato da atestação, os serviços não forem entregues prestados nas 
condições exigidas no memorial descritivo. 

76. A prefeitura Municipal de NOVA CANTU -Paraná poderá deduzir da importância a pagar os 
valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo licitante nos termos deste pregão. 

77. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços ou 
compensação financeira. 

DA REVISÃO E DA READEOUAÇÃO DE PREÇOS 
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78. O preço registrado poderá ser objeto de revisão ou readequação, de acordo com o disposto na 
alínea "d", do inciso II, do artigo 65, da Lei Federal n° 8.666/93, mediante solicitação, desde que 
acompanhada de documentos que comprovem, convincentemente, a procedência do pedido. 

79. O Município de NOVA CANTU - Paraná poderá, a qualquer tempo, rever os preços registrados, 
reduzindo-os em conformidade com pesquisa de mercado, ou quando alterações conjunturais 
provocarem a redução dos preços praticados no mercado. 

DAS PENALIDADES 

80. As penalidades são as elencadas no artigo 81 e seguintes do Capítulo IV, da Lei Federal n° 
8.666/93. 

81. Caberá aplicação da pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a 
Administração, a seu critério, pelo período de até 02 (dois) anos, na recusa da 
adjudicatária em assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de 03(três) dias úteis, 
contados da data de publicação da convocação no Diário Oficial do Município, além da 
multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor total da proposta. 

81.1. Caberá multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor da nota de empenho na recusa da 
adjudicatária em retirá-la, em assinar o contrato, em elaborar o cronograma dentro do 
prazo de 03(três) dias úteis, contados da data de publicação da convocação, ficando a 
critério da Administração a aplicação concomitante da pena de suspensão temporária do 
direito de licitar e contratar pelo período de até 02 (dois) anos. 

81.2. Caberá multa de 0,5%(meio por cento) por dia de atraso na prestação dos serviços, 
desde que a justificativa eventualmente apresentada não seja aceita pela Administração, 
incidente sobre o valor da quantidade que deixou de ser entregue. 

81.3. Caberá multa de 10% (dez por cento) por inexecução parcial do ajuste: 
a) calculada sobre o valor da parcela inexecutada, quando a prestação dos serviços ocorrer 

em desconformidade com o exigido neste Edital e seus Anexos, sem qualquer ônus para 
a Municipalidade. 

b) Calculada a partir do 16° dia de atraso na prestação dos serviços. 

81.4. Caberá multa de 20%(vinte por cento) por inexecução total do ajuste, calculada sobre 
o valor do contrato ou da Nota de Empenho. 

82. A Administração poderá rescindir de imediato o(s) contrato(s), caso a contratada venha a 
reincidir nas infrações elencadas nos subitens anteriores, sem prejuízo de outras sanções 
administrativas aplicáveis à espécie e previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei Federal n° 
8.666/93, além da multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor da prestação de serviço objetivado. 
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83. As multas são independentes entre si e a aplicação de uma não exclui a de outras, sendo 
descontadas do pagamento devido ou cobradas administrativamente ou judicialmente. 

84 As licitantes ficam sujeitas às penas previstas na Seção UI do Capítulo IV, da Lei Federal n° 
8.666/93. 

84.1 . As multas poderão ser descontadas do pagamento devido ou por meio da retenção de 
créditos decorrentes do contrato até os limites do valor apurado. 

DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

85. Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legitima para solicitar esclarecimentos, providencias 
ou impugnar este edital, desde que encaminhada com antecedência de 02 (dois) dias úteis antes da 
data fixada para recebimento das propostas. 

86. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição interposta no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
contadas da data do recebimento da petição. 

87. Quando acolhida a petição contra este edital, será designada nova data para realização deste 
pregão. 

88. A impugnação feita tempestivamente não impedirá o licitante de participar deste processo 
licitatório, caso a decisão sobre a petição não seja protocolada antes da data marcada para o 
recebimento e abertura dos envelopes proposta e documentação. 

DA ANULAÇÃO E DA REVOGAÇÃO DO PREGÃO 

89. A critério da Prefeitura Municipal de NOVA CANTU- Paraná, este pregão poderá: 

89 .1. ser anulado, se houver ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante 
justificativa escrita e devidamente fundamentada; 

89.2. ser revogado se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse público, 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta; ou 

89.3. ter sua data de abertura dos envelopes documentação e proposta transferida, por 
conveniência exclusiva da Prefeitura Municipal de NOVA CANTU - Paraná. 

90. Será observado, ainda, quando ao procedimento deste pregão: 

90.1. a anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de 
indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei n° 8.666/93; 
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90.2. no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

91. Em caso de dúvida, o interessado deverá contatar o Pregoeiro, no endereço mencionado no preâmbulo 
deste edital ou pelos telefones: (044 - 3527-1281)- e-mail compras@NOVA CANTU.pr.gov.br no horário 
das 08:00 às 12:00, para obtenção dos esclarecimentos que julgar necessários. 

NOVA CANTU-PR, 30 de Agosto de 2016. 
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ANEXO / 

MEMORIAL DESCRITIVO 

SERVIÇOS DE REPARAÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS, UTILITÁRIOS E ONIBUS, 
CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL 
CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA, EM 
ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 

O Valor Máximo desta Licitação é de R$ 147.500,00 (Cento e Quarenta e Sete Mil e 
Quinhentos Reais) 

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. Valor Máx. 
Unit. Total. 

1 HORAS DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO MECANICA HRS 400 85,00 34.000,00 
DE VEICULOS LEVES. 

2 HORAS DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO MECANICA HRS 200 85,00 17.000,00 
DE VEICULOS UTILIT ARIOS 

3 HORAS DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO MECANICA HRS 300 105,00 31 .500,00 
DE VEICULOS PESADOS, CAMINHÃO E ONIBUS 

4 HORAS DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO MECANICA HRS 200 120,00 24.000,00 
DE MAQUINA PESADA 

5 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA HRS 200 120,00 24.000,00 
CAMINHÃO, ONffiUS, UTILIT ARIOS E MAQUINAS 
PESADAS. 

6 HORAS DE SERVIÇO ELETRICOS EM VEICULOS HRS 200 85,00 17.000,00 
TOTAIS 147.500,00 

OBS: O licitante vencedor ficará obrigado a iniciar imediatamente a prestação dos serviços objeto da presente 
licitação, conforme solicitação e necessidades da administração. A entrega é de inteira responsabilidade da 
empresa contratada, devendo iniciar a prestação dos serviços no prazo máximo de 01 (uma) hora após receber 
a ordem de serviço emitida pela administração. 

Os serviços prestados deverão ser executados com a máxima qualidade, a 
Licitante deve prestar garantia dos serviços, caso haja algum prejuízo 
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devido aos serviços prestados a empresa será responsabilizada a arcar 
com o ônus do prejuízo causado, a entrega de serviço distinto daquele 
constante do Termo de Referencia acarretará no não pagamento das 
horas e rescisão contratual. 
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ANEXO li 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO A CONSTITillÇÃO FEDERAL 

Nome da Empresa: ____________________ _ 
Endereço da Empresa: __________________ _ 
C.N.P.J da Empresa: ---------------------
À 
PREFEITURA MUNIClP AL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: Pregão (Presencial) no 029/2016 - PMNC 

o signatário da presente, em nome 
Sr(a) ______________ brasileiro(a), casado(a), 

da Proponente o 
empresário(a), residente e 

domiciliado( a) à Av. ________ _ _ ____ ___, na cidade de 

----------~' portador(a) da R.G n° _________ ,, expedida pela 
Secretaria de Segurança Pública do Paraná e do C.P.F n° ______________ ~ 

vem declarar, sob pena da Lei, que a Empresa: , que não 
mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou 
serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 
(dezesseis) anos e menores de 14 (quatorze) anos a não ser na condição de aprendiz. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e Data 

Carimbo do CNPJ, Assinatura do representante legal da Empresa 

C.P.F _________ _ 

R.G ________ ___ _ 
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CNPJ n.B45.394/0001·03 

ANEXO IH 

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR OU 

CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 029/2016 - PMNC 

A empresa ............... ........ ... ..... .......................... . , inscrita no CNPJ n° ................ .................. ,vem pelo 

seu representante legal infra-assinado, em atenção ao disposto no art. 4°, VII, da Lei 10.520/02, 

declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitação na licitação, mediante 

pregão presencial n° 029/2016- PMNC, do MUNICÍPIO DE NOVA CANTU- PARANÁ. 

DECLARA, ademais, que não está impedida de participar de licitações e de contratar com a 

Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e Data 

Carimbo do CNPJ, Assinatura do representante legal da Empresa 

C.P.F _________ _ 

R.G __________ _ 

ANEXO IV 
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PROPOSTA DE PREÇOS 
Nome da Empresa:. _________________ _ 
Endereço da Empresa: _______________ _ 
C.N.P.J da Empresa:. ________________ _ 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: Pregão (Presencial) no 029/2016 - PMNC 

Apresentamos e submetemos à apreciação dos Senhores nossa proposta de preços relativa a SERVIÇOS DE 
REPARAÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS UTILITÁRIOS E MÁQUINAS PESADAS 
PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE DO TERMO 
DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL., em conformidade com Memorial Descritivo. 

O Valor Máximo desta Licitação é de R$ 147.500,00 (Cento e Quarenta e Sete Mil e Quinhentos Reais) 

Item Descrição 

I HORAS DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO MECANICA DE 
VEICULOS LEVES. 

2 HORAS DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO MECANICA DE 
VEICULOS UTILITARIOS 

3 HORAS DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO MECANICA DE 
VEICULOS PESADOS, CAMINHÃO E ONIBUS 

4 HORAS DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO MECANICA DE 
MAQUINA PESADA 

5 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA 
CAMINHÃO, ONIBUS, UTILITARIOS E MAQUINAS 
PESADAS. 

6 HORAS DE SERVIÇO ELETRICOS EM VEICULOS 
TOTAIS 

-CONDIÇOES DE PAGAMENTO: Conforme Ed1tal 

VALIDADE DA PROPOSTA: conforme item 35 do edital. 

PRAZO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Conforme Edital 

Unidade Quant. Valor Máx. Valor 
Unit. Total. 

HRS 400 

HRS 200 

HRS 300 

HRS 200 

HRS 200 

HRS 200 

O valor total da Proposta é de: R$ ______ ,L_ __________________ __) 

Local e Data 

Carimbo do CNPJ, Assinatura do representante legal da Empresa 
C.P.F _________ _ 

R.G -----------

Máx. 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À DOCUMENTAÇÃO 

Nome da Empresa: ____________________ _ 
Endereço da Empresa: __________________ _ 
C.N.P.J da Empresa: __________________ _ 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 029/2016 - PMNC 

Prezados Senhores, 

0 va Cant" · 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão presencial n°029/2016 - PMNC, instaurado pelo 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU - PARANÁ, que recebemos os documentos e tomamos 
conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 
objeto da licitação. 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

Local e Data 

Carimbo do CNP J, Assinatura do representante legal da Empresa 

C.P.F __________ _ 
R.G __________ _ 
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ANEXO VI 

MODELO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PACTUADA ENTRE O MUNICÍPIO DE NOVA CANTU E 
.......... , CUJO OBJETO É ......................... , NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N. o 8666 DE 
2110611993. 

O MUNICIP/0 DE NOVA CANTU. pessoa jurídica de poder público, sito ........................................ , centro, na cidade de NOVA 
CANTU. Estado do Paraná, neste ato representada pela Prefeita Municipal Senhora ....... , portadora do RG n° .. ....... .... - ... e CPF n° . 
.......... a seguir denominada CONTRATANTE e .......... ..... , inscrita(o) no CPFICNPJ sob n ............... , com sede/domicílio na(o) 
............ ..... .. .... , no Município de .. ... ... ....... , neste ato representada(o) por ............ ....... , doravante denominado de FORNECEDOR, em 
decorrência do Processo Licitatório para registro de preços Pregão Presencial n° 34120I6 - PMNC, celebraram a seguinte ATA, 
mediante sujeição mútua as normas constantes da Lei n° 8666 de 2II0611993 e Decreto Municipal n° .......... .. ... ..... ....... .... .... ... , nos 
seguintes termos: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO VALOR 
1.1 -Pelo presente procedimento, fica registrado a relação dos serviços abaixo relacionados com seus referidos valores: 
1.2 - os preços acima registrados não obriga a administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a 
realização de licitação especifica para as contratações pretendidas, sendo assegurado ao Fornecedor do registro, a preferência de 
prestação dos serviços em igualdade de condições. 
1.3 - A não utilização do registro de preços será admitida nos serviços que se revelarem antieconômicas e quando, comprovadamente, 
se verificarem irregularidades que levem ao cancelamento do preço registrado. 
1.4 - A Ata de Registro de Preços, durante a sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade do Município que não 
tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a 
vantagem. 
CLÁUS ULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇA-0 
Faz parte da presente Ata, independentemente da transcrição, todos os documentos constantes do processo Licitatório Pregão 
Presencial n° 029120I6- PMNC, cujo teor é de conhecimento das partes. 
CLÁUSULA TERCEIRA- DA CONTRATAÇÃO 
3.1 - O licitante vencedor ficará obrigado a prestar os serviços objeto da presente licitação conforme as necessidades da 
administração publica .. 
3.2. O acompanhamento será efetuado pela Secretaria de administração. 
3.4. A prestação dos serviços e despesas com a mesma é de inteira responsabilidade da contratada 
3.5 - o Município poderá dispensar o termo de contrato e optar por substituí-lo por outros instrumentos equivalentes. 
3.6 - O Município poderá, quando convocado o primeiro classificado e este não assinar o contrato ou não aceitar outro instrumento 
equivalente, convidar os classificados subseqüentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o edital de licitação, 
independentemente da cominação prevista no artigo 8I da Lei Federal n° 8.666/93. 
3. 7 - Quando o primeiro classificado não assinar o contrato ou não aceitar outro instrumento equivalente, o classificado subseqüente 
que aceitar a proposta do primeiro classificado fica obrigado a prestar os serviços, nos termos do§ r. do artigo 64 da Lei Federal n° 
8.666/93, somente a quantidade proposta pelo classificado que se negou afirmar a contratação com a Administração. 
CLÁUS ULA OUARTA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
4.I. No caso de contratação, a Beneficiária se compromete a garantir os preços dispostos na cláusula primeira da presente Ata. 
4.2 Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na presente Ata incluem todos os custos diretos e indiretos para a 
execução do Objeto Contratado, constituindo-se na única remuneração devida. 
4.2. O pagamento será efetuado até 30 dias após entrega dos serviços e fornecimento dos materiais, mediante a apresentação da nota 
fiscal, pelo preço da proposta adjudicada e homologada, juntamente com a CND do INSS, FGTS e TRABALHISTA, não se admitindo 
reajuste, após a emissão da nota de empenho, observado-se as condições de recebimento do objeto. 
4.3. A Prefeitura Municipal de NOVA CANTU - Paraná, reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os 
serviços não forem prestados e entregues nas condições exigidas no presente processo licita tório. 
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4.4. A prefeitura Municipal de NOVA CANTU -Paraná poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a multas 
ou indenizações devidas pelo licitante nos termos deste pregão. 
4.5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira e 
previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira. 
4.6. Os recursos destinados ao pagamento pela prestação dos serviços com fornecimento de materiais constantes da Cláusula 
primeira, são oriundos das seguintes dotações orçamentárias: 

02.001.04.122.0021.2.006.3.3.90.39.19.99. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
02.001.04.122.0020.2.002.3.3.90.39.19.99. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 
05.002 .12.361.0188.2.015 .3.3.90.39.19.99. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

05.004.12.365.0185.2.017.3.3.90.39.19.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 
05.006.12.361.0188.2.051.3.3.90.39.19.99- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
05.008.12.361.0188.2.036.3.3.90 .39.19.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
06.002.26.788.0534.2.025.3.3.90.39.19.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
06.003.15.452.0323.2.026.3.3 .90.39.19.99- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
07.002.10.301.0428.2.028.3.3.90.39.19.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 
07.002.10.301.0428.2.029.3.3.90.39.19.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 
08.002.20.608.0075.2.034.3.3.90.39.19.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 
11.002.08.243.0483.2.053.3.3.90.39.19.99- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 

CLAUSULA QUINTA -DAALTERACÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
5.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daquele praticado no mercado, ou de fato que eleve o 
custo dos serviços registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, na 
forma e condições constantes no edital, cabendo à unidade administrativa responsável pelo Sistema de Registro de Preços o controle e 
o acompanhamento da evolução dos preços. 
5.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o 
Município deverá: 
I- convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado; 
li- frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e 
III- convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
5.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente 
comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e 
comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de prestação dos serviços; e 
li - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
5.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as 
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
CLAUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 
6.1. A vigência da presente Ata é de 12 meses a partir de Assinatura. 
6.3- Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento. 
6.4 - Os prazos serão em dias consecutivos e seu início e término somente ocorrerão em dia útil. 
CLÁUSULA SÉTIMA- DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E FISCAIS 
7.1 - Todos e quaisquer impostos, taxas e contribuições fiscais e para-fiscais, inclusive os de natureza previdenciária, social e 
trabalhista bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza, decorrentes da celebração de Contrato oriundo desta 
Ata, correrão única e exclusivamente por conta do( a) Contratado( a). 
7.2 - Obriga-se o prestador de serviço, durante a vigência desta Ata, a manter-se inteiramente em dia com as contribuições 
previdenciárias, sociais e trabalhistas. 
7.3 -A contratada deverá responder por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes da prestação dos serviços; 
7. 4- A contratada não poderá transferir a outrem no todo ou em parte suas obrigações firmadas por 
ocasião deste instrumento sem prévia e expressa anuência do contratante; 
7.5- A Contratada será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Contratante ou a terceiros, provocados 
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por seus profissionais ou prepostos, decorrentes de sua culpa ou dolo na realização do objeto desta contratação, ainda que por 
omissão involuntária, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela Contratante 
CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRECOS 
8.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
I- descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
/1- não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela administração, sem justificativa 
aceitável; 
/11- não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; e 
IV- tiver presente razões de interesse público. 
8.2 - O cancelamento do registro na hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho 
da autoridade competente do Município. 
8.3 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha 
comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados. 
CLÁUSULA NONA - DO FORO 
Para as questões decorrentes desta Ata fica eleito o Foro da Comarca de IRETAMA- PR, com renúncia expressa de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 

E por assim por estarem de acordo, assinam a presente Ata em três vias de igual teor, os representantes das 
partes acordantes, juntamente com as testemunhas abaixo. 

NOVA CANTU, ........... ......... ..... .... , (. .. ...... ... .. ) 

CONTRATANTE CONTRATADA 

Testemunhas: 
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Prefeitura Municipal de Nova cant 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPI17.845.394/0001-03 

ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 029/2016 - PMNC 

A 
empresa .... .... ....... .................. ..... ....... ............... .. .... .. ... ................ .. ..... .... ...... ... ..... ......... , inscrita no 
CNPJ n° ... ... .. .... ...................... .. ............ ...... ....... .... .. , por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a) .................... ... .. .. .. .................. .... ................... ..... .................... , portador (a) da Carteira de 
Identidade n° ..... ......... ...................... e do CPF n° .................................. ...... , DECLARA, para fins os 
fms de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão 
Presencial n° 029/2016 - PMNC, que se enquadra como microempresa e empresa de pequeno porte, 
conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei 
Complementar n° 123/2006. 

As informações acima é de inteira responsabilidade da declarante a veracidade das informações, 

sujeitando-se às penalidades legais. 

Local e Data 

Carimbo do CNPJ, Assinatura do representante legal da Empresa 

C.P.F _________ _ 
R.G __________ _ 
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À 

Prefeitura Municipal de Nova Canto 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 71.845.394/0001·03 

ANEXO VIII 
CARTA CREDENCIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 029/2016 - PMNC 

Prezados Senhores, 

O abaixo assinado, (inserir o nome completo), carteira de identidade (inserir o numero e 

órgão emissor), na qualidade de responsável legal pela proponente (inserir nome da proponente), 

vem, pela presente, informar a V. S35 que o senhor (inserir o nome completo), carteira de identidade 

(inserir o numero e órgão emissor), é a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de 

abertura e recebimento da proposta de preços e documentação de habilitação e, para assinar as atas e 

demais documentos, formular ofertas e lances de preços, e com poderes para renunciar prazos 

recursais a que se referir a este Pregão, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em 

nome da empresa proponente. 

Outrossim, declaro-me ciente de que responderei em juízo ou fora dele, se for o caso, por todos os 

atos que venha a ser praticados pelo representante ora designado. 

Atenciosamente, 

Local e Data 

Carimbo do CNP J, Assinatura do representante legal da Empresa 
Obs.: Firma reconhecida do responsável legal 

C.P. F _________ _ 
R.G __________ _ 
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Prefeitura Municipal de Nova Cant 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ n.B45.394/0001-03 

ANEXO IX 

DECLARAÇÃO 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 029/2016 - PMNC 

Prezados Senhores, 

A empresa ...... ............. .. ............ ...... , inscrita no CNPJ n° ................ ............. ,por intermédio 
de seu representante legal o(a) Sr(a) ...... ......... ............. , portador da Carteira de identidade 
n° .. .... .... .. ... . e do CPF n° ............................ ,DECLARA para os devidos fins de direito, na qualidade 
de licitante, que atendemos plenamente os requisitos de habilitação do processo administrativo de 
Pregão Presencial n° 029/2016- PMNC. 

Local e Data 

Carimbo do CNP J, Assinatura do representante legal da Empresa 

C.P. F _________ _ 
R.G __________ _ 
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Prefeitura Municipal de Nova Canto 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ n.845.394/0001-03 

PROCESSO no 047/2016 
MODALIDADE TOMADA DE PREÇO No 009/2016 

COMPRAS E/OU SERVICOS 

OBJETO: HORAS DE SERVIÇOS 11ECANICOS PARA FROTA MUNICIPALl 
12ara todas as Secretarias. 

VALOR ESTIMADO- R$-147.500l00 (Cento e Quarenta e Sete Mil e Quinhentos 
Reais). 

Visto: 

Visto: 

Visto: 

Dispensado 

DATA: 30 I 08 I 2016 

ÃO FINANCEIRA: 

DATA: 30 I 08 I 2016 

Carta 
Convite 

DATA: 30 I 08 I 2016 
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Prefeitura Municipal de Nova Canto 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ 71.845.394/0001-03 

REQUERIMENTO COM TERMO DE REFERÊNCIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL: 

O Responsável pela unidade administrativa abaixo identificada vem respeitosamente perante Vossa 
Excelência, requerer a competente autorização para aquisição do objeto abaixo descrito: 

li-OBJETO 

SERVIÇOS DE REPARAÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS, UTILITÁRIOS E 
ONIBUS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL 
CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA, EM 
ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 

~ X) Contratação ( ) Registro de preços ( ) AQUISIÇÃO 

I 2 -JUSTIFICATIVA 

A presente solicitação se faz necessária para atender a demanda de reparos na frota 
municipal, visto que não dispomos de oficina própria e a necessidade de manter a frota em 
funcionamento . 

ESPECÍFICAÇÃO DOS BENS OU SERVIÇOS 

Item Descrição Unidade Quant. Valor Valor Máx. 
Máx. Unit. Total. 

1 HORAS DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO MECANICA HRS 400 85,00 34.000,00 
DE VEICULOS LEVES. 

2 HORAS DE SERVIÇO DE REPARAÇAO MECANICA HRS 200 85,00 17.000,00 
DE VEICULOS UTILITARIOS 

3 HORAS DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO MECANICA 
DE VEICULOS PESADOS, CAMINHÃO E ONIBUS 

HRS 300 105,00 31.500,00 

HORAS DE SERVIÇO DE REPARAÇAO MECANICA HRS 200 120,00 24.000,00 
DE MAQUINA PESADA 

5 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA HRS 200 120,00 24.000,00 
CAMINHÃO, ONIBUS, UTILITARIOS E MAQUINAS 
PESADAS. 

6 HORAS DE SERVIÇO ELETRICOS EM VEICULOS HRS 200 85,00 17.000,00 
TOTAIS 147.500,00 

I 4 - LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS ou REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os Serviços deverão ser realizados na sede da empresa e em local informado pelo Município. 

I 5- PRAZO DE ENTREGA ou PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

O inicio da prestação dos serviços serão em até 24 (vinte e quatro) horas a partir da Assinatura 
do Contrato e o prazo de execução é de ate 02 horas do recebimento da requisição de compras expedido 
pela Secretaria de Saúde do Município. 
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Prefeitura Municipal de Nova Canto 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ n.845.394/0001-03 

I 6- ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

O acompanhamento será efetuado por Funcionário Designado pela Municipalidade. 

I 7 -ESTIMATIVA DO vALOR 

O valor total estimado da contratação do serviço ou aquisição de bens deverá ser baseado: 
I - ao menor preço, nos casos de dispensa de licitação; 
11 - à média dos dois menores orçamentos, nos casos de licitação. 
Os orçamentos poderão ser realizados através de formulários padronizados. 

I 8- CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 
Conforme o Artigo 73 da Lei 8.666/93: 

Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 
I - em se tratando de obras e serviços: 
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado; 
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante 

termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que 
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei; 

11- em se tratando de compras ou de locação de equipamentos: 
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a 

especificação; 
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente 

aceitação. 

l 9 - DA VERACIDADE DOS ORÇAMENTOS 
Certifico que os orçamentos enviados juntamente a este Termo de Referencia foram por mim 

realizados e são verdadeiros, conforme rubrica/assinatura em cada um deles. 

I 1 o -DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Sendo o que se apresenta para o momento, reitero votos de elevada estima e apreço. 

Nova Cantú, 30 de Agosto de 2016 

2 
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l 

Prefeitura Municipal de Nova canto 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ 11.845.394/0001·03 

ORÇAMENTO / COTAÇÃO 
CAR IMBO CNPJ OU INFORMAR N° DO CPF 

PROPONENTE: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE: 
E-MAIL: 
DATA: 
VALIDADE DO ORÇAMENTO: 

RAMO DE ATIVIDADE 

r ~oponente supra identificado, apresenta ao Município de Nova Cantú o seguinte ORÇAMENTO 
Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. 
1 HORAS DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO MECANICA DE HRS 400,00 

VEICULOS LEVES. 
2 HORAS DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO MECANICA DE HRS 300,00 

VEICULOS UTILITARIOS 
3 HORAS DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO MECANICA DE HRS 600,00 

VEICULOS PESADOS, CAMINHÃO E ONIBUS 
4 HORAS DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO MECANICA DE HRS 300,00 

MAQUINA PESADA 
5 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA HRS 350,00 

CAMINHÃO, ONIBUS, UTILITARIOS E MAQUINAS 
PESADAS. 

I 

Valor 
Total. 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

ASSINATURA NOME DO RESPONSA VEL PELO ORÇAMENTO: 
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