
~ 
CHE\IRDLET 

COM COMANDO INTERNO, VIDROS 
ELÉTRICOS, VIDROS ELÉTRJCOS 
DIANTEIROS AIR BAG DUPLO, SISTEMA 
DE FREIOS COM ABS, CÂMBIO 
MECÂNICO COM SEIS VELOCIDADES, 
GARANTIA DO F ABRJCANTE DE 3 ANOS 
E ASSISTÊNCIA EM REDE AUTORIZADA 
E COBERTURA EM TODO O TERRITÓRIO 
NACIONAL, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES SECRETARJA DE SAÚDE, 
CONVENIO TRASNPORTE SANITÁRJO -
APSUS 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Confonne Edital 

V ALI DA DE DA PROPOSTA: 60 dias após abertura da mesma. 

PRAZO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Confonne Edital 

O valor total da Proposta é de: R$ 39.338,67 (TRJNT A E NOVE MIL, TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E 

SESSENTA E SETE CENTAVOS) 

C.P.F 020.155.419-4 
R.G 6.0.:/1.301-0 

Goioerê (PR), 06 de outubro de 2016. 

FINO NEW ROAos· 

rõ6105496/0002·251 
CIPAUTO VEÍCULOS 

L1 DA. 
Ruo Santos Dumont. 1331 I!.EP 8 7360-000 Goioerê P!J 



Terça-feira, 4 de outubro de 2016 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 

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

AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITA TÓRIO n' 052/2016 
PREGÃO, na forma Presencial 

N' 032/2016- PMNC 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EM ATENDIMENTO A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FAMILIA 
PARANAENSE, conforme especificações em edital. 

ABERTURA: À partir das 10:00 (Dez) Horas do dia lO de Outubro 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. 

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

Nova Cantu, Estado do Paraná, 03 de Outubro de 2.016. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
Prefeito Municipal 



PREÂMBULO 

MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
11Paço Municipal Martin Krupek" 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 052/2016 
PREGÃO PRESENCIAL n°032/2016- PMNC 

O MUNICÍPIO DE NOVA CANTU- ESTADO DO PARANÁ, com sede na Rua Bahia,85, Centro, em Nova Cantu, 
ora denominado licitador, toma público que se acha aberta licitação na modalidade PREGÃO 
(presencial), do tipo Menor Preço- Por Item, objetivando a: VEICULO l.OL COM CAPACIDADE 
PARA 05 OCUPANTES EM CONFORMIDADE COM O CONTRAN (CONSELHO NACIONAL DE 
TRANSITO) ANO DE FABRICAÇÃO 2016, ANO DE MODELO 2017, POTÊNCIA DE 78CV COM 
GASOLINA E SOCV COM ETANOL, 04 PORTAS, TOTAL FLEX , COR BRANCA, COM AR, 
CONDICIONADO, CONTA-GIROS, DIREÇÃO ELÉTRICA, HODÔMETRO (TOTAL E PARCIAL) LUZ DE 
LEITURA, RODAS DE FERRO ARO 14 COM CALOTAS, APOIO DE CABEÇA TRASEIROS, BANCO 
TRASEIRO REBATÍVEL, BRAKE LIGTH, DESEMBAÇADOR VIDRO DIANTEIRO E TRASEIRO, 
RETROVISORES EXTERNOS COM COMANDO INTERNO, VIDROS ELÉTRICOS, VIDROS ELÉTRICOS 
DIANTEIROS, AIR BAG DUPLO, SISTEMA DE FREIOS COM ABS, CÂMBIO MECÂNICO COM SEIS 
VELOCIDADES, GARANTIA DO FABRICANTE DE 3 ANOS E ASSISTÊNCIA EM REDE AUTORIZADA E 
COBERTURA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONVENIO- FAMILIA PARANAENSE, que será regida pela 
Lei federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 
2006, Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações e demais exigências deste 
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: 10 de Outubro 2016. 
HORÁRIO: 10:00 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. No dia, hora e local mencionado no preâmbulo, terá inicio a sessão do pregão, com o seguinte 
roteiro: 

2.1. credenciamento dos representantes legais dos licitantes; 
2.2. recebimento de declaração de habilitação e dos envelopes contendo as propostas e a 
documentação; 
2.3 . abertura dos envelopes proposta e exame da conformidade das propostas 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; 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

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 ao 
interessado. 

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 

6. A presente licitação visa o acolhimento da melhor Proposta para o seguinte objeto: VEICULO l.OL 
COM CAPA CIDADE PARA 05 OCUPANTES EM CONFORMIDADE COM O CONTRAN (CONSELHO 
NACIONAL DE TRANSITO) ANO DE FABRICAÇÃO 2016, ANO DE MODELO 2017, POTÊNCIA DE 78CV 
COM GASOLINA E 80CV COM ETANOL, 04 PORTAS, TOTAL FLEX , COR BRANCA, COM AR, 
CONDICIONADO, CONTA-GIROS, DIREÇÃO ELÉTRICA, HODÔMETRO (TOTAL E PARCIAL) LUZ DE 
LEITURA, RODAS DE FERRO ARO 14 COM CALOTAS, APOIO DE CABEÇA TRSEIROS, BANCO 
TRASEIRO REBATÍVEL, BRAKE LIGTH, DESEMBAÇADOR VIDRO DIANTEIRO E TRASEIRO, 
RETROVISORES EXTERNOS COM COMANDO INTERNO, VIDROS ELÉTRICOS, VIDROS ELÉTRICOS 
DIANTEIROS AIR BAG DUPLO, SISTEMA DE FREIOS COM ABS, CÂMBIO MECÂNICO COM SEIS 
VELOCIDADES, GARANTIA DO FABRICANTE DE 3 ANOS E ASSISTÊNCIA EM REDE AUTORIZADA E 
COBERTURA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONVENIO - F AMILIA P ARANAENSE, o veiculo deve ser 
entregue no município de NOVA CANTU, Estado do Paraná, conforme discriminado no Anexo I
"Memorial Descritivo". 

6.1. Independentemente da especificação deste Edital, os veiculo a ser adquiridos pelo 
Município deverão estar em conformidade com o Anexo I- "Memorial Descritivo". 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
11Paço Municipal Martin Krupek" 

7. Poderão participar deste pregão quaisquer licitantes que: 

7.1. detenham 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; e, 
8.2. empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
administração Pública, enquanto perdurem os motivos da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade qual aplicou a penalidade; 
8.3. cujos sócios ou acionistas estejam impedidos face ao disposto no art. 9° da Lei n° 
8.666/93 . 
8.4. 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. 

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, 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 proposta, realizando os seguintes procedimentos: 

11 .1. exame de conformidade da proposta, consistindo em conferência, análise e 
classificação das propostas em confronto com o objeto e exigências deste Edital, e 
desclassificação das que não atendam às exigências do instrumento convocatório; 
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; 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
"Paço Municipal Martin Krupek" 

11.3.1. havendo empate no terceiro valor, serão selecionadas todas as 
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 do envelope proposta, 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 sequencial, a 
apresentar lances verbais, a começar pelo licitante detentor da proposta de maior preço, e as demais, 
pela ordem decrescente de preços ofertados. 

13.1. A desclassificação da proposta da licitante importa sua exclusão das fases 
subsequentes; 
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 
excluída 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 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; 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N. 0 77.845.394/0001-03 
11Paço Municipal Martin Krupek" 

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 somente dar-se-à, em qualquer 
hipótese, após a etapa competitiva de lances verbais; 

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 ata respectiva. 

19. To das 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 do licitante de 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 conhecimento do seu resultado; 

23. A abertura dos envelopes proposta 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 do licitante presente ao ato, 
tal circunstância será lavrada em ata. 
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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. 

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 os que estejam legalmente estabelecidos na forma da 
Lei, para os fins do objeto pleiteado, sendo vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a 
representação, na presente licitação, se mais de uma empresa. 

26.1 Será admitida, em todas as etapas da licitação, a presença de somente um 
representante de cada proponente. 

27. a proponente deverá apresentar, inicialmente e em separado dos envelopes, documento com a 
indicação do representante credenciado, com 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 do certame, uma vez que trata-se de Pregão Presencial. 

27.1 O credenciado far-se-a através do documento constante do Anexo Vlli 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, 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. 
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 enquadra-se como pequena ou micro empresa para os fins 
da Lei Complementar 123/06 (ANEXO VII) quando for o caso. Esta declaração deverá ser 
entregue fora do envelope de habilitação, os documentos relativos ao credenciamento. 
Deve-se apresentar a Certidão expedida pela Junta Comercial para comprovação da 

A 
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condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme 
Instrução Normativa no 103,30 de abril de 2007. 
27.4 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, 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° 031/2016- 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 N° 031/2016- 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. 
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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, 
salvo se esta ocorrer em prazo superior a 30 dias após a abertura das propostas, o que 
poderá ser reduzido equivalentemente. 

DOS PREÇOS 

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 

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

Valor Máximo desta Licitação é de R$ 39.338,67 (Trinta e Nove Mil e Trezentos e Trinta e 
Oito Reais e Sessenta e Sete Centavos). 

Item Descrição 

VEICULO l.OL COM CAPACIDADE PARA OS 
OCUPANTES EM CONFORMIDADE COM O 
CONTRAN (CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO) 
ANO DE FABRICAÇÃO 2016, ANO DE MODELO 2017, 
POTÊNCIA DE 78CV COM GASOLINA E 80CV COM 
ETANOL, 04 PORTAS, TOTAL FLEX, COR BRANCA, 
COM AR, CONDICIONADO, CONTA-GIROS, DIREÇÃO 
ELÉTRICA, HODÔMETRO (TOTAL E PARCIAL) LUZ 
DE LEITURA, RODAS DE FERRO ARO 14 COM 
CALOTAS, APOIO DE CABEÇA TRSEIROS, BANCO 
TRASEIRO REBATÍVEL, BRAKE LIGTH, 
DESEMBAÇADOR VIDRO DIANTEIRO E TRASEIRO, 
RETROVISORES EXTERNOS COM COMANDO 
INTERNO, VIDROS ELÉTRICOS, VIDROS ELÉTRICOS 
DIANTEIROS AIR BAG DUPLO, SISTEMA DE FREIOS 
COM ABS, CÃMBIO MECÂNICO COM SEIS 

Unidade Quant. 

UN 1 

Valor 
Máx. 
Unit. 
39.338,67 

Valor 
Máx. 
Total. 
39.338,67 
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PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA 
ASSISTENCIA SOCIAL, CONVENIO - FAMILIA 
P ARANAENSE. 

33.2. O veículos deverá vir devidamente adesivado, com adesivo tipo recorte, onde é de inteira 
responsabilidade da licitante contratada os dispêndios com adesivo. 
33.2.1. Os adesivos deverão ser colocados conforme segue modelo em anexo: 

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 providenciar a entrega do veiculo imediatamente após 
a ordem de entrega emitida pela Contratada. 
34.2 - A entrega é de inteira responsabilidade da empresa contratada, onde a mesma deverá 
ser providenciada em até 30 dias após solicitação da administração. 

3 5. O Prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 dias contados da data da 
homologação do presente expediente, independente de menção expressa na proposta. 

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 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 

39. Após a análise das propostas, serão desclassificadas, com fundamento nos incisos I e II 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 insumos 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 fisc~f:\ 
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39.2. não atenderem às exigências contidas no edital deste pregão. 

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 unitário e total da proposta. 

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

42. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste pregão, 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. 

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. 

47. Encerrada a análise das propostas apresentadas, em conformidade com as exigências contidas 
neste edital, o Pregoeiro classificará o licitante autor da propostas 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 
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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. 

50.1. O Pregoeiro deverá negociar diretamente com o licitante detentor da proposta de 
menor preço, no sentido de que seja obtido melhor preço. 

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 subsequente, 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 
definido 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 assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. 
52.1.1 - 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). 
52.2 - 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); 
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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); 
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 No 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 5 (cinco) 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, 
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b) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funci9namento 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 UI. 
b) Certidão negativa de falência ou concordata e 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 ftns 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); 

54. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar: 
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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. 

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 razo do recorrente, cu·a intima ão se dará na sessão do re ão. 
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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 

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

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 subsequentes, 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 subsequente que aceitar a proposta do primeiro 
classificado fica obrigado a entregar o bem, 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. 

Rua Bahia, 85- Centro - CEP 87.330-000 - Nova Cantu -PR - E-Maillicitacao@novacantu.pr.~ov.br 
D:\LJCfTAÇÁO\UCn'AÇ0ES 1016\PREGÃO\llcitaçdo 031 Faml/ia PartJII«nuiEditol pt»'a Attwlsfçdo dt VttCIIIo 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N. 0 77.845.394/0001-03 
upaço Municipal Martin Krupek" 

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 DAS PARTES CONTRATANTES 

69. As Partes deste contrato devem observar o seguinte: 

69.1 Ao licitante vencedor caberá observar o seguinte: 
69.1.1 Prestar os serviços na forma da proposta aqui contratada, observado fielmente 
a qualidade, o quantitativo e o valor; 
69.1 .2 Ter disponibilidade de produto e pessoal disponível quando solicitado; 
69.1.3 Apresentar as faturas preenchidas de forma correta e em valores 
correspondentes às requisições, em tempo de serem processadas; 
69.1.4 Atender de imediato as requisições e em nenhuma hipótese atrasar a 
entrega/prestação dos serviços. 
69 .1.5 responder por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes da prestação 
dos serviços; 
69 .1.6 não transferir a outrem no todo ou em parte suas obrigações firmadas por 
ocasião deste instrumento sem prévia e expressa anuência do contratante; 

69.2 Ao Município caberá observar o seguinte: 
69 .2.1 Efetuar através do órgão próprio controle dos serviços prestados; 
69.2.2 Efetuar pagamentos na forma e condições contratadas. 

DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

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

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 SERVIÇOS 

Rua Bahia, 85- Centro - CEP 87.330-000 - Nova Cantu - PR - E-Maillicitacao@novacantu.pr.gov.br riJ 
D:IUCffAÇÃO\LICffAÇOES 20/6\PJIEGÃOú.iciraçdo 032 Fom/1/a Pnmnoen,.I,Edirnl para Aqulslçdo d• V•lculo At c 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
"Paço Municipal Martin Krupek" 

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 
servtços. 

DO LOCAL DA ENTREGA DOS SERVIÇOS 

72. A Entrega deverá ser realizada mediante solicitação da Administração Pública ao licitante 
vencedor, podendo os mesmos serem entregues na sede da contratante, ou sendo necessário em 
qualquer ponto dentro dos limites do Município, tais serviços serão destinados atender as seguintes 
secretarias:; SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICÍPIO DE NOVA 
CANTU/PR, conforme consta do memorial descritivo. 

72.1. O inicio dos serviços será imediatamente a assinatura do contrato e a entrega não 
poderá ultrapassar 30 (trinta) dias a partir da emissão de ordem de serviços expedida. 

DA DESPESA 

73. O valor devido em razão da prestação dos serviços a que alude a iminente licitação, responderão 
os recursos das dotações orçamentárias vinculadas a Secretaria assim classificada: 

Valor R$ 39.338,67 (Trinta e Nove Mil e Trezentos e Trinta e Oito Reais e Sessenta e Sete 
Centavos). 
11.003.08.243.0483.1.036.4.4.90.52.48- Assistência Social- Família Paranaense 

DO PAGAMENTO 
74. O pagamento será efetuado através da OBTV, até o 5° (quinto) dia útil posterior a data da 
entrega e liberação dos recursos pelo órgão Repassadores .. 

74.1. A apresentação da respectiva nota fiscal deverá constar além da descrição do objeto, n° e 
modalidade da licitação, n° do contrato. 

74.2. O veiculo será vistoriado por servidor designado. 

75. O pagamento será efetuado nos temos do item 74 do presente edital a 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 recusar 
o recebimento dos veículos no ato da entrega, caso os mesmos não forem entregues 
nas condições exigidas no memorial descritivo, obrigando ao contratado sob pena de 
não receber pelos veículos adquiridos. 

75.2. 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. 

76. 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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78. 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 

79. As penalidades são as elencadas no artigo 81 e seguintes do Capítulo IV, da Lei Federal n° 
8.666/93. 

80. 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 o Contrato Administrativo, 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. 

80.1. 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. 

80.2. 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. 
80.3. 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. 

80.4. Caberá multa de 20%(vinte por cento) por inexecução total do ajuste, calculada 
sobre o valor do contrato ou da Nota de Empenho. 

81. 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. 

82. 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. 

83 As licitantes ficam sujeitas às penas previstas na Seção III do Capítulo IV, da Lei Federal n° 
8.666/93. 

83 .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 
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84. 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. 

85. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição interposta no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
contadas da data do recebimento da petição. 

86. Quando acolhida a petição contra este edital, será designada nova data para realização deste 
pregão. 

87. 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 

88. O critério da Prefeitura Municipal de Nova Cantu - Paraná, este pregão poderá: 

88.1. ser anulado, se houver ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, 
mediante justificativa escrita e devidamente fundamentada; 

88.2. 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 

88.3. ter sua data de abertura dos envelopes documentação e proposta transferida, por 
conveniência exclusiva da Prefeitura Municipal de Nova Cantu - Paraná. 

89. Será observado, ainda, quando ao procedimento deste pregão: 

89 .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; 
89.2. no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

90 - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus 
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo 
o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas. 

a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação 
ou na execução de contrato; 

b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o 
processo de licitação ou de execução de contrato; 

c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com 
ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando 
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estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 
d) "prática coersitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às 

pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório 
ou afetar a execução do contrato. 

e) "prática obstrutiva": destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 
declarações falsas aos representantes do organismo multilateral, com o objetivo de impedir 
materialmente a apuração de alegações de prática prevista na cláusula vigésima sexta, atos 
cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro 
multilateral promover inspeção. 

90.1 - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo multilateral, mediante 
adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, 
inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de 
contratos fmanciados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da 
empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, 
coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo 
organismo. 
90.2 - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a 
contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em 
parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante, adiantamento ou 
reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros 
relacionados à licitação e à execução do contrato. 

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, 28 de Setembro de 2016. 

ELEANI ~A DE A 
·~ 
RADEJASKIW 

Pregoeira Oficial Município 

Rua Bahia, 85- Centro- CEP 87.330-000 - Nova Cantu- PR- E-Maillicitacao@novacantu.pr.gov.br 
D:\IJCffAÇÁ0\L/Cn'AÇ0ES 10/6\PREGÀO\Ucltoçdo OJ1 F(Jitfi/Jo PtJNJn«nu\Ethuú partt Aq11lsiç6o d: V~ier~lo A doe 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
11Paço Municipal Martin Krupek" 

ANEXO/ 

MEMORIAL DESCRITIVO 

VEICULO 1.0L COM CAPA CIDADE PARA 05 OCUPANTES EM CONFORMIDADE 
COM O CONTRAN (CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO) ANO DE FABRICAÇÃO 
2016, ANO DE MODELO 2017, POTÊNCIA DE 78CV COM GASOLINA E 80CV COM 
ETANO L, 04 PORTAS, TOTAL FLEX , COR BRANCA, COM AR, CONDICIONADO, 
CONTA-GIROS, DIREÇÃO ELÉTRICA, HODÔMETRO (TOTAL E PARCIAL) LUZ DE 
LEITURA, RODAS DE FERRO ARO 14 COM CALOTAS, APOIO DE CABEÇA 
TRSEIROS, BANCO TRASEIRO REBATÍVEL, BRAKE LIGTH, DESEMBAÇADOR 
VIDRO DIANTEIRO E TRASEIRO, RETROVISORES EXTERNOS COM COMANDO 
INTERNO, VIDROS ELÉTRICOS, VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS AIR BAG 
DUPLO, SISTEMA DE FREIOS COM ABS, CÂMBIO MECÂNICO COM SEIS 
VELOCODADES, GARANTIA DO FABRICANTE DE 3 ANOS E ASSISTÊNCIA EM 
REDE AUTORIZADA E COBERTURA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONVENIO 
FAMILIA P ARANAENSE. 

Valor Máximo desta Licitação é de R$ 39.338,67 (Trinta e Nove Mil e Trezentos e Trinta e 
Oito Reais e Sessenta e Sete Centavos). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor 
Máx. 
Unit. 

Valor 
Máx. 
Total. 

1 VEICULO l.OL COM CAPACIDADE PARA 05 
OCUPANTES EM CONFORMIDADE COM O 
CONTRAN (CONSELHO NACIONAL DE 
TRANSITO) ANO DE FABRICAÇÃO 2016, ANO DE 
MODELO 2017, POTÊNCIA DE 78CV COM 
GASOLINA E 80CV COM ETANOL, 04 PORTAS, 
TOTAL FLEX , COR BRANCA, COM AR, 
CONDICIONADO, CONTA-GIROS, DIREÇÃO 
ELÉTRICA, HODÓMETRO (TOTAL E PARCIAL) 
LUZ DE LEITURA, RODAS DE FERRO ARO 14 
COM CALOTAS, APOIO DE CABEÇA TRSEIROS, 
BANCO TRASEIRO REBATÍVEL, BRAKE LIGTH, 
DESEMBAÇADOR VIDRO DIANTEIRO E UM 
TRASEIRO, RETROVISORES EXTERNOS COM 
COMANDO INTERNO, VIDROS ELÉTRICOS, 
VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS AIR BAG 
DUPLO, SISTEMA DE FREIOS COM ABS, CÂMBIO 
MECÂNICO COM SEIS VELOCODADES, 
GARANTIA DO F ABRI CANTE DE 3 ANOS E 
ASSISTÊNCIA EM REDE AUTORIZADA E 

JtH•.K TRA RM TODO O TRRRTTÓRTO 

1,0000 39.338,67 39.338,67 

Rua Bahia, 85- Centro- CEP 87.330-000- Nova Cantu - PR- E-Maillicitacao@novacantu.pr.gov.br 
Eúitol pt~ro Aqulslçbo dt Vticu/o Fomi/Ja Pnronnt!n.U! 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
11Paço Municipal Martin Krupek" 

ANEXO li 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO A CONSTITIDÇÃO FEDERAL 

Nome da Empresa: ____________________ _ 
Endereço da Empresa: __________________ _ 
C.N.P.J da Empresa: __________________ _ 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) no 032/2016 - PMNC 

o signatário da presente, em nome da Proponente o 
Sr(a) _ ______________ brasileiro(a), casado(a), empresário(a), residente e 
domiciliado(a) à Av. ____ :---:-----::--------' na cidade de 
_________ _____j, 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 ___________ _ 

Rua Bahia, 85 - Centro- CEP 87.330-000- Nova Cantu- PR - E-M ai/ l~citacao@novacantu.pr.gov.br fr 
D:\L/CfT'AÇÀO\UCfT'AÇOES 2016\PREGAO.Ucilaç& OJ1 Familia Paranarnse\E&tal paro Aq11i.Sfç1Jo de Vel~ doe 

~ 
v 



À 

MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
11Paço Municipal Martin Krupek" 

ANEXOIII 

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR OU 

CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: Pregão (Presencial) no 032/2016 - 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° 032/2016 - 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 ___________ _ 

Rua Bahia, 85- Centro- CEP 87.330-000- Nova Cantu- PR - E-Maillicitacao@novacantu.pr.gov.br JL.) 
D:IJJCITAÇÃO\UCffAÇOES 2016\PREGÀOI.J.Jclloçllo OJ2 Fmnilio Por()nocns~\&lltol paro Aquisiçdo dr V~lcu/o tiJ 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N. 0 77.845.394/0001-03 
11Paço Municipal Martin Krupek" 

ANEXO IV 
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) n° 032/2016- PMNC 

Apresentamos e submetemos à apreciação dos Senhores nossa proposta de preços relativa a VEICULO l.OL COM 
CAPA CIDADE PARA 05 OCUPANTES EM CONFORMIDADE COM O CONTRAN (CONSELHO 
NACIONAL DE TRANSITO) ANO DE FABRICAÇÃO 2016, ANO DE MODELO 2017, POTÊNCIA DE 78CV 
COM GASOLINA E 80CV COM ETANOL, 04 PORTAS, TOTAL FLEX , COR BRANCA, COM AR, 
CONDICIONADO, CONTA-GIROS, DIREÇÃO ELÉTRICA, HODÔMETRO (TOTAL E PARCIAL) LUZ DE 
LEITURA, RODAS DE FERRO ARO 14 COM CALOTAS, APOIO DE CABEÇA TRSEIROS, BANCO 
TRASEIRO REBATÍVEL, BRAKE LIGTH, DESEMBAÇADOR VIDRO DIANTEIRO E TRASEIRO, 
RETROVISORES EXTERNOS COM COMANDO INTERNO, VIDROS ELÉTRICOS, VIDROS ELÉTRICOS 
DIANTEIROS AIR BAG DUPLO, SISTEMA DE FREIOS COM ABS, CÂMBIO MECÂNICO COM SEIS 
VELOCODADES, GARANTIA DO FABRICANTE DE 3 ANOS E ASSISTÊNCIA EM REDE AUTORIZADA 
E COBERTURA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONVENIO - FAMILIA PARANAENSE, em conformidade com 
Memorial Descritivo. 

Valor Máximo desta Licitação: 00.000,00 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx reais) 

Item Descrição Unid Quant. Marca ou Valor Valor. 

origem Unit. Total. 

VEICULO l.OL COM CAPA CIDADE PARA 05 
OCUPANTES EM CONFORMIDADE COM O 
CONTRAN (CONSELHO NACIONAL DE 
TRANSITO) ANO DE FABRICAÇÃO 2016, ANO 
DE MODELO 2017, POTÊNCIA DE 78CV COM 
GASOLINA E 80CV COM ETANOL, 04 PORTAS, 
TOTAL FLEX 

' 
COR BRANCA, COM AR, 

1 
CONDICIONADO, CONTA-GIROS, DIREÇÃO 

UM 1,0000 
ELÉTRICA, HODÔMETRO (TOTAL E PARCIAL) 
LUZ DE LEITURA, RODAS DE FERRO ARO 14 
COM CALOTAS, APOIO DE CABEÇA TRSEIROS, 
BANCO TRASEIRO REBA TÍVEL, BRAKE LIGTH, 
DESEMBAÇADOR VIDRO DIANTEIRO E 
TRASEIRO, RETROVISORES EXTERNOS COM 
COMANDO INTERNO, VIDROS ELÉTRICOS, 
VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS AIR BAG 
DUPLO, SISTEMA DE FREIOS COM ABS, 
CÂMBIO MECÂNICO COM SEIS 
VELOCODADES, GARANTIA DO F ABRI CANTE 
DE 3 ANOS E ASSISTÊNCIA EM REDE 
AUTORIZADA E COBERTURA EM TODO O 
TERRITÓRIO NACIONAL, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, CONVENIO- F AMILIA PARANAENSE. 

Rua Bahia, 85 - Centro - CEP 87.330-000- Nova Cantu - PR - E-Mail licitacao@novacantu.pr.gov.br L_ 
D:lUCffAÇÃO\l.JCTTAÇOES 2016\PREGÃO\J.JcllQÇdo 032 FQmi/iD ParMtWt~R\Edilal poro Atp~islç4o tk V~lculo uuo. 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
11Paço Municipal Martin Krupek" 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Edital 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias após abertura da mesma. 

PRAZO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Conforme Edital 

O valor total da Proposta é de: R$------''------------ --- ---- ----' 

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 licitacao@novacantu.pr.gov.br Í, I 
' D:llJCfl'AÇÃO\JJCfl'AÇOES 2016V'REGÃ011Jclloo;•• OJ2 Fam/1/o Pa,an,.,ns.\Edllal P"'" Aqu/JipOa de V<iculo T dac 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 
"Paço Municipal Martin Krupek" 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À DOCUMENTAÇÃO 

Nome da Empresa: ____________________ _ 
Endereço da Empresa: __________________ _ 
C.N.P.J da Empresa: __________________ _ 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 032/2016 - PMNC 

Prezados Senhores, 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão presencial n°032/2016 - 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 ____ ______ _ 

Rua Bahia, 85 - Centro- CEP 87.330-000- Nova Cantu- PR - E-Mail licitacao@novacantu.pr.gov.br 
D:\I.JCffAÇÃ0v..JCTTAÇ0ES 2016\PREGÃO\Licitoçdo OJZ FomJJio Pcrrt~~totnR\Edital fXl'CI AqulsiçOO ck V~k11/o 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

uPaço Municipal Martin Krupek" 

ANEXO VI 

MODELO CONTRATO ADMINISTRATWO N°. 00/2016 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU E DE OUTRO, A EMPRESA -
------ , CUJO AQUISIÇÃO DE 
VEICULO EM ATENDIMENTO AS SECRETARIA ASSITÊNCIA 
SOCIAL. O VALOR DO CONTRATO É R$---------------------------
--------), NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N. o 8666 DE 
21106/1993. 

PREÂMBULO 

CONTRATANTE: Município de NOVA CANTU, pessoa jurídica de direito público, com Sede na Rua Bahia, n° 85,
Centro, inscrito no CNPJ sob n° 77.845.394.0001-03, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor AIRTON 
ANTONIO AGNOLIN, residente e domiciliado nesta cidade de Nova Cantu, portador da Carteira de Identidade RG 
n° 4.414.003-9 SSPIPR e inscrito no CPFIMF sob o n° 676.205-68, doravante denominada CONTRATANTE 

CONTRA T ADO(A): -------------------------------------, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CGCIMF n° ----
-------------, com sede na Rua --------------------- , CEP. n°. -------------cidade - PR, neste ato representada pelo Sr. -------
--------,portador da CIIRG n° ------------- e inscrito no CPFIMF n° ----------------------

A parte supramencionada, em decorrência do Processo Licitatório -----------------, resolvem celebrar o seguinte 
CONTRATO, mediante sujeição mútua as normas constantes das Leis de licitações e contratos administrativos, ao 
Edital antes citado, as propostas e as seguintes cláusulas contratuais: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 Cujo Objeto é AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL - FAMILIA 
PARANAENSE. 

I CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 

2.1 Fazem parte deste Contrato, independentemente da transcrição, todos os documentos constantes do processo 
Licitatório ------------------, cujo teor é de conhecimento das partes contratantes. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

3.1 - O( a) Contratado( a) fica obrigado( a) a iniciar a execução do objeto imediatamente após a assinatura do presente 
contrato, e entregar o serviço em no máximo 30 dias após a entrega ou da ordem de serviço emitida pelo Contratante. 

3.2 - O objeto deste contrato deverá ser entregue na sede da contratante, ou sendo necessário em qualquer ponto 
dentro dos limites do Município. 
3.3- O veiculo será vistoriado por servidor designado. 

CLÁUSULA QUARTA- DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1 O preço global para a execução do objeto deste Contrato, respeitando os valores unitários de cada item, é de R$: -
----------- (----------), daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL". 

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

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



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 
"Paço Municipal Martin Krupek" 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1 O preço global para a execução do objeto deste Contrato, respeitando os valores unitários de cada item, é de R$: -
------------ (-----------), daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL". 

4.1.1 Excepcionalmente, nas hipóteses expressamente autorizadas em lei, o valor do objeto poderá ser reajustado 
através de requerimento devidamente fundamentado, contendo documentos válidos que comprovem o desequilíbrio 
financeiro do contrato. 

4.2 Ficamos expressamente estabelecidos que os preços constantes na proposta do (a) Contratado (a) incluem todos os 
custos diretos e indiretos para a execução do Objeto Contratado, constituindo-se na única remuneração devida. 

4.3 - O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 30 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO 
DOS SERVIÇOS e após a apresentação correta de cada fatura ou recibo dos serviços executados e documentos 
pertinentes. 

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES 

5.1 A CONTRATADA se obriga a: 
a) assegurar a execução do objeto deste Contrato, a proteção e a conservação dos serviços executados bem como, na 
forma da Lei, respeitar rigorosamente as recomendações da Contratante; 
b) dar ciência à Contratante da ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão do 
objeto deste Contrato em partes ou no todo; 
c) manter no local do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diário de Ocorrência; 
d) não manter em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços 
perigosos ou insalubres, não manter ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 
e) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

5.1.1 - Correrão à conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, 
social ou tributária de sua responsabilidade incidentes sobre os serviços objeto deste Contrato. 

5.1.2 - Salvo disposição expressa ao contrário, qualquer despesa durante a execução do objeto, são de inteira 
responsabilidade da contratada. 

5.2 O CONTRATANTE se obriga a: 
a) fornecer todos os documentos e informações necessárias para a total e completa execução do objeto do presente 
Contrato; 
b) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato; e 
c) garantir à CONTRATADA acesso à documentação necessária para a execução do objeto do presente Contrato. 

CLAUSULA SEXTA- DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 

6.1. O presente contrato terá vigência desde a sua assinatura até ----------, lapso de tempo em que o(a) 
CONTRATADO(A) obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato inteiramente concluído, em 
condições de aceitação. 

6.2. Somente será admitida alteração do prazo quando: 
a) houver alteração do objeto pelo CONTRATANTE; 
b) houver alteração de quantidades, obedecidos aos 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 execução; 

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

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



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N. 0 77.845.394/0001 -03 
11Paço Municipal Martin Krupek" 

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou outros devidamente justificados 
CONTRATANTE; 
e) por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influência direta sobre o fornecimento 
do objeto contratado; 
f) outros casos previstos em lei. 

6.2.1. 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. 

6.2.2. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e 
responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e justificar o fato por escrito para que o 
CONTRATANTE tome as providências cabíveis. 

6.2.3. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa, desde que 
rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo direito à CONTRATADA de 
formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação. 

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 início e término somente ocorrerão em dia útil. 

CLAUSULA SETIMA- DOS RECURSOS 

7.1 As despesas com a execução do objeto deste Contrato serão financiadas com os seguintes recursos: 

07.002.10.301.0428.1.099.4.4.90.52.00.00.- 31495- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

CLAUSULA OITAVA- DA EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO, TESTES, REUNIÕES DE GERENCIAMENTO E 
COMUNICAÇÃO 

8.1 - Este contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da 
Lei 8.666/93 e demais legislações aplicáveis, respondendo a parte responsável pelas conseqüências de sua inexecução 
total ou parcial. 

8.2 - A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da CONTRATANTE 
especialmente designado. 

8.3 - O (A) CONTRATADO (A) é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no 
total ou em parte, quando for o caso, o objeto deste contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou de materiais empregados. 

8.4- O (A) CONTRATADO (A) é responsável pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto. 

8.5- A fiscalização da execução do objeto deste Contrato será feita pelo CONTRATANTE 

8.5.1 - A contratada deverá permitir e colaborar para que Servidores, especialistas e demais peritos enviados pelo 
CONTRATANTE: 

inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto do presente Contrato; 
examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir; 

8.6- A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização prévia da fiscalização. 

Rua Bahia, N°85- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
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8. 7 - Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vícios ou incorreções ô 
revelados até o Recebimento Definitivo, deverá ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruído e/ou 
substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer ônus financeiro para o CONTRATANTE. 

8.8 - Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má qualidade de 
materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou prescrições da ABNT. 
especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrão por conta da 
CONTRA TADA as despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição do material rejeitado. 

8.9 - A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento um ao outro. A finalidade é revisar 
o cronograma dos serviços remanescentes e discutir os problemas potenciais. 

8.10 - Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se-á efetiva, após o seu 
recebimento. 

CLAUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E DAS MULTAS 

9.1 - Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

9.1.1 Unilateralmente pela CONTRATANTE, quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de 
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos no Parágrafo ]0 do Artigo 65 da Lei 
8666193; 

9.1.2. Por acordo das partes, quando necessarza à modificação da forma de pagamento, por imposição de 
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento com relação ao 
cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução do serviço. 

9.2 O(A) CONTRATADO(A) fica obrigado(a) a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessárias, respeitados os termos do parágrafo ] 0 do Artigo 65 da Lei n° 8666/93. 

9.3 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, caberá conforme a gravidade da falta a prévia defesa, a aplicação 
das seguintes sanções, de acordo com o previsto na Seção li do Capítulo IV da Lei N° 8.666/93. 

9.4 - Nenhum pagamento será processado a Proponente penalizada, sem que antes, esta tenha pago ou lhe seja 
relevada a multa imposta. 

CLAUSULA DÉCIMA -DOS MATERIAIS E SEGURANÇA 

10.1 - Os materiais a serem empregados nos serviços decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA 
e serão de primeira qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego 
daqueles que julgar impróprios. 

10.2- Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas em referência à mão-de
obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-á que os mesmos devem ser novos, da melhor qualidade em suas 
respectivas espécies, de acordo com afina/idade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos 
são mencionados nas especificações técnicas e/ou memoriais como "similar" a qualquer padrão especial, o 
CONTRATANTE decidirá sobre a questão da similaridade. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA RESCISÃO 

ll.l.A CONTRATANTE poderá unilateralmente, rescindir de pleno direito este Contrato, independente de notificação 
judicial ou extrajudicial, desde que ocorra qualquer um dos fatos adiante enunciados, bastando para isso comunicar 
ao(à) CONTRATADO(A) sua intenção, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias: 
a) O não cumprimento pelo( a) CONTRATADO( A) das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
b) O cumprimento irregular pelo( a) CONTRATADO(A) das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
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c) O desatendimento pelo(a) CONTRATADO(A) das determinações regulares da autorizada designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
d) razões de interesse do serviço público. 

11.2- A CONTRATANTE terá o direito de rescindir de imediato o presente contrato, independentemente de notificação 
judicial ou extrajudicial, caso ocorra qualquer um dos fatos a seguir enunciados: 
a) o atraso injustificado no inicio dos serviços; 
b) suspensão, pelas autoridades competentes, dos serviços do(a) Contratado(a), em decorrência de violação de 
disposições legais vigentes; 
c) a paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE; 
d) a sub-contratação total ou parcial do seu objeto, a associação com outrem, à sessão ou transferência, total ou 
parcial, bem como, a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução deste; 
e) o cometimento reiterado de faltas na sua execução; 
f) a decretação de falência, o pedido de concordata ou a instauração de insolvência civil; 
g) a dissolução da sociedade ou o falecimento do proprietário, em se tratando de firma individual; 
h) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da CONTRATANTE, 
prejudique a execução do contrato; 
i) o protesto de títulos ou a emissão de cheques, sem suficiente provisão, que caracterizem a insolvência do contrato. 

11.3 - No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa do(a) Contratado(a), será observado as seguintes 
condições: 
a) o(a) Contratado(a) não terá direito de exigir indenização por qualquer prejuízo e será responsável pelos danos 
ocasionados, cabendo a CONTRATANTE aplicar as sanções contratuais e legais pertinentes; 
b) o(a) Contratado(a) terá o direito de ser reembolsada pelos serviços já prestados, desde que aprovado pela 
CONTRATANTE, até a data da rescisão, deduzidos os prejuízos causados à CONTRATANTE; 
c) em qualquer caso, a CONTRATANTE reserva-se o direito de dar continuidade aos serviços através de outras 
empresas, ou da forma que julgar mais conveniente; 
d) caso a CONTRATANTE não use o direito de rescindir este Contrato, poderá, a seu exclusivo critério, reduzir ou 
suspender a execução dos serviços referente ao mesmo e sustar o pagamento das faturas pendentes, até que o(a) 
Contratado( a) cumpra integralmente a condição contratual infringida. 

11.4 - O presente Contrato também poderá ser rescindido quando ocorrer: 
a) a supressão, por parte da CONTRATANTE, de obras, serviços ou fornecimento, acarretando modificação do valor 
inicial do Contrato, além do permitido no Regulamento de Habilitação Licitação e Contratação, em seu artigo 79 da 
Lei N° 8.666193; 
b) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 30(trinta) dias, salvo em 
caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra; 
c) o atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, decorrentes de serviços já 
prestados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra; 
d) a não liberação, por parte da CONTRATANTE, de área, local ou objeto para execução dos serviços, nos prazos 
contratuais. 

11.4.1 - Nestes casos, a CONTRATANTE, deverá pagar o( a) Contratado( a) os serviços já prestados, de acordo com os 
termos deste Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS 

12.1 - Por determinação do CONTRATANTE a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões quantitativos que sefizer(em) na obra, em até 25 % (vinte e cinco por cento) 
do preço inicial atualizado do Contrato. 

12.2 - A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado expressamente entre o CONTRATANTE e a 
CONTRATADA poderão ultrapassar o limite estabelecido no parágrafo anterior. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E FISCAIS 

13.1 - 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 deste 
Contrato, ou da execução, correrão única e exclusivamente por conta do( a) Contratado(a). 

13.2 - Obriga-se o(a) Contratado(a), durante a vigência deste contrato, a manter-se inteiramente em dia com as 
contribuições previdenciárias, sociais e trabalhistas. Verificada, em qualquer tempo, a existência de débito proveniente 
do não recolhimento dos mesmos, por parte do(a) Contratado(a), fica a CONTRATANTE desde já autorizada a 
suspender os pagamentos devidos o( a) Contratado( a), até a plena e total regularização de sua situação. 

13.3 - O(A) CONTRATADO(A) responderá por todas as reclamatórias trabalhistas que possam ocorrer em 
conseqüência da execução do objeto do presente contrato, os quais não importam em vinculação laboral com a 
CONTRATANTE. 

13.4 - Caso haja condenação da CONTRATANTE, inclusive como responsável solidária, o(a) Contratado(a), 
reembolsar-lhe-á os valores pagos em decorrência da decisão judicial. 

13.5 - O(A) CONTRATADO(A) é responsável pelos seguros de seu pessoal e de todo o equipamento/material/veículo 
que utilizar na execução do objeto deste Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA RESPONSABILIDADE CWIL DA CONTRATADA 

14.1 - A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros 
decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou 
totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DO SERVIÇO 

15.1- O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo até 15 (quinze) dias após a comunicação 
da conclusão do objeto deste Contrato pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA 
responsável pelo bom funcionamento/resultado dos serviços executados até o seu recebimento definitivo, exceto por 
danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. 

15.2 - O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado após 60 (sessenta) dias do 
recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo CONTRATANTE, se for o caso. 

15.3 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade serviço, nem a ético
profissional pela perfeita execução do Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA FRAUDE ANTI CORRUPÇÃO 
16 - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e 
subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de 
contratação e de execução do objeto contratual. 
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas. 

a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o 
objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; 

b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de 
licitação ou de execução de contrato; 
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conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis 
artificiais e não-competitivos; 

d) "prática coersitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua 
propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do 
contrato. 

e) "prática obstrutiva": destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas 
aos representantes do organismo multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de 
alegações de prática prevista na cláusula vigésima sexta, atos cuja intenção seja impedir materialmente o 
exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

16.1 -Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo multilateral, mediante adiantamento ou 
reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa fisica, inclusive declarando-a inelegível, 
indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer 
momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, 
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado 
pelo organismo. 
16.2 -Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, 
deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por 
organismo financeiro multilateral, mediante, adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou 
pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, 
contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DO FORO 

17.1 -Para as questões decorrentes deste Contrato 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 o presente termo em três vias de igual teor, os 
representantes das partes contratantes, juntamente com as testemunhas abaixo. 

Nova Cantu- PR, 0010012014. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
PREFEITO MUNICIPAL 

EMPRESA--
CNP J N°. ------------------

FORNECEDOR(A) 

Testemunhas: 

Ass: ______________________ _ Ass: _ _________ __ 

CPF: ________ _ CPF: _________ _ 

RG: ________ _ RG: ________ _ 
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LAUDO DE ANÁLISE JURÍDICA 

PARECER DE ABERTURA DE PROCESSO LICITA TÓRIO N° 052/2016 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N•: 033/2016 

ASSUNTO: 1. AQUISIÇÃO DE VEICULO, EM 
ATENDIMENTO A SECRETARIA ASSISTÊNCIA 
SOCIAL FAMILIA PARANAENSE. 2. 
MODALIDADE ELEITA: PREGÃO PRESENCIAL, 
COM FULCRO NO ARTIGO 1 • DA LEI FEDERAL N. 
10.520/2002. 

Trata-se de processo administrativo de contratação, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE 
VEICULO A SECRETARIA ASSISTÊENCIA SOCIAL - FAMILIA P ARANAENSE. 

2-ANÁLISE 
O resultado da análise inicial do processo pode ser sintetizado da seguinte forma: 

REQUISITO 11 FUNDAMENTO 11 SIM 11 NÃO 11 OBSERVAÇÃO 
Existência de abertura formal de Art. 3 8 caput da []OI processo administrativo, autuado Lei 8.666/93 
e protocolado 

Ato de designação da Comissão Art. 3 8 inciso UI DLJ Anexar Portaria indicando os 
responsável pela condução do da Lei 8.666/93 membros da CPL ou 
certame Pre_g_oeiro e sua Equipe 

Numeração das páginas do 11 Art. 38 caput da IDLJ Numerar páginas para demonstrar 

processo Lei 8.666/93 sequencia do processo. 

Clareza, objetividade e Art. 3 8 caput da []OI justificativa na elaboração do Lei 8.666/93 
objeto 

Realização de ampla pesquisa de arts. 70 
' 

§ 20 
' 

X Foram anexos 3 orçamentos. 
preços no mercado, a fim de inciso III, e 43, 
estimar o custo do objeto a ser incisos IV e V, 
adquirido, definir os recursos todos da Lei 
orçamentários suficientes para a 8.666/1993 
cobertura das despesas 
contratuais e servir de 
balizamento para a análise das 
propostas dos licitantes. 

Indicação do recurso para arcar li Art. 3 8 caput da 
com a despesa Lei 8.666/93 

UD Não se faz necessário para a 
Modalidade 

Atestado de disponibilidade I ~· 1 o § 1 o da lU DI 
financeira 

I 

I 

I 

I 



I 

I 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

I Complementar DOI Federal no 
10112000 

Autorização da Autoridade Art. 3 8 caput da X Necessário a autorização do 
competente, sob a ótica da Lei 8.666/93 c/c ordenador da Despesa para 
oportunidade, conveniência e Art. 1 o § 1 o da dar prosseguimento no 
relevância para o interesse Lei processo. 
público Complementar 

Federal no 

101/2000 

Publicação do Ato no Site do Instrução DO Se faz necessário a publicação 
TCE-Pr Normativa 37/09 nos órgãos de publicidade. 

do TCE/Pr. TCE - Orgão Oficial. 

Do resultado da análise, conclui-se que o presente processo possui condições de 
prosperar. 

4-DOPROCED~NTO __ ~~--------~----~---------------

Ante ao exposto, no tocante a escolha do procedimento licitatório efetuado, 
considerando que o objeto se enquadra no conceito disposto no artigo 1 o da Lei Federal n. 
10.520/20021

, correta a opção pela adoção da modalidade li citatória pregão presencial para 
registro de preços. 

É a manifestação s. m. j. 

Nova Cantu/PR, 28 de Setembro de 2016. 

Rivelino Skura 
OABIPR n° 29.742 

Art. 1° Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de 
pregão, que será regida por esta Lei. 
Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles 
cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio 
de especificações usuais no mercado. 

I 
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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 abaixo descrito: 

li-OBJETO 

A presente solicitação tem por objeto, a seleção da melhor proposta por item visando aquisição de 
equipamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social. 

( ) Contratação ( ) Registro de preços ( X ) AQUISIÇÃO 

I 2- JUSTIFICATIVA 

Tal solicitação tem por objetivo atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
através dos recursos recebido do Programa Família Paranaense, conforme aprovação do CMAS (Conselho 
Municipal de Assistência Social) ata em anexo. A aquisição desses equipamentos proporcionará melhorias 
substanciais na qualidade dos serviços oferecidos à população do Município de Nova Cantú. 

ESPECÍFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Item Qtde Un. Descrição Preço Unit. Total Item 
VEICULO I. OL COM CAPACIDADE PARA os 
OCUPANTES EM CONFORMIDADE COM O CONTRAN 

1 1 Unid. 
(CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO) ANO DE 
FABRICAÇÃO 2016, ANO DE MODELO 2017, POTÊNCIA R$ 39.338,67 R$ 39.338,67 
DE 78CV COM GASOLINA E 80CV COM ET ANOL, 04 
PORTAS, TOTAL FLEX , COR BRANCA, COM AR, 
CONDICIONADO, CONTA-GIROS, DIREÇÃO 
ELÉTRJCA, HODÔMETRO (TOTAL E PARCIAL) LUZ DE 
LEITURA, RODAS DE FERRO ARO 14 COM CALOTAS, 
APOIO DE CABEÇA TRSEIROS, BANCO TRASEIRO 
REBATÍVEL, BRAKE LIGTH, DESEMBAÇADOR VIDRO 
DIANTEIRO E TRASEIRO, RETROVISORES EXTERNOS 
COM COMANDO INTERNO, VIDROS ELÉTRICOS, 
VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS AIR BAG DUPLO, 
SISTEMA DE FREIOS COM ABS, CÃMBIO MECÂNICO 
COM SEIS VELOCODADES, GARANTIA DO 
FABRICANTE DE 3 ANOS E ASSISTÊNCIA EM REDE 
AUTORJZADA E COBERTURA EM TODO o 
TERRITÓRIO NACIONAL. 

~ 

J 4- LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS OU REALIZAÇAO DOS SERVIÇOS 

O itens serão entregues no Município de Nova Cantu-PR, de segunda à sexta-feira, das 08:00 Hrs 
às 11 :30 Hrs., na Secretaria de Assistência Social do Município. 

I 5 -PRAZO DE EXECUÇÃO ou de PRAZO DE ENTREGA DO BEM 
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I 6- ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

O acompanhamento será efetuado pela Secretaria Municipal de Assistência Social. 

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 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,· 

li - 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. 

I 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. 

1 O- DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Sendo o que se apresenta para o momento, reitero votos de elevada estima e apreço. 

Nova Cantú, 27 de Setembro de 2016. 

Crisüane Apa..e~oha Vendramin 
Secretária Municipal de Assistência Social. 

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

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



PROPONENTE: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE: 
E-MAIL: 
DATA:. 

MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

ORÇAMENTO/COTAÇÃO 
CARIMBO CNPJ OU INFORMAR N" DO CPF 

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 60 Dias 

RAMO DE ATIVIDADE 

O proponente supra identificado, apresenta ao Município de Nova Cantú o seguinte O R AME N TO 

Item Qtde 

1 01 

ASSINATURA 

Un. Descrição Preço Unit. Total Item 

Unid. R$ R$ 

NOME DO RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: 

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

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 
uPaço Municipal Martin Krupek" 

ORÇAMENTO/COTAÇÃO 
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PROPONENTE: CIPAUTO VEICULOS LTDA. I ~ _ '1: I 
ENDEREÇO: AV. SANTOS DUMONT, 1331 
TELEFONE: (44) 3521 -8600 
E-MAIL: sergio.oliveira@cipauto.com.br 
DATA: 01/09/2016 
VALIDADE DO ORÇAMENTO: 60 Dias 

RAMO DE ATIVIDADE 
Comércio a vare·o de automóveis camionetas e utilitários novos 

CIPAUTO 'J2í::JLOS LTDA. 

Rua Santos Dt:mont, 1331 
CEP 87360-00G - Goioeré • PR 

O proponente supra identificado, apresenta ao Municipio de Nova Cantú o seguinte Ü R AME N T Ü 

Item Otde 

1 01 

Un. Descrição Preco Unit. 
VEÍCULO l.OL ANO DE FABRICAÇÃO 2016, 
ANO DE MODELO 2017, POTÊNCIA DE 78CV 

Unid. COM GASOLINA E 80CV COM ET ANOL, 04 R$ 39.590,00 
PORTAS, COM CAPACIDADE PARA 5 
OCUPANTES EM CONFORMIDADE COM O 
CONTRAN (CONSELHO NACIONAL DE 
TRANSITO) TOTAL FLEX., COR BRANCA, 
COM AR CONDICIONADO, CONTA-GIROS, 
DIREÇÃO ELÉTRICA, HODÕMETRO {TOTAL 
E PARCIAL). LUZ DE LEITURA, RODAS FE 
FERRO ARO 14 COM CALOTAS, APOIO DE 
CABEÇA TRASEIROS, BANCO TRASEIRO 
REBATÍVEL, BRAKE LIGTH, 
DESEMBAÇADOR VIDRO DIANTEIRO E 
TRASEIRO. RETROVISORES EXTERNOS COM 
COMANDO INTERNO, VIDROS ELÉTRICOS 
DIANTEIROS, AIR BAG DUPLO, SISTEMA DE 
FREIOS COM ABS., CÂMBIO MECÂNICO 
COM SEIS VELOCIDADES, GARANTIA DO 
F ABRJCANTE DE 3 ANOS E ASSISTÊNCIA EM 
REDE AUTORIZADA E COBERTURA EM 
TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 

Total Item 

R$ 39.590,00 

NOME DO RESPONS VEL PELO ORÇAMENTO: 

SERGIO DE SOUZA OLIVEIRA 

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

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



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
"Paço Municipal Martin Krupek" 

ORÇAMENTO/COTAÇÃO 
CARIMBO CNPJ OU INFORMAR N" DO CPF 

PROPONENTE: PIRÂMIDE VE(CULOS L TOA 
ENDEREÇO: AV. SANTOS DUMONT, 1245 
TELEFONE: (44) 3522 3900 

f79.852.406/0005-86--, 
~ 90.427.279-51 

PIRAMIOE VEfCULOS L TOA E-MAIL: PIRAMIDEGOVENDAS@WLN.COM.BR 
DATA: 02/09/2016 
VALIDADE DO ORÇAMENTO: 60 Dias .Av. Santos Dumont, 1245 

Cidade Alta CEP 873 _ 
RAMO DE ATIVIDADE 

O proponente supra identificado, apresenta ao Munidpio de Nova Cantú o seguinte Q R AMENTO 

Item Qtde Un. 

1 01 Unid. 

ASSINATURA 

Descrição Preço Unil Total Item 
Veículo com capacidade para 5 
ocupantes em conformidade com o 

R$ 39.990,00 R$ 39.990,00 
contran (conselho nacional de transito) 
total flex, 1.0 possuindo 75cv(G) 
82cv(E) de potência, na cor branca, 
com ar condicionado, conta-giros, 
direção hidráulica, luzes de leitura, 2 
apoios de cabeça traseiros, banco 
traseiro rebatrvel, desembaçadores 
dos vidros dianteiros e traseiros, 
retrovisores externos com comandos 
manuais, travas elétricas, vidros 
elétricos dianteiros, airbag duplo, 
sistema de freios com abs e ebd, 
câmbio mecânico, garantia total de 
fabrica por 3 anos. 

NOME DO RESPONSAVEL PELO ORÇAMENTO: 

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

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



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
"Paço Municipal Martin Krupek" 

ORÇAMENTO/COTAÇÃO 
CARIMBO CNPJ OU INFORMAR N" DO CPF 

PROPONENTE: MONTE CARLO COMÉRCIO DE 
VEÍCULOS L TDA 
ENDEREÇO: AV. SANTOS DUMONT, No 999-
CIDADE AL TDA 
TELEFONE: 44-3521-7272 
E-MAl L: petrick.trevizan@fiatmontecarlo.com.br 
DATA: . 02/09/2016 
VALIDADE DO OR AMENTO: 60 Dias 
RAMO DE ATIVIDADE 

I 7~.358.195/CJúfJf•Si' 
MONTE CAILI COMlfCII H niCULOS LTDA. 

Av. Santo• Oumont, !9! 
L ~ÊP àtã611:b~D . G6tütrf · PR .....! 

O proponente supra identificado, apresenta ao Município de Nova Cantú o seguinte O R AME NT O 
Item Qtde Un. Descrição Preço Unlt. 

VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 5 
OCUPANTES EM CONFORMIDADE COM O 

1 01 Unid. CONTRAN (CONSELHO NACIONAL DE R$ 38.436,00 
TRANSITO} TOTAL FLEX., 1,0 DE POTENCIA 
ENTRE 73 E 75 CV, COR BRANCA, COM AR 
CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, 
ESPELHO NO PARA-SOL PARA MOTORISTA 
E PASSAGEIRO, HODÔMETRO (TOTAL E 
PARCIAL}, LUZES DE LEITURA, RELÓGIO 
DIGITAL, APOIO DE CABEÇA TRASEIROS, 
BANCO TRASEIRO REBATÍVEL, BRAKE 
LITH, DESEMBAÇADOR VIDRO DIANTEIRO 
E TRASEIRO, RETROVISORES EXTERNOS 
COM COMANDO INTERNO, TRAVAS 
ELÉTRICAS, VIDROS ELÉTRICOS 
DIANTEIROS, APRESENTAR GARANTIA 
INTEGRAL DO FABRICANTE E ASSISTÊNCIA 
EM REDE AUTORIZADA E COBERTURA EM 
TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. 

Total Item 

R$ 38.436,00 

NOME DO RESPONSAVEL PELO ORÇAMENTO: 
fEt~IQl RtCJ"R.t() i R. E.V15titrl 

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

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



- MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
____.....o. - - -

Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

RELATORIO DE COTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO PREÇO MÉDIO 

Empresas que Apresentaram Cotação+F17 
EMPRESA 01 I EMPRESA 02 I EMPRESA 03 

Item IQuant. I Unidade I Descrição I Preço Médio Cota~ CIPAUTO VEICULO$ LTDA I MONTE C. COMÉRCIO V. LTDAI PIRÂMIDE VEICULO$ LTDA 
VEICULO l.OL COM CAPACIDADE PARA 05 1 

1 11Unidade 

OCUPANTES EM CONFORMIDADE COM O CONTRAN 

(CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO) ANO DE 
FABRICAÇÃO 2016, ANO DE MODELO 2017, POT~NCIA 
DE 78CV COM GASOLINA E 80CV COM ETANOL, 04 
PORTAS, TOTAL FLEX , COR BRANCA, COM AR, 
CONDICIONADO, CONTA-GIROS, DIREÇÃO ELÉTRICA, 
HODÓMETRO (TOTAL E PARCIAL) LUZ DE LEITURA, 
RODAS DE FERRO ARO 14 COM CALOTAS, APOIO DE 
CABEÇA TRSEIROS, BANCO TRASEIRO REBA TÍVEL, 

BRAKE LIGTH, DESEMBAÇADOR VIDRO DIANTEIRO E 
TRASEIRO, RETROVISORES EXTERNOS COM 
COMANDO INTERNO, VIDROS ELÉTRICOS, VIDROS I R$ 
ELÉTRICOS DIANTEIROS AIR BAG DUPLO, SISTEMA 
DE FREIOS COM ABS, CÂMBIO MECÂNICO COM SEIS 
VELOCODADES, GARANTIA DO FABRICANTE DE 3 
ANOS E ASSISTÊNCIA EM REDE AUTORIZADA E 
COBERTURA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. 

39.338,67 I 39.590,00 I R$ 39.590,00 38.436,00 I R$ 38.436,00 I 39.99o,oo I R$ 39.990,00 
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I Nova Cantu 

PREFEITURA MUN!Cll'AL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ n" 77.845.394/000HlJ 
Ru• B•hi>, 85 - CEP 87.330.000 

A VISO DE CANCELAMENTO- PROCESSO LICITATORIO n• 051120I6 
TOMADA DE PREC OS TECNICA E PRE o 

N" OIO/Z016 - PM:-<C 

CANCELAMENTO DE PROCESSO LICITA TO RIO 

Objeto: Contratação de Em presa especializada para a prcstaç~o de serviços técnicos 
especializados em Gestão Pública. 

Em respeito aos princípios gerais de d ire ito pUblico, às prescrições da Lei n• 8.666, de 21 de 
junho de 1993, procede, em nome do Município de Nova Cantu c em defesa do interesse 
públ ico, ao Cancelamento do Processo Licitatório n• 51/2016, na modalid<ldc de Tomada de 
Preço, na fonna Técnica e Preço n• 0 10/2016, por motivo de foro intimo. 

Dê· se c iCncia; 

Publique-se. 

Nova C;~ntu, Estado do Par:má, li de outubro de 2.0 16. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
Prefeito Municl ,ai 

93644/2016 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAI\'TU 
ESTADO DO PARAI\' A 

CNPJ h" 77.845.394/000!-03 
Ru• B•hi:o, 85 - CEP 87.330-000 

A VISO DE CANCELAMENTO- PROCESSO LICITAT RIO n• 052/20 t 6 
TOMADA DE PRE OS TECNICA E PRE o 

N" 032/20t6 PMNC 

CANCELAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO 

Objeto: Aquisição de Veicul o Progr2ma - Famma P.annaense. 

Em respeito aos principies gerais de dire ito pUblico, às prescrições dn Lei n• 8.666, de 21 de 
junho de 1993, proçede, em nome do MWlicipio de Nova Can tu e em defesa do interesse 
público, ::to Cancelamento do Processo Lic:itatõrio n"" 52/2016, na modalid.1de de Pregão 
Presencial n" 03212016, por moti vo de foro inlimo. 

Dê-se ciência; 

PubUque-.n. 

Novn C3ntu. Eslado do Par.má, li de outubro de 2.016. 

AIRTON ANTONIOAGNOLJN 
Pn:reito Mun ici ai 

93648/2016 

I Ortigueira 

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA. CONTRATADA: 
CONSTRUTORA TALEVI LTDA-ME. 7' TERMO ADITIVO ao Contrato 
082/14 Concorrência n' 005/14. Objeto: Constitui objeto deste aditivo. a 
prorrogação da cláusula quarta do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
N' 082/2014, cujo objeto: contrato a Contratação de Empresa de Engenharia 
para Construção de Unidade de Saúde da Família conrormc Programa de 
Q ualificação da Atenção Primária APSUS, Termo de Adesão n' 078/2013 na 
Localidade denominada Chave de Ouro. Data de Assinatura: 10/06/2016. 
Vigência: 12/07/2016 Execução dos serviços: 12/0712016. 

93472/2016 

I Ouro Verde do Oeste 

Aviso de Licitação 
Processo Licitatório n' 062/2016 - Modalidade Pregão n' 049/2016-

Sistema Presencial- Tipo Menor Preço Por Item 
O Município de Ouro Verde do Oeste, torna público que fará realizar, no Paço 
Municipal, no Departamento de Licitações, PREGÃO, para a aquisição de um 
veiculo utilitário novo, recursos VlAGIASUS. Informações pelo telefone 45 
325 I 8000, ramais 8074, 8079 e 8080 ou si te: 
http://www.ouroverdedooeste.pr.gov.br/licitacao. Ouro Verde do Oeste/PR, li 
de outubro de 20 I 6. Aldacir Domingos Pavan-Prefeito. 

93799/2016 

I Paranaguá 

AVISO DE CONVOCAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N' 024/2016 
REGISTRO DE PREÇOS N' 013/2016 

A Prefeitura do Município de Paranaguá, através de sua Pregoeira 
Ofici al, convoca a empresa Kelly A. D. S . Minioli Comércio de 
Produtos Me, para que se manifeste quanto ao laudo apresentado 
pela empresa Oanlel Ozeas Regly Plásticos, no prazo de 03 (três) 
d ias úteis, a contar da data de sua publicação .. 

PARANAGUA, 10 DE OUTUBRO DE 2016 
MAR!LETE RODRIGUES DA SILVA 

PREGOEIRA 

I Quedas do Iguaçu 

MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU- PR 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO W 052/2016/PMQI 

93486/2016 

O MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná, com a devida 
autorização expedida pelo Excelentissimo Senhor Prefeito EDSON JUCEMAR 
HOFFMANN PRADO, e de conformidade com o disposto na Lei Federal n' 
10.520, de 17/0712002, subsidiariamente a Lei Federal n" 8.666, de 21/06/1993 e 
suas alterações, Lei Complementar n" 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei 
Complementar n' 147, de 07/0812014, Decreto n' 5.450, de 31/05/2005, c 
Decreto Municipal n' I 13, de 07/04/2009, toma público que realizará 
procedimento de licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo 
MENOR PREÇO POR LOTE, cujo objeto ê a aquisição de calçados, luvas, 
respiradores purificador de ar, abafador de ruído c óculos de proteção, visando à 
execução de Ações de Vigilância em Saúde alravés do Programa Esiadual de 
Qualificação da Vigilância em Saúde- VlGIASUS 2015 da Secretaria de Estado 
da Saúde e do Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná. 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08:00 horas do dia 26110/201 6 
(Horário de Brasília). 
INFORMAÇÕES SOBRE O PREGÃO: O edital poderá ser obtido no sitc: 
www.licitaeoes-e.com.br e/ou com a Comissão de Licitações, localizada no 
Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Quedas do Iguaçu, 
Estado do Paraná, sito a Rua Juazeiro, 1.065, Fone/Fax: (46) 3532-8200, no 
horário normal de expediente das 08:00 às 12:00 horas c das 13:00 às 17:00 
horas, de segunda à sexta-feira. 

Quedas do Iguaçu, 11 de outubro de 2016. 
ITAMAR DA SILVA 

Pregoeiro 

MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU- PR 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO N' 053/2016/PMQI 

93769/2016 

O MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná, com a devida 
autorização expedida pelo Prefeito Municipal o Sr" EDSON JUCEMAR 
HOFFMANN PRADO, comunica aos interessados que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO. 
cujo objeto é a contratação de empresa para o fornecimento de forma parcelada, 
em conformidade com a efetiva necessidade de oxigl!nio medicinal para 
atendimento das Unidades de B:isicas de Saúde, Ambulatório, Pronto Socorro, 
Hospital Municipal c Secretaria de Saúde do Município de Quedas do Iguaçu, 
Estado do Paraná. 
- Data de Abertura: 26/1 0/2016 
- Horário: 14:00 horas 
- Local: Setor de Licitações 
INFORMAÇÕES SOBRE O PREGÃO: O edital e seus anexos poderão ser 
obtidos no Setor de Licitações, localizado na Sede da Prefeitura Municipal de 
Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, sito a Rua Juazeiro, 1.065, Centro, Fone: 
(46) 3532-8200, no horário normal de expediente das 08:00 às 12:00 horas c das 
13:00 às 17:00 horas, de segunda à sexta-feira ou via e-mail no seguinte 
endereço eletrônico: licitacoes@fiqnet.com.br. 

Quedas do Iguaçu, 11 de outubro de 20 16. 
ITAMAR DA SI LV A 

Pregoeiro 

MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU - PR 
A VISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO N' 054/2016/PMQI 

93770/2016 

O MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná, com a devida 
autorização expedida pelo Excclcntissimo Senhor Pre feito EDSON JUCEMAR 
HOFFMANN PRADO, c de conformidade com o disposto na Lei Federal n' 
10.520, de I 7/07/2002, subsidiariamente a Lei Federal n' 8.666, de 21/0611 993 e 
suas alterações, Lei Complementar n" 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei 
Complementar n• 147, de 07/08/2014, Decreto n' 5.450, de 3 1/0512005, e 
Decreto Municipal n' 113, de 07/04/2009, toma público que realizará 
procedimento de licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo 
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PREFEITURA MUNJCIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ n' 77.845.394/0001-03 
Ru1 Bohil , 85 • CEP 87.330-000 

A VISO DE CANCELAMENTO PROCESSO LICITAT RIO n• 05212016 
TOMADA DE PRE( OS TECNJCA E PRECO 

N' 03212016- PMNC 

CANCELAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO 

Objeto: Aquisição de Veiculo Programa - Família Paranaenst. 

Em respeito aos principios gerais de direito público, às prescrições da Lei n• 8.666, de 21 de 
junho de 1993, procede, em nome do Município de Nova Cantu e em defesa do interesse 
público, ao Cancelamento do Processo Licitatório n' 5212016, na modalidade de Pregão 
Presencial n• 032/2016. por motivo de raro intimo. 

Dê-n ciência; 

Publique-se. 

Nova Cantu, Estado do Paraná. 11 de outubro de 2 .0 16. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
Prefeito Municioal 

f>UBUCAOO EM n 2 I J 0 1 w'"' 
JORNAL:)~~ j~ 
EDIÇÃO N.oc:t ) ·H21 &·útocD ~oqB.. 

RESPONSÁVEL ~ ~ 

PUBLICA DO E M_t_,:L3L-!-/ .i:!Jo~I~W~l....,C:.. 

JORNAL:\~ Ql.o j~ 
tDIÇÃO N .0'...::3~B~a2..:tL..l::%~·.ut«~4~~~"""2' ..... 

RESPONSÁVEL---L?~#?~---=~ 



MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, S/N° - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

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

, 
PARECER JURIDICO 

Assunto: Pedido de Parecer Jurídico em requerimento 
Parecer n. 0 0150/2016 
Data: 10/10/16. 
Processo 052/2016 
Pregão n. 0 032/2016 

À aprec1açao deste setor jurídico, para analise do 
pedido de parecer jurídico acerca de pedido de IMPUGNAÇÃO de edital de 
pregão presencial, alegando em suma que a descrição do bem a ser 
adquirido, restringe a participação de algumas empresas. 

Compulsando-se o processo administrativo, verifica
se que houve uma descrição detalhada e genérica do bem a ser adquirido, 
não havendo nenhum direcionamento, contudo algumas da exigências 
impedem a participação ampla de todas as marcas de veículos, razão pela 
qual, em atendimento a livre concorrência, opinamos pelo cancelamento do 
certame, em prol do interesse publico. 

Desta forma, somos favoráveis ao cancelamento do 
presente processo, com abertura de novo certame, com descrição mais 
genérica, de forma a possibilitar o maior numero de participantes. 



ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTU/PR. 

Srª Eleani Maria de Andrade Jaskim 

REFERÊNCIA: PREGÃO PRESENCIAL N!! 032/2016 - PROCESSO N!! 052/2016: aquisição de 

"VEÍCULO l.OL COM CAPACIDADE TRÂNSITO) ANO DE FABRICAÇÃO 2016, ANO DE MODELO 

2017, POTÊNCIA DE 78 CV COM AR CONDICIONADO, CONTA-GIROS, DIREÇÃO ELÉTRICA, 

HODÔMETRO (TOTAL E PARCIAL) LUZ DE TRASEIRO REBATÍVEL, BRAKE LIGTH, DESEMBAÇADOR 

VIDRO DIANTEIRO E TRASEIRO, RETROVISORES EXTERNOS COM COMANDO INTERNO, VIDROS 

ELÉTRICOS, VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS, AIR BAG DUPLO, SISTEMA DE FREIOS COM ABS, 

CÂMBIO M ECÂNICO COM SEIS VELOCIDADES, GARANTIA DO FABRICANTE DE 3 ANOS E 

ASSISTÊNCIA EM REDE AUTORIZADA E COBERTURA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONVÊNIO - FAMÍLIA 

PARANAENSE." 

GELIC- GERENCIAMENTO DE LICITAÇÃO E GESTÃO DE RESULTADOS LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, com sede na Rua Lourenço Pinto, 196, conj. 301, Centro, 

na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

21.211.422/0001-86, por seu representante lega l, que assina ao final, vem pela 

presente, tempestivamente, com esteio no item 4 do Edital de Pregão Presencial 

supra, oferecer a inclusa IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, conforme razões de fato e de 

direito, para a devida análise e acolhimento, na forma da lei e do instrumento 

convocatório. 

ITEM ORA IMPUGNADO: 

OBJETO: 

VALOR DE REFERÊNCIA 

33.1. Não será aceito preço unitário superior ao estabelecido nos itens aba ixo, sob pen~e 
desclassificação do item. · ct."'"'oRP-Ot. 

t.'-~ ~ ~4_gA9-2 &/QO ~~c, 
I '-"'~o--t-o v 
r-ta 



Valor Máximo desta Licitação é de R$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Rea is). 

ITEM 

1 

DESCRIÇÃO 

VEÍCULO l.OL COM CAPACIDADE PARA OS 
OCUPANTES EM CONFORMIDADE COM O 
CONTRAN (CONSELHO NACIONAL DE 
TRÂNSITO) ANO DE FABRICAÇÃO 2016, 
ANO DE MODELO 2017, POTÊNCIA DE 78 
CV COM GASOLINA E 80 CV COM 
ETANOL, 04 PORTAS, TOTAL FLEX, COR 
BRANCA, COM AR CONDICIONADO, 
CONTA-GIROS, DIREÇÃO ELÉTRICA, 
HODÔM ETRO (TOTAL E PARCIAL) LUZ DE 
LEITURA, RODAS DE FERRO ARO 14 COM 
CALOTAS, APOIO DE CABEÇA TRASEIROS, 
BANCO TRASEIRO REBATÍVEL, BRAKE 
LIGHT, DESEMBAÇADOR VIDRO 
DIANTEIRO E TRASEIRO, RETROVISORES 
EXTERNOS COM COMANDO INTERNO, 
VIDROS ELÉTRICOS I VIDROS ELÉTRICOS 
DIANTEIROS, AIR BAG DUPLO, SISTEMA 
DE FREIOS COM ABS, CÂMBIO M ECÂNICO 
COM SEIS VELOCIDADES, GARANTIA DO 
FABRICANTE DE 3 ANOS E ASSISTÊNCIA 
EM REDE AUTORIZADA E COBERTURA EM 
TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONVÊNIO 
FAMÍLIA PARANENSE. 

(DESCRIÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO - ANEXO 1). 

UNIDADE QUAN VALOR MÁX. VALOR MÁX. 
T. UNIT. TOTAL 

UN 1 39.338,67 39.338,67 

A presente licitação tem como objeto a aquisição de: "VEÍCULO l.OL COM 

CAPACIDADE TRÂNSITO) ANO DE FABRICAÇÃO 2016, ANO DE M ODELO 2017, POTÊNCIA DE 78 

CV COM AR CONDICIONADO, CONTA-GIROS, DIREÇÃO ELÉTRICA, HODÔMETRO (TOTAL E 

PARCIAL) LUZ DE TRASEIRO REBATÍVEL, BRAKE LIGTH, DESEMBAÇADOR VIDRO DIANTEIRO E 

TRASEIRO, RETROVISORES EXTERNOS COM COMANDO INTERNO, VIDROS ELÉTRICOS, VIDROS 

ELÉTRICOS DIANTEIROS, AIR BAG DUPLO, SISTEMA DE FREIOS COM ABS, CÂMBIO MECÂNICO 

COM SEIS VELOCIDADES, GARANTIA DO FABRICANTE DE 3 ANOS E ASSISTÊNCIA EM REDE 



As características técnicas do veículo que constam nas especificações mínimas do 

objeto no item 33.1 do edital, estranhamente, possuem todas as propriedades detalhadas na 

ficha técnica do veículo Ônix LT 1.0 2016, da marca Chevrolet. De acordo com o descritivo do 

item 33.1 em comparativo com a Ficha técnica do veículo Ônix LT 1.0 2016, da marca 

Chevrolet, chamamos atenção para os seguintes itens que comprovam o direcionamento 

apontado: 

Item 33.1 do edital Ficha técnica -Ônix LT 1.0 2016, da Chevrolet 

- POTÊNCIA DE 78 CV COM GASOLINA E 80 CV - POTÊNCIA DE 78 CV COM GASOLINA E 80 CV 
COM ETANOL, COM ETANOL, 

- COM AR CONDICIONADO, CONTA-GIROS, - COM AR CONDICIONADO, CONTA-GIROS, 
DIREÇÃO ELÉTRICA, DIREÇÃO ELÉTRICA, 

- LUZ DE LEITURA, BANCO TRASEIRO REBATÍVEL, - LUZ DE POSIÇÃO EM LED, BANCO TRASEIRO 
BRAKE LIGHT, REBATÍVEL, BRAKE LIGHT. 

- RETROVISORES EXTERNOS COM COMANDO - ESPELHOS RETROVISORES EXTERNOS 
INTERNO, VIDROS ELÉTRICOS , VIDROS ELÉTRICOS, VIDROS ELÉTRICOS , VIDROS 
ELÉTRICOS DIANTEIROS, AIR BAG DUPLO, ELÉTRICOS DIANTEIROS, AIR BAG DUPLO, 
SISTEMA DE FREIOS COM ABS, CÂMBIO SISTEMA DE FREIOS COM ABS, MANUAL DE 
MECÂNICO COM SEIS VELOCIDADES. SEIS VELOCIDADES. 

Ficha técnica: Ônix LT 1.0 2016, da Chevrolet1 

Contudo, referida especificação exclui do certame veículos da mesma categoria, 

porém de marca diversa. Para atender as necessidades deste órgão, veículos da mesma 

categoria são plenamente aptos a atender a finalidade desta Administração. 

É notório o direcionamento do objeto descrito no item 33.1 do Ed ita l, isso porque 

todas as características técnicas do veículo estão voltadas para a marca Chevrolet, modelo 

Ônix LT 1.0 2016, sendo referida exigência restritiva ao caráter competitivo da licitação, pois 

impedem a participação de um número maior de licitantes e direciona o resultado da licitação 

o que torna ilegal todo o Pregão. 

1 Descritivo da ficha técnica apresentada: :Ônix LT 1.0 2016, da Chevrolet. 
Disponível em: 
<http://www.chevrolet.com.br/carros/onix/ficha-tecnica.html> 
<http://www.chevrolet.com.br/onix/versoes/especificacao.html> 
Acesso em: 06/10/2016. 



da igualdade. Com o fim de selecionar a proposta mais vantajosa, bem como verificar se as 

empresas interessadas possuem condições de executar o objeto específico da licitação, o 

instrumento convocatório (edital), irá dispor sobre todas as condições de habilitação e 

apresentação de proposta, com iguais cond ições a todos os interessados em participar do 

certame. 

A licitação busca, portanto, agregar à licitação o maior número de interessados, 

aumentando o universo das propostas que lhe serão encaminhadas, esco lhendo aquela que 

seja a mais vantajosa ao interesse público. Trata-se do princípio da competitividade. 

O art. 32, caput da Lei 8.666/1993 elenca os princípios norteadores da licitação, 

sendo que no seu §12, inciso I, encontra-se implícito o princípio da competitividade, na medida 

em veda aos agentes públicos: "admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 

cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, 

inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em 

razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância 

impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §5º 

a §12 deste artigo e no art. 3° da Lei n° 8.248, de 23 de outubro de 1991" (Sem grifas no 

origina l). 

Dessa forma, as exigências não podem ser direcionadas a ponto de impedir a 

participação de empresas que teriam condições de contratar com a Administração. Diante do 

exposto, a exigência de características técnicas do veículo, estabelecidas no item 33.1 do edital 

fere os princípios da isonomia e da competitividade, pois impede a participação de empresas 

que comercializam veículos de outros modelos e marcas e que possuem plenas condições de 

fornecer o veículo objeto do edita l. Por essa razão, faz-se imprescindível que as referidas 

exigências, previstas no item 33.1 do edital, sejam declaradas NULAS pelo Pregoeira. 

DO PEDIDO 

Por todo o exposto, o Impugnante vem respeitosamente perante Vossa Senhoria, 

requerer, em vista da legislação pertinente, a retificação da descrição disposta no item 33.1 

2 "Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão 
contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas 
das propostas, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações" (Sem grifes no original). 
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do edital, procedendo à retirada da exigência das características técnicas do modelo ô · lT--:;fr----~~ 
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1.0 2016, nos termos exposto salvaguardando, dessa forma, o interesse público, e ampliando a ova Ca(\ 

competitividade do certame, em respeito aos princípios da igualdade e da competit ividade. 

Nestes termos, 

Pede e aguarda deferimento. 

Curitiba, 06 de outubro de 2016. 

GELIC-GERENCIAMENTO DE LICITAÇÃO E GESTÃO DE RESULTADOS LTDA 

Representante legal 



Bom dia! 

Solicitei impugnação ao edital 32/2016 no dia 06/10, entrei em contato nesse mesmo dia 
questionando se o e-mail havia chego e fui informada que sim, que já tinham verificado e que 
a impugnação seria aceita, e que a formalização seria publicada no dia 07/10. 
Eu não consegui loca lizar essa publicação, poderiam me encaminhar a mesma, por gentileza? 

Att, 

Ariadne Reis 

Gelic - Assistente de Licitação 

Tel. (41) 3517 8615 1 Fax (41) 3026 5447 lwww.gelicprime.com.br 

R. Marechal Floriano Peixoto, 306- 22 Q Andar I Curitiba - PR I CEP 80.010-130 



Prefeitura Municipal de Nova Cant 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ n.B45.394/0001·03 

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 052/2016 

PREGÃO, na Forma PRESENCIAL n° 032/2016 

Às 10:00 hs (dez horas) do dia 10 de Outubro de 2016, na Sala de Reuniões da 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu, reuniu-se o Pregoeiro Oficial da Prefeitura 
Municipal de Nova Cantu, e os membros da equipe de apoio, membros da 
Comissão de Licitações e Controle Interno com a finalidade de proceder a abertura 
dos envelopes e julgamento das propostas, da licitação acima referida o qual 
objetiva a VEICULO 1.0L COM CAPACIDADE PARA 05 OCUPANTES EM 
CONFORMIDADE COM O CONTRAN (CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO) ANO DE 
FABRICAÇÃO 2016, ANO DE MODELO 2017, POTÊNCIA DE 78CV COM GASOLINA E 80CV 
COM ETANOL, 04 PORTAS, TOTAL FLEX, COR BRANCA, COM AR, CONDICIONADO, 
CONTA-GIROS, DIREÇÃO ELÉTRICA, HODÔMETRO (TOTAL E PARCIAL) LUZ DE 
LEITURA, RODAS DE FERRO ARO 14 COM CALOTAS, APOIO DE CABEÇA TRSEIROS, 
BANCO TRASEIRO REBATÍVEL, BRAKE LIGTH, DESEMBAÇADOR VIDRO DIANTEIRO E 
TRASEIRO, RETROVISORES EXTERNOS COM COMANDO INTERNO, VIDROS 
ELÉTRICOS, VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS AIR BAG DUPLO, SISTEMA DE FREIOS 
COM ABS, CÂMBIO MECÂNICO COM SEIS VELOCIDADES, GARANTIA DO FABRICANTE 
DE 3 ANOS E ASSISTÊNCIA EM REDE AUTORIZADA E COBERTURA EM TODO O 
TERRITÓRIO NACIONAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 
- FAMILIA PARANAENSE, para abastecimento da Frota Municipal. Inicialmente, em 
conformidade com as disposições contidas no Edital, o Pregoeiro abriu a sessão 
pública, constatou-se somente uma Empresa compareceu ao Certame, efetuando o 
credenciamento e recebimento dos envelopes, que teve como participante a 
empresa: 

CIPAUTO VEICULOS LTDA 
CNPJ: 06.105.496/0002-25 

EMPRESA/CNPJ 

Feito o Credenciamento, em seguida, o Pregoeiro recebeu os envelopes de n° 
O 1 e 02 da participante, e deu início ao certame com a abertura do envelope da 
proposta de preço. O preço apresentado pela empresa participante foi a seguinte: 

LOTE No 01 (ÚNICO)- VEICULO 

Lote- Quant. AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EM CIPAUTO VEICULOS L TDA Proposta 
01 ATENDIMENTO A SECRETARIA CNPJ: 06.105.496/0002-25 preços 

01 MUNICIPAL DE SAÚDE unitário: 
escrita R$-
39.338,67 

Rua Bahia, 85 - Centro- GEP 87.330-000 - Nova Gantu- PR- E-MaU licNacao@novacantu.pr.gov.br ~ ~ 
~~ 



Tendo em vista que o preço apresentado na proposta da empresa participante 
(escritas e lances verbais), estando dentro do preço de comércio praticado e dentro 
dos limites máximos fixados em edital, o preço declarado vencedor na licitação -
Edital de pregão em epígrafe foi o seguinte: 

LOTE N° 01 - VEICULO 

Lote- Quant. AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EM CIPAUTO VEICULOS LTDA Proposta 
01 ATENDIMENTO A SECRETARIA CNPJ: 06.105.496/0002-25 final após os 

01 MUNICIPAL DE SAÚDE. lances 
preços total : 
R$-39.200,00 

Valor total de R$-39.200,00 (Trinta e Nove Mil e Duzentos Reais). 

O Pregoeiro procedeu à abertura do envelope contendo a documentação de 
habilitação da empresa 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, o pregoeiro declarou que o preço descrito acima seria o resultado da 
negociação/proposta fmal, referente à licitação em epígrafe. 

Os prazos recursais deste processo licitatório obedecerão às normas contidas 
nas Leis 8.666/93 e 10.520/02 - Lei das Licitações e Pregão. 

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelo 
Pregoeiro, Equipe de Apoio e demais presentes. 

Nova Cantu, Paraná, 10 de Outubro de 2.016. 

Pregoeiro: ~Ôv'--~ ~ 
Equipe de Apoio: fi--~ j 
Controle Interno: ~ 'f{)o..~~ 

Empresa Licitada: :;) ~""'< . 0:"'"3."'-'"' "-- vz~' ~ 
Rua Bahia, 85 - Centro- CEP 87.330-000 - Nova Cantu - PR - E-Maillicitacao@novacantu.pr.gov.br 
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 

06.105.496/0002-25 
FILIAL 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

I NOME EMPRESARIAL 

CIPAUTO VEICULOS LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

CIPAUTO VEICULOS LTDA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 

Não informada 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

I 
LOGRADOURO 

R SANTOS DUMONT 

I CEP 

87.360-000 
I BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 

ENDEREÇO ELETRÓNICO 

contabil@zacarias.com.br 

I ENTE FEDERATIVO RESPONSÃVEL (EFR) 

. ***** 

I MUNICÍPIO 
GOIOERE 

I COMPLEMENTO 

I TELEFONE 
(044) 5218-600 

DATA DE ABERTURA 

12/0212004 

I SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

23/10/2004 

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 06/10/2016 às 15:13:09 (data e hora de Brasília). 

I ~SITUAÇÃO ESPECIAL 

Página: 1/1 

----·--·---------------· ·------ ------------------· 
© Copyright Receita Federal do Brasil - 0611 0/2016 

http:l/www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/cnpj/cnpjreva/impressao/lmprimePagina.asp 1/1 



06/10/2016 

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

Nome: CIPAUTO VEICULOS LTDA 
CNPJ: 06.105.496/0001-44 

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: 

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em 
Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN , ou 
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de 
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de 
certificação da regularidade fiscal. 

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

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 n2 1.751 , de 02/10/2014. 
Emitida às 15:21:15 do dia 06/10/2016 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 04/04/2017. 
Código de controle da certidão: B4C1.EDEA.80C5.EABD 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 



06/10/2016 

11~%!191;+ 

CAl 
':?.IX.L.. ECONÓM GA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS- CRF 

Inscrição: 0610549610002-25 

Razão Social: CIPAUTO VEICULOS LTDA 

Nome Fantasia:CIPAUTO VEICULOS 

Endereço: RUA SANTOS DUMONT 1331 I CENTRO I GOIOERE I PR I 87360-000 

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: 06/10/2016 a 04/11/2016 

Certificação Número: 2016100602034036969618 

Informação obtida em 06/10/2016, às 15:15:10. 

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://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=12778197&VARPessoa=12937673&VARUf=PR&VARinsc. .. 1/1 



• PARÀNÁ 
GOVEilNO DO ESTADO 

S.ereton.e: da Faztndl 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 015359429-04 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 06.105.496/0002-25 
Nome: CIPAUTO VEICULOS L TOA 

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

Pagina 1 de 1 

Válida até 03/02/2017 - Fornecimento Gratuito 

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

Emilldo via Internet Pública (06/1012016 15:23:16) 



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ 
ESTADO DO PARANÁ 

DEPARTAMENTO DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

NOME I RAZÃO SOCIAL 

CIPAUTO VEICULOS LTDA - CNPJ 06 105 496/0002-25 

AVISO----------------------------------------------------------------------~ 

SEM DÉBITOS PENDENTES ATÉ A PRESENTE DATA: 07/10/2016 

~COMPROVAÇÃO JUNTO A ---------------------------,-FINALIDADE----------------------------, 

L DIREITO 

Certificamos que até a presente data NÃO CONSTA DÉBITO Tributário relativo a(s) 
inscrições acima caracterizada(s). 

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar os débitos que venham a ser 
constatados. mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão . 

.-----INSCRIÇÃO----------,-------ENDEREÇO I LOCALIZAÇÃO------------,- BLOCO- APTO 

32223 COM DE VEICULOSISER/R SANTOS DUMONT 

87512 I SANTOS DUMONT 1331 



t ~'DE!"-< . . _-r_.~[;I:~I}~~F<:r.) 
JU:TIÇA GO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CIPAUTO VEICULOS LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 06.105.496/0002-25 

Certidão n°: 103604275/2016 
Expedição: 06/10/201 6, às 15:26:13 
Validade : 03/04/2017/ - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica -s e que CIPAUTO VEICULOS LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a ) no CNPJ sob o n° 

06.105.496/0002-25, NÃO CONSTA do Banco Naci onal de Devedores 
Trabalhi s tas. 
Certidão emitida com base no art. 642 -A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acresce n tado pela Lei n° 12 . 440, de 7 de julho de 201 1 , e 
na Res olu ção Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Traba lho, 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 j u rídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus .br) 
Certidão emi tida gratuitame nte. 

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 previdenci á ri os, 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 . 



CHE\/ROLET 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À DOCUMENTAÇÃO 

Nome da Empresa: Cipauto Veículos Ltda 
Endereço da Empresa: Av. Santos Dumont, 1331, Centro, Goioerê- PR 
C.N.P.J da Empresa: 06.105.496/0002-25 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: Pregão (Presencial) 11° 032/2016 - PMNC 

Prezados Senhores, 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão presencial N° 032/2016 - 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. 

C.P.F 

R.G 6.041.301-0 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

Goioerê (PR), 06 de outubro de 2016. 

06105496/0002-251 
CIPA ITO VEÍCULOS 

lTDA. 
Rua Santo s Ot!mont . 1331 

CEP 87360-000 Goioerê P!J \() 

FINO NEW ROA os· ..__ ~\/ 'R f'\\. :1Ç 
~r--' (_/\ QgQ ) \) ~ 



C I PAUTO 
CHEVRDLET 

Cipauto Veículos Ltda. 
Campo Mourão - PR: Rod. BR 158, Km 05 - )d. Nsa. Sr'. Apa~[@EQae 
CEP 87309-650- CNP) 06.105.496/0001-44 -Inscrição Estadual9'~0 .... -...r 
~oioerê- PR: Rua Santos Dumont, 1331- Fone: (44) 3521-8600- CEP: 87360-000 
CNP) 06.105.496/0002-25 -Inscrição Estadual903.09087-13 
Ponta Grossa- PR: Av. Souza Naves, 2000- Fone: (42) 3219-6650- CEP 84062-000 
CNP) 06.105.496/0003-06 -Inscrição Estadual903.94045-05 

À 

ANEXO IH 

Toledo- PR: Av. Parigot de Souza, 2077- Fone: (45) 3252-9966- CEP 85906-070 
CNP) 06.105.496/0005-78 -Inscrição Estadual904.60005-92 
IWIW.cipauto.com.br 

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR OU 

CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 

Referente: Pregão (Presencial) n° 032/2016 - PMNC 

A empresa Cipauto Veículos Ltda, inscrita no CNPJ n° 06.105.496/0002-25, 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° 032/2016- 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. 

Goioerê (PR), 06 de outubro de 2016. 

~ 
atura do representante legal da Empresa 

C.P.F 020.155.419-42 

R.G 6. 0-11.301-0 

fõ6105496/0002-251 
CIPAUTO VEÍCULOS 

LTDA. 

~ 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO PARANÁ 

COMARCA DE GOIOERÊ 
CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS 

AV. SANTA CATARINA, S/N°- Edifício do Forum - JARDIM 

LINDÓIA 

T ITU LAR 
JOSE KJMURA 

J URA ME NTA D O S 
GOIOEREIPR - 87360000 

ORSOLINA DE PEDER KIMURA 

JOSE CARLOS MEDEIROS JUNIOR 

VICTOR HUGO DE PEDER KIMURA 

JOSLAINE M. P. KIMURA MEDEIROS 

Certidão Negativa 
N°2.741/2.016.-

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos 
de distribuição de FALÊNCIA ou RECUPERAÇÃO JUDICIAL sob minha guarda nes
te cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento em nome de: 

CIPAUTO VEICULOS L TOA 

CNPJ 06.105.496/0002-25, no período compreendido desde 19/08/1 963, data de 
instalação deste cartório, até a presente data. 

lllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ~1111n 11111 m1 .. 

'7 

(f CARTóRtÔ DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS f 
:i CNPJ 78 199.03.VOCXJ1-oo ! 
il Av. Sant<~ Catuina) s/n':: - :::Jrdim Undóia 
~ Edifício 1o fórum • CEP 87360..()0() 
L tF' .-. - . PARA~Á 

Cus t a s = R$ 2 8,2 3 
Pág ina 00 01/0 001 



C I PAUTO 
CHEVRDLET 

ANEXOU 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Nome da Empresa: Cipauto Veículos Ltda. 
Endereço da Empresa: Av. Santos Dumont, 1331, Centro, Goioerê- PR 
C.N.P.J da Empresa: 06.105.496/0002-25 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: Pregão (Presencial) no 032/2016 - PMNC 

O signatário da presente, em nome da Proponente o Sr. José Roberto Maciel Ruiz, 
brasileiro, casado, gerente de vendas, residente e domiciliado à Rua Bolívia, 90, bairro Jardim 
Morumbi na cidade de Goioerê - PR, portador(a) da R.G n° 6.041.301-0, expedida pela 
Secretaria de Segurança Pública do Paraná e do C.P.F n° 020.155.419-42, vem declarar, sob pena 
da Lei, que a Empresa: Cipauto Veículos Ltda. , 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. 

Carimbo do C 

C.P.F 020.155.419-42 

R.G 6.041.301-0 

Goioerê (PR), 06 de Outubro de 2016. 

FINO NEW ROAos· 

rõ6105496í0002-251 
CI PAUTO VEÍCULOS 

LTDA. 
Rua Santos udmont. 1331 

L:.EP 87360-000 Goioe~é P!J R 
~ O(~ ~ 



Goioerê Paraná 

LIVR0:0144-P 
FOLHAS:145 
PROTOCOL0:008451 

P ~ O C U RAÇÃO bastante que faz:- CIPAUTO 
VEICULOS L TOA, à favor de CARLOS ALVES e 
OUTROS, na forma abaixo:-

S A I B A M quantos este instrumento publico de 
mandato, bastante virem, que aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de 
dois mil e quinze (25/11/2015), nesta Cidade e Comarca de Goioerê, Estado do 
Paraná, em cartório, perante Tabelião que esta subscreve, compareceu como 
outorgante, a empresa:- CIPAUTO VEÍCULOS L TOA, pessoa jurídica de direito 
privado, com sede e foro na Rodovia BR 158, km 05, s/n°, Jardim Nossa Senhora 
Aparecida, na cidade de Campo Mourão - PR, por sua matriz em Campo Mourão -PR, 
inscrita no CNPJ sob n° 06.105.496/0001-44, e por suas filiais: filial (01) em Goioerê 
-PR, na Av. Santos Dumont, 1331, em Goioerê -PR, inscrita no CNPJ/MF sob n° 
06.105.496/0002-25, NIRE: 4190083475-1; filiais (02) e (03) em Ponta Grossa -PR, 
filial (02) na Av. Souza Naves, 2000, Bairro Chapada, inscrita no CNPJ/MF n° 
06.105.496/0003-06, NIRE: 4190097130-8 e filial (03) na Av. Ernesto Vilela, 777 -A, 
bairro Nova Rússia, inscrita no CNPJ/MF n° 06.1 05.496/0004-97; filial (04) em Toledo 
-PR, na Av. Parigot de Souza, 2077, Jardim Porto Alegre, inscrita no CNPJ/MF sob n° 
06.105.496/0005-78, NIRE: 4190106441-0, com seu Contrato Social devidamente 
arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob n° 41205173121 e 41900834751 , aos 
12/02/2004, arquivado nesta serventia, na Pasta 07/Contratos/Estatutos, fls. 044; 7a 
Alteração Contratual e Consolidação (última), registrada na Junta Comercial do 
Paraná, sob n° 20100009042, em data de 07/01/2010, arquivado nesta Serventia, na 
Pasta 12/Contratos/Est. fls. 031 e Certidão Simplificada n° 15/692456-0, expedida em 
Curitiba -PR, em data de 10/11/2015, arquivado nesta Serventia, na Pasta 
20íContratos/Estatutos, fls. 259/260, neste ato devidamente representada por seu 
sócio administrador, Sr. Paulo Roberto Pedrollo, brasileiro, separado judicialmente, 
empresário, natural de Erechim -RS, nascido aos 20/02/1955, filho de Getúlio Paulo 
Pedrollo e Clelis Judith Colla Pedrollo, portador da CI-RG n° 1.455.532-3-I.I.PR, 
expedida aos 23/08/1980, e inscrito no CPF/MF sob n° 213.230.709-15, residente e 
domiciliado na Rua Gal. Cândido Rondon, 626, apt0 052, em Ponta Grossa -PR, de 
passagem por esta cidade, conforme Cláusula Oitava e seu§ 33

, da Consolidação da 
73 Alteração Contratual; consoante os documentos apresentados, o presente, 
reconhecido como o próprio por mim e por tabelião, de cuja identidade e capacidade 
jurídica dou fé; e pela outorgante, na forma representada, me foi dito que por este 
público instrumento, e nos termos de direito, nomeia e constitui seus bastantes 
PROCURADORES: pela matriz de Campo Mourão -PR, Sr. CARLOS ALVES, 
brasileiro, casado, supervisor de vendas, natural de S. Jorge do lvaí -PR, nascido aos 
04/06/1966, filho de Oliveira Alves e Adelaide Vetorazzo Alves, portador da Cédula de 
Identidade n° 3.424.953-9-I.I.PR, expedida aos 20/04/2011 , inscrito no CPF/MF sob n° 
556.693.289-49, residente e domiciliado na Travessa Riachuelo, 18, centro, em 
Camp Mourão -PR; pela filial de Goioerê -PR, o Sr. JOSÉ ROBERTO MACIEL 

r-t--Hr....jojlfH/1--R~U:.!.!IZ:..1 brasileiro, casado, maior, gerente de vendas, natural de Goioerê -PR, nascido 
PRESESOS 7/09/1976, filho de Lourival Aparecido Martines Ruiz e lvone Maciel Ruiz. 

':s :o~Ôrt dor da Cédula de Identidade n° 6.041.301-0-I.I.PR, expedida aos 02/08/1990, 
ins ito no CPF/MF sob n° 020.155.419-42, residente e domiciliado na Av. Marinho 

Certifico que 0 Seio d 
"' I • c 

.'Cnlrcldode foi afixado nc 

• 1010 folha de C;i><Un"~Cnto 
•ntr.::gue o pcrte . D.:::J rc . 

. -CAR.-fORIDNIORI ; 
SERVIÇO NOTARIAL E PROTeSTO D~ !ÍTULO 
ESCR EVENTES: Bel. Mario Mori jJ,nior 
Luiz Kamide TABHI~O ílESIGNADO i 
Bel. Cannen Sylvia Mori Okamoto 
I/da Mi tiko Hada 
AV. DANIEl PORTELA, S8S • FONE/f~X: (44) 3522-108~ 



SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCU 

} 

UJ Av. Daniel Portela, 585 ·Centro· Fone (44) 3522·1086 • CEP 87360-000 • Goloerê · PR cr:: f L.. 

protocolada nesta Serventia no Livro n° 003, sob n° 01006/2015, nesta data. fr. IL 
MITIKO ADA, ESCREVENTE, lavrei a presente. E eu, MARIO MORI J t , • 
TABELI ESIGNADO, subscrevo, dou fé e assino. (a.) MARIO MORI JU Ca"t"' 
GOIO , 25 de n v o d ·2015. PAULO ROBERTO PEDROLLO. Custas 454,62 
VRC r$ 1fííle· s· $ 18,98. NADA MAIS.- Traslada em seguida. 

-r--"---=-_;_-+-r:--...:..~r_nl+--><-::........t--+-' MARIO MORI JUNIOR, TABELIÃO 
orme , subscrevo, dou fé e assino em público e 

FUNARPEN - SELO DIGITAL N°spRhr. DH9jS. bvDYe, Controle: 2YFzb. mnEE 
Consulte esse selo em htt :1/funar en.com.br 

Goioerê, 25 de novembro de 2015. 



CJPAUTO VEÍCULOS LTDA. 
OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

CNPJ 06.105.496/0001-44 
NIRE 41205173121 

Os abaixo nominados e qualificados: 

1) VÂr~IA TEREZINHA ZACARIAS FRARE, brasileira, viúva, empresária, portadora da 
cédula de identidade RG no 296.752-9 SSP/PR e do CPF n° 338.624.949-34 residente 
e domiciliada em Curitiba, Estado do Paraná, na Rodovia BR 116, n° 1785: Trevo do 
Atuba, CEP: 82590-100; 

2) ALEXANDRE ZACARIAS FRARE, brasileiro, casado sob regime de separação de 
bens, empresário, portador da cédula de identidade RG n° 1.437.081-1 SSP/PR e do 
CPF no 758.979.039-72, residente e domiciliado em Curitiba, Estado do Paraná, 
Rodovia BR 116, n° 1785, Trevo do Atuba, CEP: 82590-100; 

3) ANDRÉ ZACARIAS FRARE, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de 
bens, empresário, portador da cédula de identidade RG n° 1.913.388-5 SSP/PR e CPF 
no 836.848.329-87, residente e domiciliado em Curitiba, Estado do Paraná, Rodovia BR 
116, n° 1785, Trevo do Atuba, CEP: 82590-100; 

4) PAULO ROBERTO PEDROLLO, brasileiro, separado judicialmente, empresário, 
portador da cédula de identidade RG n° 1.455.532-3 SSP-PR e CPF n° 213.230.709-15, 
residente e domiciliado na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua General 
Candido Rondon, 626, Bairro Nova Russia, CEP: 84070-020; 

sócios da sociedade empresária limitada denominada CIPAUTO VEiCULOS L TOA, com sede 
na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, na Rodovia BR 158, Km OS, Jardim Nossa 
Senhora Aparecida, CEP 87309-650, inscrita no CNPJ sob n° 06.105.496/0001-44, com 
documento de constituição arquivado na Junta Comercial do Paraná sob n° 41205173121, por 
despacho em sessão de 12/02/2004 e última (sétima) alteração arquivada sob n° 20100009042. 
por despacho em sessão de 07/01/2010, Filial 01 na cidade de Goioerê, Estado do Paraná, 
localizada à Rua Santos Dumont, n° 1.331, CEP 87360-000. NIRE Jucepar 41900834751 : Filial 
02 na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, localizada localizada Av. Souza Naves, 2000, 
Bairro Chapada, CEP: 84062-000, NIRE Jucepar 41900971308; Filial 03 na cidade de Ponta 
Grossa, Estado do Paraná, localizada à Av. Ernesto Vilela, 777-A, bairro Nova Russia , 
CEP:84070-000, NIRE Jucepar 41901003241 e Filial 04 na cidade de Toledo, Estado do 
Paraná, localizada na Av. Parigot de Souza, n° 2.065 e 2.077, Jardim Porto Alegre, CEP: 
85.906-070, NIRE Jucepar 41901064410, resolvem, em comum acordo. alterar e consolidar o 
contrato social, regido pela Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro de 2002, pelas demais disposições 
legais aplicáveis à espécie, pelas cláusulas seguintes e, nas omissões, por regênc1a supletiva 
das normas das sociedades anônimas, abstraindo-se a aplicação de qualquer regra constante 
no contrato primitivo e alterações posteriores. 

1- ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA EXTINÇÃO DE FILIAL: Fica aprovada a extinção da Filial 03 na 
cidade de Ponta Grossa, Estado do Parana, localizada à Av. Ernesto Vilela, 777-A, bairro Nova 
Russia, CEP:84070-000, NIRE Jucepar 41901003241. 
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e domiciliada em Curitiba, Estado do Paraná, na Rodovia BR 116, no 1785, Trevo do 
Atuba, CEP: 82590-1 00; 

2) ALEXANDRE ZACARIAS FRARE, brasileiro, casado sob regime de separação de 
bens, empresáno, portador da cédula de identidade RG n° 1.437.081-1 SSP/PR e do 
CPF no 758.979.039-72, residente e domiciliado em Curitiba, Estado do Paraná, 
Rodovia BR 116, n° 1785, Trevo do Atuba, CEP: 82590-100; 

3) ANDRÉ ZACARIAS FRARE, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de 
bens, empresário, portador da cédula de identidade RG n° 1.913.388-5 SSP/PR e CPF 
no 836.848.329-87, residente e domiciliado em Curitiba, Estado do Paraná, Rodovia BR 
116, n° 1785, Trevo do Atuba, CEP: 82590-1 00; 

4) PAULO ROBERTO PEDROLLO, brasileiro, separado judicialmente, empresário, 
portador da cédula de identidade RG n° 1.455.532-3 SSP/PR e CPF n° 213.230.709-15, 
residente e domiciliado na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua Saint 
Hilaire, n° 20, Edifício Saint Hilaire, bloco B, apartamento 33, Bairro Oficinas, CEP: 
84035-350. 

sócios da sociedade empresária limitada denominada CIPAUTO VEÍCULOS L TOA., com sede 
na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, na Rodovia BR 158, Km 05, Jardim Nossa 
Senhora Aparecida, CEP 87309-650, inscrita no CNPJ sob n° 06.105.496/0001-44, com 
documento de constituição arquivado na Junta Comercial do Paraná sob n° 41205173121, por 
despacho em sessão de 12/02/2004 e última (sétima) alteração arquivada sob n° 20100009042, 
por despacho em sessão de 07/01/2010, Filial 01 na cidade de Goioerê, Estado do Paraná, 
localizada á Rua Santos Dumont, n° 1.331, CEP 87360-000, NIRE Jucepar 41900834751; Filial 
02 na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, localizada localizada Av. Souza Naves, 2000, 
Bairro Chapada, CEP: 84062-000, NIRE Jucepar 41900971308 e Filial 03 na cidade de Toledo, 
Estado do Paraná, localizada na Av. Parigot de Souza, n° 2.065 e 2.077, Jardim Porto Alegre. 
CEP: 85.906-070, NIRE Jucepar 41901064410, resolvem, em comum acordo, consolidar o 
contrato social, regido pela lei n° 10.406, de 10 de Janeiro de 2002, pelas demais disposições 
legais aplicáveis à espécie, pelas cláusulas seguintes e, nas omissões, por regência supletiva 
das normas das sociedades anônimas, abstraindo-se a aplicação de qualquer regra constante 
no contrato primitivo e alterações posteriores. 

2 - CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

CAPÍTULO I -DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E PRAZO 
CLÁUSULA 1a- A sociedade girará sob a denominação de CIPAUTO VEÍCULOS LTDA., com 
sede e foro na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, na Rodovia BR 158, Km 05, 
Jardim Nossa Senhora Aparecida, CEP 87309-650, com as seguintes filiais: 

a) Filial 01 na cidade de Goioerê, Estado do Paraná, localizada à Rua Santos Dumont. n° 
1.331, CEP 87360-000, NIRE Jucepar 41900834751; 

b) Filial 02 na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, localizada localizada Av. Souza 
Naves, 2000, Bairro Chapada, CEP: 84062-000, NIRE Jucepar 41900971308; 

c) Filial 03 na cidade de Toledo, Estado do Paraná, localizada na Av. Parigot de Souza, n° 
2.065 e 2.077, Jardim Porto Alegre, CEP: 85.906-070,.NIRE Jucepar 41901064410. 

CLÁUSULA 23 - A sociedade tem por objeto social o comércio de veículos novos, veículos semi 
novos, peças e acessórios, assistência técnica em veículos automotores, representação 
comercial, e locação de veículos, podendo participar do capital de outras empresas. 

CLÁUSULA 33 - A sociedade terá prazo indeterminado. 
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CIPAUTO VEÍCULOS LTDA. 
OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRA TO SOCIAL 

CNPJ 06.105.49610001-44 
NIRE 41205173121 

CAPÍTULO 11· CAPITAL 
~LÁUSU~A 4_a - O capital social da empresa de R$ 5.722.779,00 (cinco milhões, setecentos e 
vm_te e ~ors mrl, setecentos e setenta e nove reais), dividido em 572.278 (quinhentos e setenta e 
dors mrl, duzentos e setenta e oito) cotas, no valor de R$ 10,00 (dez reais) cada uma, 
totalmente integralizado pelo sócios, com a seguinte distribuição: 

NOME DO SOCIO QUOTAS R$ % 
IVãnia Terezinha Zacarias Frare 143.069 1.430.695,00 25% 
~lexandre Zacarias Frare 71.535 715.347,00 12,5% 
~ndré Zacarias Frare 71.535 715.347,00 12,5% 
Paulo Roberto Pedrollo 286.139 2.861.390,0C 50% 
!TOTAL 572.278 5. 722.779,00 100% 

Parágrafo 1° - A modificação do contrato social poderá ocorrer a qua lquer tempo, na forma 
pela qual deliberem por unanimidade os sócios. 

Parágrafo 2° - A transformação do tipo societário não gerará dissidência ou qualquer direito 
aos sócios. 

CLÁUSULA sa - As quotas do capital social são livremente negociáveis entre os sócios. Estes, 
entretanto, não poderão cedê-las ou aliená-las sob qualquer pretexto à terceiros estranhos à 
sociedade sem a observância do direito de preferência dos demais sócios na sua aquisição. 

Parágrafo 1° - Na hipótese desta cláusula ou quando pretenda retirar-se da sociedade, o sócio 
deverá comunicar a sua intenção, por escrito, aos demais sócios. mencionando nome e 
qualificação do futuro cessionário ou comprador, bem como, o preço e condições de 
pagamento das quotas disponíveis. 

Parágrafo 2° - Os demais sócios terão o prazo de 30 dias para manifestar-se sobre o seu 
direito de preferência. 

Parágrafo 3° - Havendo, na ocasião, interesse de mais de um sócio na aquisição das quotas 
disponíveis, estas serão rateadas proporcionalmente ao capital de cada um. 

Parágrafo 4° - Se os sócios não se manifestarem no prazo convencionado e nem a gerência 
utilizar-se do direito de adquirir as quotas disponíveis em nome da sociedade, ou reembolsar o 
sócio retirante, fica assegurado a este o direito de alienar suas quotas de capital a terceiros, ou 
receber os seus haveres da sociedade pelo montante indicado neste contrato. 

Parágrafo so - Assim como a qualquer sócio é outorgado o direito de reti rar-se a todo tempo da 
sociedade sob as condições consignadas nesta cláusula, também a sociedade poderá excluir, 
por decisão da maioria do capital social. qualquer deles por justa causa comprovada, garantido 
ao sócio, pleno direito de defesa. 

Parágrafo 6° - As quotas de capital dos sócios não poderão ser penhoradas, alienadas ou 
cedidas a qualquer trtulo sem o prévio consentimento dos demais sócios. observadas as 
condições deste documento. Entretanto, vindo as quotas de determinado sócio a ser 
penhoradas. isto será considerado justa causa para a exclusão do sócio proprietário das quotas 
atingidas. 
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CIPAVTO VEÍCULOS LTDA. 
OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRA TO SOCIAL 

CNPJ 06.105.49610001-44 
NIRE 41205173121 

CLÁUSULA sa - Fica a administração autorizada a adquirir para a sociedade, quotas 
eventualmente penhoradas quando do respectivo leilão, ou liberadas por sócios, desde que 
haja reserva de lucros disponfvel, determinando o reembolso das mesmas, na forma do 
disposto neste documento. 

CLÁUSULA 7a - As deliberações dos sócios serão tomadas, inclusive para alteração do tipo 
societário, considerando-se cada quota correspondente a um voto. 

Parágrafo 1° - O sócio que discordar das deliberações que impliquem em alteração deste 
contrato, poderá optar pela sua permanência na sociedade com a modificação, ou dela retirar
se, recebendo o seu capital, lucros e haveres segundo dados do último balanço patrimonial, 
pagáveis na forma do disposto neste contrato. 

Parágrafo 2° - Os sócios tomarão conhecimento dos negócios sociais pelo exame nos livros, 
arquivos e documentos da sociedade, independentemente de qualquer autorização, sempre 
que isto lhes pareça conveniente, ou por ocasião da reunião de sócios destinada à aprovação 
das contas da administração. 

CAPÍTULO 111 -ADMINISTRAÇÃO 

CLÁUSULA sa -A administração da sociedade será exercida pelos sócios PAULO ROBERTO 
PEDROLLO, VÂNIA TEREZINHA ZACARIAS FRARE, ALEXANDRE ZACARIAS FRARE, e 
ANDRÉ ZACARIAS FRARE, os quais poderão representar isoladamente por assinatura a 
sociedade ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente. Ficam aos administradores vedados de 
usar a denominação social em negócios estranhos aos interesses ou objetivos sociais. 

Parágrafo 1° - No exercício da administração, ficam os administradores investidos dos mais 
amplos e gerais poderes de gestão próprios do cargo, a fim de garantir o pleno funcionamento 
dos negócios sociais e a realização do objetivo da sociedade, podendo, para tanto, em1tir 
cheques, letras de câmbio, notas promissórias, duplicatas, bem como emitir e aceitar quaisquer 
outros titulas de crédito, avalizá-los ou endossá-los e ainda assinar todo e qualquer documento. 
contrato ou papel que implique em responsabilidade da sociedade, seja público ou particular 
prestando cauções. fianças, penhores, firmar compromissos, confessar, transigir e desistir, 
receber e dar quitação. 

Parágafo 2° - Na alienação de imóveis e de investimentos, bem como na prestação de 
hipoteca, deverão os administradores assinar em conjunto 

Parágrafo 3°- Nos limites de suas atribuições e poderes, é licito aos administradores, constituir 
procuradores, em nome da sociedade, especificando no instrumento os atos e operações que 
poderão praticar e o prazo de duração do mandato que deverá coincidir com o ano-calendário, 
exceto o mandato judicial, que poderá ser por prazo indeterminado. 

Parágrafo 4°- Cessará a responsabilidade dos administradores, pelos atos praticados durante 
o perfodo de sua gestão, com a aprovação das contas do exercício social a que se referirem. 

CLÁUSULA ga - Os administradores receberão, mensalmente, a titulo de remuneração, a 
importância que os sócios fixarem, por decisão da maioria simples do capital social. 

CLÁUSULA 10 - Os sócios e os administradores declaram, sob as penas da lei, não estarem 
impedidos por lei especial e nem condenados ou encontrarem-se sob os efeitos de 
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CIPAUTO VEÍCULOS LTDA. 
OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

CNPJ 06.105.49610001-44 
NIRE 41205173121 

condena~ão, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por 
cnme falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato; ou contra a 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 

CAPÍTULO IV- CONSElHO FISCAl 
CLÁUSULA 11 - Vindo o Conselho Fiscal a ser instituído, seguirá as regras do artigo 1066 a 
1 070 do Código Civil. 

CAPÍTULO V - REUNIÃO DE SÓCIOS 
CLÁUSULA 12 - As deliberações dos sócios serão tomadas em reumao convocada pelos 
administradores ou por qualquer sócio quando houver retardo de mais de sessenta dias nos 
casos previstos pelo contrato ou em lei. A convocação poderá, ainda, ser feita por titulares de 
mais de um quinto do capital social, quando não atendido no prazo de oito dias, o pedido de 
convocação fundamentado, com indicação das matérias a serem tratadas. 

Parágrafo 1°- A reunião de sócios instalar-se-á, em primeira convocação. com a presença de 
titulares de, no mfnimo, t rês quartos do capital social e, em segunda, com qualquer número, 
podendo o sócio ser representado por outro sócios ou por advogado, mediante outorga de 
mandato com especificação dos atos autorizados. 

Parágrafo 2° - Nenhum sócio, por si ou na condição de mandatário, poderá votar matéria que 
lhe diga respeito diretamente. 

Parágrafo 3° - A reunião será presidida e secretariada por sócios escolhidos entre os 
presentes, de cujos trabalhos será lavrada ata, no livro de atas de reuniões de sócios. assinada 
pelos membros da mesa e por sócios participantes da reunião. Cópia da ata autenticada pelos 
administradores ou pela mesa, será levada a arquivamento e averbação no Registro Público de 
Empresas Mercantis, fornecendo-se cópia aos sócios que o solicitarem. 

Parágrafo 4° - As reuniões de sócios serão realizadas, no mfnimo, uma vez ao ano nos quatro 
meses posteriores ao balanço patrimon ial, com o objetivo de: 

(a) tomar as contas do administrador e deliberar sobre o balanço patrimonial e resultado 
econômico; 

(b) designar e destituir administradores, fixando sua remuneração; 
(c) tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia. 
{d) Alterar o contrato social; 

Parágrafo 5° - Até trinta dias antes da data marcada para a reunião, os documentos referidos 
em (a) supra, deverão estar à disposição dos sócios que não exerçam a administração. 
Instalada a reunião, proceder-se-á à leitura dos documentos referidos, os quais serão 
submetidos, pelo presidente, à discussão e votação, na qual não poderão participar os 
membros da administração. A aprovação, sem reservas, do balanço patrimonial e do resultado 
econômico, salvo erro, dolo ou simulação, exonerará de responsabilidade os administradores. 

Parágrafo 6° - Dispensam-se as formalidades descritas nos parágrafos anteriores, quanto 
todos os sócios comparecerem ou decidirem. por escrito, sobre a matéria que seria objeto da 
reunião. 
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CIPAUTO VEÍCULOS LTDA. 
OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

CNPJ 06.105.496/0001-44 
NIRE 41205173121 

Parágrafo 7o -As deliberações tomadas em reunião de sócios vinculam todos os sócios, ainda 
que ausentes ou dissidentes. 

CAPiTULO VI- EXERCÍCIO SOCIAL, RESERVAS E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 

CLÁUSULA 13 - O exercício social inicia-se no dia 1° de Janeiro e termina no dia 31 de 
Dezembro de cada ano, quando será levantado um balanço patrimonial e um demonstrativo dos 
resultados econômicos, referentes ao exercício. 

Parágrafo 1° - Do lucro líquido, depois de feitas as provisões necessárias para amortização ou 
garantia do ativo, os sócios, por decisão da maioria simples do capital social, poderão 
determinar que todo ou parte do lucro seja destinado a provisões ou reservas, ou permaneça 
em suspenso, se não deliberarem a sua distribuição. Em havendo distribuição, quer de lucros 
quer de prejuízos, esta deverá ser proporcional às quotas de cada um. 

Parágrafo 2°- O balanço referido nesta cláusula será levantado no prazo máximo de 60 dias, a 
contar da data do termino do exercício social. 

Parágrafo 3° - A sociedade poderá, por deliberação da ma1ona simples do capital social , 
levantar balanços intermediários para qualquer fim e em qualquer época do ano. 

Parágrafo 4° - Os sócios, por maioria simples do capital social, poderão decidir pela retenção 
dos lucros, se a sua distribuição afetar o equilíbrio financeiro da empresa. 

Parágrafo 5° - Na hipótese de ocorrer prejuízos, poderão estes permanecer na sociedade para 
compensação com lucros futuros ou ser distribuídos proporcionalmente aos sócios, de acordo 
com a decisão destes, pelo mesmo quorum descrito nos parágrafos anteriores. 

CLÁUSULA 14 - Não obstante contratada por prazo indeterminado, a sociedade não se 
dissolverá, nem entrará em liquidação, pela morte, retirada, insolvência, falência ou concordata, 
interdição ou vontade de qualquer sócio, desde que à época ela se constitua de, no mínimo, 
dois sócios, podendo os demais sócios, representando a maioria simples do capital social, 
prosseguir com a mesma. 

Parágrafo 1° - Ocorrendo qualquer dessas hipóteses, os haveres do sócio morto, retirante 
falido, insolvente, concordatário, incapaz ou interdito, serão apurados segundo o balanço 
patrimonial relativo ao último exercício social encerrado. Havendo decorrido sessenta dias ou 
mais da data desse balanço, um novo e especial balanço deverá ser encerrado para o mesmo 
fim 

Parágrafo 2° - A apuração dos haveres referida no parágrafo anterior, far-se-á em uma única 
conta, compreendendo capital, lucros e outros créditos ou débitos, e deverá estar encerrada em 
60 dias a contar do evento. 

Parágrafo 3°- Terminada a apuração dos haveres, estes serão pagos ao sócio retirante ou aos 
herdeiros do sócio falecido, sucessores ou representantes legais, em 36 parcelas mensais e 
sucessivas, com juros de 12% ao ano, mais correção monetária de acordo com a evolução 
inflacionária vencendo-se a primeira 30 dias após o transcurso do prazo referido no parágrafo 
anterior. 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/01/2016 08:42 SOB N° 20157423867 . 
PROTOCOLO: 157423867 DE 05/01/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
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CIPAUTO VEÍCULOS LTDA. 
OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRA TO SOCIAL 

CNPJ 06.105.496/0001-44 
NIRE 41205173121 

Parágrafo 4° - No relacionamento com a sociedade, no caso de morte de sócio, os herdeiros 
serão representados por pessoa que o juiz do respectivo inventário indicar. 

CLÁUSULA 15 - A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei, hipótese em 
que será indicado um liquidante que procederá de acordo com o ritual legalmente determinado. 

CLÁUSULA 16 - Para dirimir qualquer dúvida a respeito do presene instrumento,fica eleito o 
foro da Comarca de Campo Mourão, Estado do Paraná, com a renúncia a qualquer outro por 
mais privilegiado que seja. 

Por estarem de acordo, firmam os sócios o presente instrumento na presença das testemunhas 
adiante nomeadas, em 1 (uma) via, para um só efeito. 

Sócios: 
Maringá, 09 de outubro de 2015. 

T temunhas· es 

I 
I ....., 

Nome: Jonathas Braido Nome: Kleber Ravaneda 
CPF: 007.499.059-48 CPF: 009.119.599-39 j 

eX CERTIFICO O REGISTRO EM 07/01 /2 016 08;42 SOB No 2015742~867. 
PROTOCOLO: 157423867 DE 05/01/2016. CODIGO DE VERIFICAÇAO: ffi 
PR157423867. NIRE: 41901003241. 
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CHEVROLET 

ANEXO IX 

·?-P.'U"'' "\J /(' 
CIPAUTO f ~ 

w ~ W----- ;-
~fL~~\.. -·· 

Cipauto Veículos Ltda. • • ··· ···R-
Campo Mourão· PR: Rod. BR 158, Km 05 · )d. Nsa. Sr' . Apare · : : ( ) 3518-~()(J~ 
CEP 87309-650 • CNP) 06.105.496/0001·44 ·Inscrição Estadua ~181HZ a f\ 'C 
(joioerê • PR: Rua Santos Dumont, 1331· Fone: (44) 3521·8600 · CEP: 8 • o 
CNP) 06.105.496/0002·25 ·Inscrição Estadual903.09087·13 
Ponta (jrossa • PR: Av. Souza Naves, 2000 - Fone: (42) 3219-6650 - CEP 84062·000 
CNP) 06.105.496/0003-06 ·Inscrição Estadual903.94045-05 
Toledo • PR: Av. Parigot de Souza, 20n- Fone: (45) 3252-9966 - CEP 85906·070 
CNP) 06.105.496/0005·78 -Inscrição Estadual904.60005·92 
www.cipauto.com.br 

DECLARAÇÃO 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: Pregão (Presencial) no 032/2016 · PMNC 

Prezados Senhores, 

A empresa Cipauto Veículos Ltda, inscrita no CNPJ n° 06.105.496/0002-25, por 
intermédio de seu representante legal o Sr. José Roberto Maciel Ruiz, portador da Carteira de 
identidade n°6.041.301 -0 e do CPF n° 020.155.419-42, 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° 032/2016 . PMNC. 

Goioerê (PR), 06 de outubro de 2016. 

C.P.F 020.155.419-42 
ro6105411 

I• '"fl02N25' 
R.G 6.041.301-0 

CI . .: '":ULOS 

Rua Sant.... s • nt. 1331 
~EP ô'i360-00 1 Goioerê P!!.J 

FINO NEW ROAos· 



C I PAUTO 
CHEVRDLET 

À 

ANEXO VIII 
CARTA CREDENCIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 

Referente: Pregão (Presencial) n° 032/2016 - PMNC 

Prezados Senhores, 

O abaixo assinado, José Roberto Maciel Ruiz, carteira de identidade 6.041.301-0 

SSP/PR, na qualidade de responsável legal pela proponente Cipauto Veículos Ltda., vem, pela 

presente, informar a V. sas que o senhor José Roberto Maciel Ruiz, carteira de identidade 

6.041.301-0 SSP/PR, é a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de abertura e 

recebimento da proposta de preços e docwnentação 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, 

C.P.F 020.155.419-42 
R.G 6.041.301-0 

Goioerê (PR), O 

FINO NEW ROAos· 

I 

2016. 

rõ6l05496/0002-251 
CIPAUTO vr;ír.· LOS LTDA. 

Rua Santos iJ-t •• lcnt, 1331 
~EP ~7360-000 - Goioerê - P~ 



LIVR0:0144-P 
FOLHAS:145 
PROTOCOL0:008451 

Goioerê Paraná 

P f3 O C U R A Ç Ã O bastante que faz:- CIPAUTO 
VEICULO$ L TOA, à favor de CARLOS ALVES e 
OUTROS, na forma abaixo:-

S A I B A M quantos este instrumento publico de 
mandato, bastante virem, que aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de 
dois mil e quinze (25/11/2015), nesta Cidade e Comarca de Goioerê, Estado do 
Paraná, em cartório, perante Tabelião que esta subscreve, compareceu como 
outorgante, a empresa:- C I PAUTO VEÍCULOS L TOA, pessoa jurídica de direito 
privado, com sede e foro na Rodovia BR 158, km 05, s/n°, Jardim Nossa Senhora 
Aparecida, na cidade de Campo Mourão - PR, por sua matriz em Campo Mourão -PR, 
inscrita no CNPJ sob n° 06.105.496/0001-44, e por suas filiais: filial (01) em Goioerê 
-PR, na Av. Santos Dumont, 1331, em Goioerê -PR, inscrita no CNPJ/MF sob n° 
06.105.496/0002-25, NIRE: 4190083475-1; filiais (02) e (03) em Ponta Grossa -PR, 
filial (02) na Av. Souza Naves, 2000, Bairro Chapada, inscrita no CNPJ/MF n° 
06.105.496/0003-06, NIRE: 4190097130-8 e filial (03) na Av. Ernesto Vilela, 777 -A, 
bairro Nova Rússia, inscrita no CNPJ/MF n° 06.1 05.496/0004-97; filial (04) em Toledo 
-PR, na Av. Parigot de Souza, 2077, Jardim Porto Alegre, inscrita no CNPJ/MF sob n° 
06.105.496/0005-78, NIRE: 4190106441-0, com seu Contrato Social devidamente 
arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob n° 41205173121 e 41900834751, aos 
12/02/2004, arquivado nesta serventia, na Pasta 07/Contratos/Estatutos, fls . 044; 7a 
Alteração Contratual e Consolidação (última), registrada na Junta Comercial do 
Paraná, sob n° 20100009042, em data de 07/01/2010, arquivado nesta Serventia, na 
Pasta 12/Contratos/Est. fls. 031 e Certidão Simplificada n° 15/692456-0, expedida em 
Curitiba -PR, em data de 10/11/2015, arquivado nesta Serventia, na Pasta 
20íContratos/Estatutos, fls. 259/260, neste ato devidamente representada por seu 
sócio administrador, Sr. Paulo Roberto Pedrollo, brasileiro, separado judicialmente, 
empresário, natural de Erechim -RS, nascido aos 20/02/1955, filho de Getúlio Paulo 
Pedrollo e Clelis Judith Colla Pedrollo, portador da CI-RG n° 1.455.532-3-I.I.PR, 
expedida aos 23/08/1980, e inscrito no CPF/MF sob n° 213.230.709-15, residente e 
domiciliado na Rua Gal. Cândido Rondon, 626, apt0 052, em Ponta Grossa -PR, de 
passagem por esta cidade, conforme Cláusula Oitava e seu§ 3a, da Consolidação da 
7a Alteração Contratual; consoante os documentos apresentados, o presente, 
reconhecido como o próprio por mim e por tabelião, de cuja identidade e capacidade 
jurídica dou fé; e pela outorgante, na forma representada, me foi dito que por este 
público instrumento, e nos termos de direito, nomeia e constitui seus bastantes 
PROCURADORES: pela matriz de Campo Mourão -PR, Sr. CARLOS ALVES, 
brasileiro, casado, supervisor de vendas, natural de S. Jorge do lvaí -PR, nascido aos 
04/06/1966, filho de Oliveira Alves e Adelaide Vetorazzo Alves, portador da Cédula de 
Identidade n° 3.424.953-9-I.I.PR, expedida aos 20/04/2011, inscrito no CPF/MF sob n° 
556.693.289-49, residente e domiciliado na Travessa Riachuelo, 18, centro, em 
Campo Mourão -PR; pela filial de Goioerê -PR, o Sr. JOSÉ ROBERTO MACIEL 

t+--HT+HH---=R~U';"""F. brasileiro, casado, maior, gerente de vendas, natural de Goioerê -PR, nascido 
07/09/1976, filho de Lourival Aparecido Martines Ruiz e lvone Maciel Ruiz. 

ador da Cédula de Identidade n° 6.041.301 -0-I.I.PR, expedida aos 02/08/1990, I\ 
rito ~o CPF/MF sob n° 020.155.419-42, residente e domiciliado na Av. Marinho Q)J 

ti . ·~ -::W , w;:a .... w:=::-:;. 

CARTORIO l\A,:JP.i ~ ~ 
Certdic:> que o SQlo de SERVIÇO NOTARIAl E PROHSTO De TÍTIJlO:i ~~ 
Au:enllcidode fca afixado nc 

eSCREVENTEs Bel. Mario Mori Ju~lior 
ultima folha d'" d->cu~nto Luiz Knmide TABE LI ÃO <miGNAOO 

,...,trcgue a pc.rtc. D.:..1 ic Bel.Cnnnei!SylviaMoriOkamoto 
lida Mitiko Hada 
AV. DANIEL PORTELA. SSS ·FONE/FAX: (44} 3522·1086 



FUNARPEN - SELO DIGITAL N°spRhr. DH9jS. bvDYe, Controle: 2YFzb. mnEE 
Consulte esse selo em htt :1/funa en.com.br 

Escrcvent2 

Goioerê, 25 de novembro de 2015. 

C AY?Cf1ÓRIO MC)Rl 
5ERI!IÇ(J NOTARIAL E PROTF.STO Of: TÍTUlOS 
mREVENTES: Bel. Ma~o Mori ]:P'lior 
Luiz l(amide TAGELIAO OESIGNAOO 

Eel. Carmw Sylvin Mori Okamoto 
I/da Mitiko Hnda 
AV DANIH rc.nTEL~. 585 · FONE /FAX: (44) 35 22- 1 08~ 
c(r ii7Jó0 -000 · GOIO ERÊ · PARANA 



CIPAUTO VEÍCULOSLTDA. 
OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

CNPJ 06.105.496/0001-44 
NIRE 41205173121 

Os abaixo nominados e qualificados: 

1) VÃf)IIA TEREZINHA ZACARIAS FRARE, brasileira, viúva, empresária. portadora da 
cédula de identidade RG no 296.752-9 SSP/PR e do CPF n° 338.624.949-34 res1dente 
e domiciliada em Curitiba, Estado do Paraná, na Rodovia BR 116, n° 1785: Trevo do 
Atuba, CEP: 82590-100; 

2) ALEXANDRE ZACARIAS FRARE, brasileiro, casado sob regime de separação de 
bens. empresário, portador da cédula de identidade RG n° 1.437.081 -1 SSP/PR e do 
CPF n° .758.979.039-72, residente e domiciliado em Curitiba, Estado do Paraná, 
Rodovia BR 116, n° 1785, Trevo do Atuba, CEP: 82590-100; 

3) ANDRÉ ZACARIAS FRARE, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de 
bens, empresário, portador da cédula de identidade RG n° 1.913.388-5 SSP/PR e CPF 
no 836.848.329-87, residente e domiciliado em Curitiba, Estado do Paraná, Rodovia BR 
116, n° 1785, Trevo do Atuba, CEP: 82590-100; 

4) PAULO ROBERTO PEDROLLO, brasileiro, separado judicialmente, empresário. 
portador da cédula de identidade RG n° 1.455.532-3 SSP-PR e CPF n° 213.230 709-15, 
residente e domiciliado na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua General 
Candido Rondon , 626, Bairro Nova Russia, CEP: 84070-020; 

sócios da sociedade empresária limitada denominada CIPAUTO VEICULOS L TOA. , com sede 
na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, na Rodovia BR 158, Km 05, Jardim Nossa 
Senhora Aparecida, CEP 87309-650, inscrita no CNPJ sob n° 06.105.496/0001 -44, com 
documento de constituição arquivado na Junta Comercial do Paraná sob n° 41205173121, por 
despacho em sessão de 12/02/2004 e última (sétima) alteração arquivada sob n° 20100009042. 
por despacho em sessão de 07/01/2010, Filial 01 na cidade de Goioeré. Estado do Paraná, 
localizada à Rua Santos Dumont, n° 1.331, CEP 87360-000, NIRE Jucepar 41900834751 . Filial 
02 na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, localizada localizada Av. Souza Naves, 2000, 
Bairro Chapada, CEP: 84062-000, NIRE Jucepar 41900971308; Filial 03 na cidade de Ponta 
Grossa. Estado do Parana, localizada à Av. Ernesto Vilela, 777-A, bairro Nova Russ1a 
CEP:84070-000. NIRE Jucepar 41901003241 e Filial 04 na cidade de Toledo, Estado do 
Paraná, localizada na Av. Parigot de Souza, n° 2.065 e 2.077, Ja;d11n Porto Alegre: , CEP. 
85.906-070, NIRE Jucepar 41901064410, resolvem, em comum acordo. alterar e consoltdar o 
contrato social, regido pela Lei n° 10.406, de 1 O de Janeiro de 2002, pelas demais dtspostções 
legais aplicáveis á espécie, pelas cláusulas seguintes e, nas omissões, por regêncta supletiva 
das normas das sociedades anônimas. abstraindo-se a aplicação de qualquer regra constante 
no contrato primitivo e alterações posteriores. 

1 - AlTERAÇÃO CONTRATUAL 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA EXTINÇÃO DE FILIAL: Fica aprovada a extinção da Filial 03 na 
cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, localizada à Av. Ernesto Vi lela, 777 -A, bairro Nova 
Russia. CEP:84070-000, NIRE Jucepar 41901003241. 

CIPA UTO VEÍCULOS LTDA. 
CNPJ 06.105.49610001-44 

NIRE 41205173121 

Os abaixo nominados e qualificados: 

1) VÂNIA TEREZINHA ZACARIAS FRARE, brasileira, viúva, empresaria, portadora da 
cédula de identidade RG n° 296.752.9 SSP/PR e do CPF n° 338.624.949-34 . restder.te 

~ ..... 'Y ....... 
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CIPAUTO VEÍCULOS LTDA. 
OJTAVAALTERAÇÃOECONSOLIDAÇÃODOCONTRATO SOCIAL 

CNPJ 06.105.49610001-44 
NIRE 41205173121 

e domiciliada em Curitiba, Estado do Paraná, na Rodovia BR 116, n° 1785, Trevo do 
A tuba, CEP: 82590-1 00; 

2) ALEXANDRE .~ACARIAS FRARE, brasileiro, casado sob regime de separação de 
bens, empresano, portador da cédula de identidade RG n° 1.437.081-1 SSP/PR e do 
CPF ~o 758.979.039-72, residente e domiciliado em Curitiba, Estado do Paraná. 
Rodov1~ BR 116, n° 1785, Trevo do Atuba, CEP: 82590-100; 

3) ANDRE ZACARIAS FRARE, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de 
bens, empresário, portador da cédula de identidade RG n° 1.913.388-5 SSP/PR e CPF 
no 836.848.329-87, residente e domiciliado em Curitiba, Estado do Paraná, Rodovia BR 
116, n° 1785, Trevo do Atuba, CEP: 82590-100; 

4) PAULO ROBERTO PEDROLLO, brasileiro, separado judicialmente. empresário , 
portador da cédula de identidade RG n° 1.455.532-3 SSP/PR e CPF n° 213.230.709-15, 
residente e domiciliado na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua Saint 
Hilaire. n° 20, Edifício Saint Hilaire, bloco 8, apartamento 33, Bairro Oficinas, CEP· 
84035-350. 

sócios da sociedade empresária limitada denominada CIPAUTO VEiCULOS L TOA., com sede 
na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, na Rodovia BR 158, Km 05. Jardim Nossa 
Senhora Aparecida, CEP 87309-650, inscrita no CNPJ sob n° 06.105.496/0001-44, com 
documento de constituição arquivado na Junta Comercial do Paraná sob n° 41205173121, por 
despacho em sessão de 1210212004 e última (sétima) alteração arquivada sob n° 20100009042, 
por despacho em sessão de 07/01 /201 O, Filial 01 na cidade de Goioerê, Estado do Parana, 
localizada à Rua Santos Dumont, n° 1.331, CEP 87360-000, NIRE Jucepar 41900834 751; Filial 
02 na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, localizada localizada Av. Souza Naves, 2000. 
Bairro Chapada, CEP: 84062-000, NIRE Jucepar 41900971308 e Filial 03 na cidade de Toledo. 
Estado do Paraná, localizada na Av. Parigot de Souza, n° 2.065 e 2.077, Jardim Porto Alegre. 
CEP: 85.906-070. NIRE Jucepar 41901064410, resolvem, em comum acordo, consolidar o 
contrato social, regido pela Lei n° 10.406, de 1 O de Janeiro de 2002, pelas demais disposições 
legais aplicàveis à espécie, pelas cláusulas seguintes e, nas omissões, por regência supletiva 
das normas das sociedades anônimas, abstraindo-se a aplicação de qualquer regra constante 
no contrato primitivo e alterações posteriores. 

2- CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E PRAZO 
CLÁUSULA 1a - A sociedade girará sob a denominação de CIPAUTO VEÍCULOS L TOA .. com 
sede e foro na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, na Rodovia BR 158, Km 05, 
Jardim Nossa Senhora Aparecida, CEP 87309-650, com as seguintes filiais: 

a) Filial 01 na cidade de Goioerê, Estado do Paraná, localizada à Rua Santos Dumont. n° 
1.331, CEP 87360-000, NIRE Jucepar41900834751; 

b) Filial 02 na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, localizada localizada Av Souza 
Naves, 2000, Bairro Chapada, CEP: 84062-000, NIRE Jucepar 41900971308, 

c) Filial 03 na cidade de Toledo, Estado do Paraná, localizada na Av. Pangot de Souza, n° 
2.065 e 2.077, Jardim Porto Alegre, CEP: 85.906-070, NIRE Jucepar 4190106441 O 

CLÁUSULA 2a - A sociedade tem por objeto social o comércio de veículos novos, veicules sem1 
novos, peças e acessórios, assistência técnica em veículos automotores, representação 
comercial, e locação de veículos, podendo participar do capital de outras empresas. 

CLÁUSULA 3a - A sociedade terá prazo indeterminado. 

A validade deste documento , 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/01/2016 08 :42 SOB N° 20157423867 . 
PROTOCOLO: 157423867 DE 05/01/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
PR157423867 . NIRE: 41901003241. 
CIPAUTO VEICULOS LTDA 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA GERAL 

CURITIBA, 07/01/2016 
www.empresafaci1 .pr.qov.br 
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CIPAUTO VEÍCULOS LTDA. 
O/TA VA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRA TO SOCIAL 

CNPJ 06.105.49610001-44 
NIRE 41205173121 

CAPÍTULO 11- CAPITAL 
~LÁUSU~A 4_3 - O capital social da empresa de R$ 5.722.779,00 (cinco milhões. setecentos e 
vmte e ?ors mrl, setecentos e setenta e nove reais), dividido em 572.278 (quinhentos e setenta e 
do1s mrl, d_uzentos e setenta e oito) cotas, no valor de R$ 10,00 (dez reais) cada uma, 
totalmente rntegrahzado pelo sócios, com a seguinte distribuição: 

NOME DO SOCIO QUOTAS R$ % 
t-/ânia Terezinha Zacarias Frare 143.069 1.430.695,00 25% 
!Alexandre Zacarias Frare 71 .535 715.347,00 12,5% 
[André Zacarias Frare 71.535 715.347,00 12,5% 
Paulo Roberto Pedrollo 286.139 2.861.390,00 50% 
tfOTAL 572.278 5.722.779,00 100% 

Parágrafo 1° - A modificação do contrato social poderá ocorrer a qualquer tempo, na forma 
pela qual deliberem por unanimidade os sócios. 

Parágrafo 2° - A transformação do tipo societário não gerará dissidência ou qualquer d1reito 
aos sócios. 

CLÁUSULA 53 - As quotas do capital social são livremente negociáveis entre os sócios. Estes. 
entretanto, não poderão cedê-las ou aliená-las sob qualquer pretexto à terceiros estranhos a 
sociedade sem a observância do direito de preferência dos demais sócios na sua aquisição. 

Parágrafo 1° - Na hipótese desta cláusula ou quando pretenda retirar-se da sociedade, o sócio 
deverá comunicar a sua intenção, por escrito, aos demais sócios, mencionando nome e 
qualificação do futuro cessionário ou comprador, bem como, o preço e condições de 
pagamento das quotas disponíveis. 

Parágrafo 2° - Os demais sócios terão o prazo de 30 dias para manifestar-se sobre o seu 
direito de preferência . 

Parágrafo 3° - Havendo, na ocasião, interesse de mais de um sócio na aqursição das quotas 
disponíveis, estas serão rateadas proporcionalmente ao capital de cada um. 

Parágrafo 4° - Se os sócios não se manifestarem no prazo convencionado e nem a geréncia 
utilizar-se do direito de adquirir as quotas disponíveis em nome da sociedade, ou reembolsar o 
sócio retirante, fica assegurado a este o direito de alienar suas quotas de cap1tal a terceiros ou 
receber os seus haveres da sociedade pelo montante indicado neste contrato. 

Parágrafo 5° - Assim como a qualquer sócio é outorgado o direito de reti rar-se a todo tempo da 
sociedade sob as condições consignadas nesta cláusula, também a sociedade poderá excluir, 
por decisão da maioria do capital social, qualquer deles por justa causa comprovada, garantido 
ao sócio, pleno direito de defesa. 

Parágrafo 6° - As quotas de capital dos sócios não poderão ser penhoradas, alienadas ou 
cedidas a qualquer trtulo sem o prévio consentimento dos demais sócios , observadas as 
condições deste documento. Entretanto, vindo as quotas de determinado sócio a ser 
penhoradas, isto será considerado justa causa para a exclusão do sócio proprietário das quotas 
atingidas. 
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CLÁUSULA sa - Fica a administração autorizada a adquirir para a sociedade, quotas 
eventualmente penhoradas quando do respectivo leilão, ou liberadas por sóc1os, desde que 
haJa reserva de lucros disponfvel, determinando o reembolso das mesmas na forma do 
disposto neste documento. 

CLÁUSULA 7'" - As deliberações dos sócios serão tomadas, inclusive para alteração do tipo 
societário, considerando-se cada quota correspondente a um voto. 

Parágrafo 1° - O sócio que discordar das deliberações que impfiquem em alteração deste 
contrato, poderá optar pela sua permanência na sociedade com a modificação, ou dela retirar
se, recebendo o seu capital, lucros e haveres segundo dados do último balanço patnmonial, 
pagáveis na forma do disposto neste contrato. 

Parágrafo 2° - Os sócios tomarão conhecimento dos negócios sociais pelo exame nos livros. 
arquivos e documentos da sociedade, independentemente de qualquer autorização, sempre 
que isto lhes pareça conveniente, ou por ocasião da reunião de sócios destinada à aprovação 
das contas da administração. 

CAPÍTULO 111 - ADMINISTRAÇÃO 

CLÁUSULA sa - A administração da sociedade será exercida pelos sócios PAULO ROBERTO 
PEDROLLO, VÂNIA TEREZINHA ZACARIAS FRARE, ALEXANDRE ZACARIAS FRARE, e 
ANDRÉ ZACARIAS FRARE, os quais poderão representar isoladamente por assinatu ra a 
sociedade ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente. Ficam aos administradores vedados de 
usar a denominação social em negócios estranhos aos interesses ou objetivos sociais 

Parágrafo 1° - No exercício da administração, ficam os administradores investidos dos ma1s 
amplos e gerais poderes de gestão próprios do cargo, a fim de garantir o pleno funcionamento 
dos negócios sociais e a realização do objetivo da sociedade, podendo, para tanto. em1t1r 
cheques, letras de câmbio, notas promissórias, duplicatas, bem como emitir e aceitar quaisquer 
outros titulas de crédito, avalizá-los ou endossá-los e ainda assinar todo e qualquer documento. 
contrato ou papel que implique em responsabilidade da sociedade, seja público ou particular 
prestando cauções, fianças, penhores. firmar compromissos, confessar, transigir e des1stir 
receber e dar quitação. 

Parágafo 2° - Na alienação de imóveis e de investimentos, bem como na prestação de 
hipoteca, deverão os administradores assinar em conjunto 

Parágrafo 3° - Nos limites de suas atribuições e poderes, é licito aos administradores, const1tu1r 
procuradores, em nome da sociedade, especificando no instrumento os atos e operações que 
poderão praticar e o prazo de duração do mandato que deverá coincidir com o ano-calendario. 
exceto o mandato judic1al, que poderá ser por prazo indeterminado. 

Parágrafo 4° - Cessará a responsabilidade dos administradores, pelos atos praticados durante 
o perfodo de sua gestão, com a aprovação das contas do exercício soc1al a que se referirem 

CLÁUSULA ga - Os administradores receberão, mensalmente. a título de remuneração, a 
importância que os sócios fixarem, por decisão da maioria simples do capital social. 

CLÁUSULA 10 - Os sócios e os administradores declaram, sob as penas da lei, não estarem 
impedidos por lei especial e nem condenados ou encontrarem-se sob os efeitos de 
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c~ndena~ão , à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. ou por 
cnme falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato; ou contra a 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 

CAPÍTULO IV- CONSELHO FISCAL 
CLÁUSULA 11 - Vindo o Conselho Fiscal a ser instituído, seguirá as regras do artigo 1066 a 
1070 do Código Civil. 

CAPÍTULO V - REUNIÃO DE SÓCIOS 
CLÁUSULA 12 - As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião convocada pelos 
administradores ou por qualquer sócio quando houver retardo de mais de sessenta dias nos 
casos previstos pelo contrato ou em lei. A convocação poderá, ainda, ser feita por titulares de 
mais de um quinto do capital social, quando não atendido no prazo de oito dias. o pedido de 
convocação fundamentado, com indicação das matérias a serem tratadas. 

Parágrafo 1° - A reunião de sócios instalar-se-à, em primeira convocação , com a presença de 
titulares de, no mfnimo, três quartos do capital social e, em segunda, com qualquer número. 
podendo o sócio ser representado por outro sócios ou por advogado, mediante outorga de 
mandato com especificação dos atos autorizados. 

Parágrafo 2° - Nenhum sócio, por si ou na condição de mandatário, poderá votar matéria que 
lhe diga respeito diretamente. 

Parágrafo 3° - A reunião será presidida e secretariada por soc1os escolhidos entre os 
presentes, de cujos trabalhos será lavrada ata , no livro de atas de reuniões de sócios. assinada 
pelos membros da mesa e por sócios participantes da reunião. Cópia da ata autenticada pelos 
administradores ou pela mesa, será levada a arquivamento e averbação no Registro Público de 
Empresas Mercantis, fornecendo-se cópia aos sócios que o solicitarem. 

Parágrafo 4° -As reuniões de sócios serão realizadas, no mfnimo, uma vez ao ano nos quatro 
meses posteriores ao balanço patrimonial, com o objetivo de: 

(a) tomar as contas do administrador e deliberar sobre o balanço patrimonial e resultado 
econômico; 

(b) designar e destituir administradores, fixando sua remuneração; 
(c) tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia. 
(d) Alterar o contrato social; 

Parágrafo 5° - Até trinta dias antes da data marcada para a reunião, os documentos referidos 
em (a) supra, deverão estar à disposição dos sócios que não exerçam a administração. 
Instalada a reunião, proceder-se-á à leitura dos documentos referidos. os quais serão 
submetidos, pelo presidente, à discussão e votação, na qual não poderão participar os 
membros da administração. A aprovação, sem reservas, do balanço patrimonial e do resultado 
econômico, salvo erro. dolo ou simulação, exonerará de responsabilidade os administradores 

Parágrafo 6° - Dispensam-se as formalidades descritas nos parágrafos antenores, quanto 
todos os sócios comparecerem ou decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto da 
reunião. 
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Parágrafo 7o - As deliberações tomadas em reunião de sócios vinculam todos os sócios. ainda 
que ausentes ou dissidentes. 

CAPÍTULO VI - EXERCÍCIO SOCIAL, RESERVAS E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 

CLÁUSULA 13 - O exercicio social inicia-se no dia 1° de Janeiro e termma no dia 31 de 
Dezembro de cada ano, quando será levantado um balanço patrimonial e um demonstrativo dos 
resultados econômicos, referentes ao exercício. 

Parágrafo 1° - Do lucro líquido, depois de feitas as provisões necessárias para amortização ou 
garantia do ativo, os sócios, por decisão da maioria simples do capital social. poderão 
determinar que todo ou parte do lucro seja destinado a provisões ou reservas. ou permaneça 
em suspenso, se não deliberarem a sua distribuição. Em havendo distribuição. quer de lucros 
quer de prejuizos, esta deverá ser proporcional às quotas de cada um. 

Parágrafo 2° - O balanço referido nesta cláusula será levantado no prazo máximo de 60 dias, a 
contar da data do termino do exercício social. 

Parágrafo 3° - A sociedade poderá, por deliberação da maioria simples do capital soc1al. 
levantar balanços intermediários para qualquer fim e em qualquer época do ano 

Parágrafo 4° - Os sócios, por maioria simples do capital social, poderão decidir pela retenção 
dos lucros, se a sua distribuição afetar o equilíbrio financeiro da empresa. 

Parágrafo 5° - Na hipótese de ocorrer prejuízos, poderão estes permanecer na sociedade para 
compensação com lucros futuros ou ser distribu ídos proporcionalmente aos sócios, de acordo 
com a decisão destes, pelo mesmo quorum descrito nos parágrafos anteriores. 

CLÁUSULA 14 - Não obstante contratada por prazo indeterminado. a sociedade não se 
dissolverá, nem entrará em liquidação, pela morte, retirada, insolvência, falência ou concordata. 
interdição ou vontade de qualquer sócio, desde que à época ela se constitua de. no mínimo. 
dois sócios, podendo os demais sócios, representando a maioria simples do capital social. 
prosseguir com a. mesma. 

Parágrafo 1° - Ocorrendo qualquer dessas hipóteses. os haveres do sócio morto. retirante 
falido, insolvente. concordatário, incapaz ou interdito, serão apurados segundo o balanço 
patrimonial relativo ao último exercício social encerrado. Havendo decorrido sessenta d1as ou 
mais da data desse balanço, um novo e especial balanço deverá ser encerrado para o mesmo 
fim 

Parágrafo 2° - A apuração dos haveres referida no parágrafo anterior, far-se-á em uma ún1ca 
conta, compreendendo capital , lucros e outros créditos ou débitos, e deverá estar encerrada em 
60 dias a contar do evento. 

Parágrafo 3°- Terminada a apuração dos haveres, estes serão pagos ao sócio retirante ou aos 
herdeiros do sócio falecido, sucessores ou representantes legais, em 36 parcelas mensa1s e 
sucessivas, com juros de 12% ao ano, mais correção monetária de acordo com a evolução 
inflacionária vencendo-se a primeira 30 dias após o transcurso do prazo referido no parágrafo 
anterior. 
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Parágrafo 4°- No relacionamento com a sociedade, no caso de morte de sócio, os herdeiros 
serão representados por pessoa que o juiz do respectivo inventário indicar. 

CLÁUSULA 15 - A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei. hipótese em 
que será indicado um liquidante que procederá de acordo com o ritual legalmente determinado. 

CLÁUSULA 16- Para dirimir qualquer dúvida a respeito do presene instrumento,fica eleito o 
foro da Comarca de Campo Mourão, Estado do Paraná, com a renúncia a qualquer outro por 
mais privilegiado que seja. 

Por estarem de acordo, firmam os sócios o presente instrumento na presença das testemunhas 
adiante nomeadas, em 1 {uma) via, para um só efeito. 

Maringá, 09 de outubro de 2015 
Sócios: 
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CHEVROLET 

ANEXO IV 
PROPOSTA DE PREÇOS 

Nome da Empresa: Cipauto Veículos Ltda. 
Endereço da Empresa: Av. Santos Dumont, 1331, Centro, Goioerê - PR 
Email: sergio.oliveira@cipa uto.com.br 
Telefone: (44) 3521 -8600 
C.N.P.J da Empresa: 06.105.496/0002-25 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: Pregão (Presencial) no 032/2016 - PMNC 

Apresentamos e submetemos à apreciação dos Senhores nossa proposta de preços relativa a VEICULO l.OL COM 
CAPACIDADE PARA 05 OCUPANTES EM CONFORMIDADE COM O CONTRAN (CONSELHO 
NACIONAL DE TRANSITO) ANO DE FABRICAÇÃO 2016, ANO DE MODELO 2017, POTÊNCIA DE 78CV 
COM GASOLINA E 80CV COM ET ANOL, 04 PORTAS, TOTAL FLEX , COR BRANCA, COM AR, 
CONDICIONADO, CONTA-GIROS, DIREÇÃO ELÉTRICA, HODÔMETRO (TOTAL E PARCIAL) LUZ DE 
LEITURA, RODAS DE FERRO ARO 14 COM CALOTAS, APOIO DE CABEÇA TRSEIROS, BANCO 
TRASEIRO REBATÍVEL, BRAKE LIGTH, DESEMBAÇADOR VIDRO DIANTEIRO E TRASEIRO, 
RETROVISORES EXTERNOS COM COMANDO INTERNO, VIDROS ELÉTRICOS, VIDROS ELÉTRICOS 
DIANTEIROS AIR BAG DUPLO, SISTEMA DE FREIOS COM ABS, CÂMBIO MECÂNICO COM SEIS 
VELOCODADES, GARANTIA DO FABRICANTE DE 3 ANOS E ASSISTÊNCIA EM REDE AUTORIZADA 
E COBERTURA EM TODO 0 TERRITÓRIO NACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
SECRETA RIA DE SAÚDE, CONVENIO TRASNPORTE SANITÁRIO - APSUS, em conformidade com 
Memorial Descritivo. 

Valor Máximo desta Licitação: 39.338,67 (trinta e nove mil, trezentos e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos) 

Item Descrição Unid Quant. Marca ou Valor Valor. 

oriaem Unit. Total. 
ONIX JOY I.OL COM CAPACIDADE PARA 
05 OCUPANTES EM CONFORMIDADE 
COM o CONTRAN (CONSELHO 
NACIONAL DE TRANSITO) ANO DE 
FABRICAÇÃO 2016, ANO DE MODELO 
20 17, POTÊNCIA DE 78CV COM 
GASOLINA E 80CV COM ETANOL, 04 
PORTAS, TOTAL FLEX , COR BRANCA, 

UM 1,0000 CHEVROLET 39.338,67 39.338,67 
COM AR, CONDICIONADO, CONTA-
GIROS, DIREÇÃO ELÉTRICA, 
HODÔMETRO (TOTAL E PARCIAL) LUZ 
DE LEITURA, RODAS DE FERRO ARO 14 
COM CALOTAS, APOIO DE CABEÇA 
TRSEIROS, BANCO TRASEIRO 
REBATÍVEL, BRAKE LIGTH, 
DESEMBAÇADOR VIDRO DIANTEIRO E 
TRASEIRO, RETROVISORES EXTERNOS 

FINO NEW ROAos· 
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