MUNICÍPIO DE NOVA CANTU
Estado do Paraná
CNPJ N. 0 77.845.394/0001-03

"Paço Municipal Martin Krupek"

CONTRATO ADMINISTRATWO
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU E DE OUTRO, A EMPRESA-

EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS
LTDA, CUJO AQUISIÇÃO DE OI (UM) ÓN/BUS PARA
TRANSPORTE PASSAGEIROS, EM ATENDIMENTO A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIP/0.
O VALOR DO CONTRATO É R$ 240.00,00 I (Duzentos e
Quarenta Mil Reais), 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 denom inada CONTRATANTE
CONTRATADO(A): EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ n° 76.533.777/0014-06, com sede na Av. Afonso Botelho, n° 670, CEP. n°. 87.30 1-040 -Campo
Mourão - PR, neste ato representada pelo Sr. TEÓFILO BOIKO, portador da CIIRG no 368.816-0 e inscrito no
CPFIMF no 028.745.479- 72.
A parte supramencionada, em decorrência do Processo Licitatório n° 1112016, Edital de Pregão n° 00712016, 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:
CLAUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
1.1 Cujo Objeto é AQUISIÇÃO DE OI (UM) ÓNIBUS PARA TRANSPORTE PASSAGEIROS, EM ATENDIMENTO A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
CLÁUSULA SEGUNDA- DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL
2.1 Fazem parte deste Contrato, independentemente da transcrição, todos os documentos constantes do processo
Licitatório 00712016, 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,
240.000,00 (Duzentos e Quarenta Mil Reais), daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL".
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4.1.1 Excepcionalmente, nas hipóteses expressamente autorizadas em lei, o valor do objeto po
p.o'i.\:•/
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 60 dias, 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 limitesfzxados 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;
e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou outros devidamente justificados e aceitos pelo
CONTRATANTE;
e) por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influência direta sobre o forn~
ci ento
do objeto contratado;
f) outros casos previstos em lei.
_(/1
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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 início e incluir-se-á o do vencimento.
6.4 - Os prazos serão em dias consecutivos e seu início e término somente ocorrerão em dia útil.

CLAUSULA SETIMA - DOS RECURSOS
7.1 As despesas com a execução do objeto deste Contrato serão financiadas com os seguintes recursos:
07.002.10.301.0428.1.098.4.4.90.52.48.00- Secretaria de Saúde

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 CON TRA TANTE 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.
8. 7 - Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente def eitos, vícios ou incorreções não
revelados até o Recebimento Definitivo, deverá ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruído e/ou
substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer ônus financeiro para o CONTRATAN TE.
8.8 - Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má qualidade de
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por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou substz :v " iki
material rejeitado.
8.9 - A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento um ao outro. A fina/idade 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.

CLÁUSULA 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
8666/93;
9.1.2. Por acordo das partes, quando necessana à modificação da forma de pagamento, p or 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 JO do Artigo 65 da Lei n° 8666193.
9.3 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, caberá conforme a gravidade da f alta a prévia defesa, a aplicação
das seguintes sanções, de acordo com o previsto na Seção 11 do Capítulo JV da Lei No8.666/93.
9.4 - Nenhum pagamento será processado a Proponente penalizada, sem que antes, esta tenha pago ou lhe seja
relevada a multa imposta.

CLÁUSULA DÉCIMA -DOS MATERlAIS E SEGURANÇA
10.1- Os materiais a serem empregados nos serviços decorrentes deste Contrato serão f ornecidos 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-deobra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-á que os mesmos devem ser novos, da melhor qualidade em suas
respectivas espécies, de acordo com a finalidade 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.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA RESCISÃO
11.1.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;

,
c) O desatendimento pe/o(a) CONTRATADO(A) das determinações regulares da autorizada designadci para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
d) razões de interesse do serviço público.
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de rescindir de imediato o presente contrato, independe
notificaçao ;udzc1al ou extra;udzczal, 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 transf erência, 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 firm a 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 CON TRATANTE;
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 f aturas 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, p or 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.

12.3 - Se no Contrato não houver sido contemplados preços unitários, esses serão fixados mediante acordo entre as
partes, respeitados os limites estabelecidos no caput desta Cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E FISCAIS
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13.1 - Todos e quaisquer impostos, taxas e contribuições fiscais e para-fiscais, inclusive os ~-~ez
previdenciária, social e trabalhista bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza, decorren a
celebração deste Contrato, ou da execução, correrão única e exclusivamente p or 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 j udicial.
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 CONTRA TANTE 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 CON TRATANTE, 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 p elo CONTRATANTE, se for o caso.
15.3 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade serviço, nem a éticoprofissional pela perfeita execução do Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FRAUDE ANTICORRUPÇÃO
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;
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 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 d/
contrato.
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e) "prática obstrutiva": destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeç s_.ow-.12
<l.Y
declarações falsas aos representantes do organismo multilateral, com o objetivo
ÚIJ8eeiJ:.,. . . /
materialmente a apuração de alegações de prática prevista na cláusula vigésima sexta, atos cuja in
ão ...,..,..
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 inelegivel,
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.

(

NovaC

tu PR,23/0312016.
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LINHAS RODOCIÁRIAS

LTDA
CNPJ N°. 76.533.77710014-06
FORNECEDOR(A)

Testemunhas:

An:______________________

Ass:_______________________

CPF: _ _ _ _ _ _ _ __

CPF: _ _ _ _ _ __ _ _

RG: _ _ __ _ _ _ _ __

RG: _ _ _ _ __ _ __

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

Prefeitura Municipal de Nova Cantu
Rua Bahia no 85 - Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000
CNP.J N." 77.845.394/0001 -03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fa x (044) 3527-1363

E-mail: pmncantu@hotmai l.com ou pmncantu@il:LCom .br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório n° 011/2016- Edital
de PREGÃO, na forma Presencial n° 007/2016, que tem como objeto a Aquisição de O1
Veículo T ipo Ônibus, usado, conforme especificação no Edital.
Torna-se pública a Homologação, do processo licitatório em epígrafe à Empresa:

Empresa: EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS L TDA,
inscrita no CNPJ 76.533.777/0014-06, no Valor Total de R$-240.000,00
(Duzentos e Quarenta Mil Reais);

Nova Cantu, Paraná, 21 de Março de 2.016.
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MUNICÍPIO DE NOVA CAN
Estado do Paraná
CNPJ N. 0 77.845.394/0001-03
Rua Bahia, 85 - Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363

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

DECLARAÇÃO

Declaro sob as penas da Lei que o Processo Licitatório n°
011/2016 - Edital de Pregão, na Forma Presencial n° 007/2016, efetuado
para Aquisição de 01 Veículo tipo Ônibus, usado, cuja empresa vencedora
foi: EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTOA - CNPJ n°
76.533.777/0014-06 , atendeu a todos os dispositivos constantes na
legislação em vigor, em especial à Lei n° 10.520/02 e 8.666/93, de
21/06/1993, e suas alterações, inclusive quanto à forma de publicação.

Nova Cantu , Estado do Paraná, 16 de Março de 2.016.

RIVELINO SKURA
Assessor Jurídico

SCI - Sistema de Controle Interno
Relatório Administrativo n°. 016/2016.
Processo Licitatório n°. 011/2016.
Modalidade Edital de Edital de Pregão n°. 007/2016.

O presente relatório trata do processo licitatório n°. 007/2016 Aquisição de ônibus
(secretaria municipal de saúde).
Ao analisar o processo percebe-se que houve o cumprimento as exigências estabelecidas
pela lei 8.666/93 .
Assim sendo, diante da legalidade verificada, é que se manifesta pela homologação da
licitação.

Nova Cantu, 16 de Março de 2016.

É o parecer, s.m.j.

Ehs arma da Silva
Controladora Geral

Controlador Interno

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

l.t.;

Prefeitura Municipal de Nova

/r

C~fltúJf :t-"

Rua BAHIA, n° 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br
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TERMO DE ADJUD!CACÀO
REF: PROCESSO LICITA TÓRIO W Ol 1/20 16
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n• 007/2016
A Comissão Municipal de Licitações, após análise e verificação da documentação e proposta apresentada, toma publica a AdjudiCação,
do processo licitatório em epígrafe à Empresa EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA, mscnto no CNPJ sob o n•
77.533.777/0014-06, conforme segue:
LOTE OI- ÚNICO
Preço Unitário I Total
ÍTEM
QTDADE
DESCRI(ÀO
OI
OI Und.
Ônibus (usado, semi novos}, com ano de fabricaç~o acima de 2005, para
RS-240.000,00
Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitação em Edital.
R$-2-'0.000,00
Total
Comunica outrossim, que a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a quem se sinta prejudicada, para
interposição de recurso.
Nova Cantu, Paraná, li de Março de 2.0 16.

Comissão de

Licitações:~... ~~
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ATA DE ABERTURA DE LICITAÇAO
PROCESSO LICITATÓRIO N• 011/2016
PREGÃO, na forma presencial n• 007/2016
Às ll :00 hs (nove horas) do dia 11 de Março de 2016, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Nova
Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações e Pregão designados, com a finalidade de proceder a
abertura dos envelopes e julgamento das propostas, da licitação acima referida o qual objetiva a Aquisição de 01
(um) ônibus para Transporte Rodoviário, para a Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com as disposições
contidas no Edital, o Presidente abriu a sessão pública, efetuando o credenciamento e recebimento dos envelopes,

EMPRESA !CNPJ

orte Rodoviário.

No valor total de R$-240.000,00

Encerrada a fase de negociação de preços, foi declarada vencedora a proposta de EXPRESSO
NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA, Inscrito no CNPJ sob o n• 77.533.777/0014-06, no valor
total de R$-240.000,00 (Duzentos e Quarenta Mil Reais).
Iniciou-se então a abertura do envelope contendo a documentação de qualificação da participante, e, contatouse que a Empresa apresentou toda a documentação exigida em Edital.
Os participantes renunciam expressamente o direito à recurso, concordando integralmente com as decisões
exaradas pela Comissão, abdicando seu direito de recurso em relação a qualquer documento, ato ou forma de
procedimento.
Pelo fato de apresentar a melhor proposta e o menor preço, recomenda a Comissão de Licitação, que o objeto
licitado seja ADJUDICADO ao vencedor:
ÍTEM 01 (Único) - no Valor Total de R$-240.000,00 (Duzentos e Quarenta Mil Reais): a empresa:
EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS L TDA, Inscrito no CNPJ sob o n•

77.533.777 /0014-06;
Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e lavrou-se a presente ata que após lida e aprovada vai
assinada.
Nova Cantu, Paraná, 11 de Março de 2 .016.

Comissão/ Equipe de Apoio:

'-}~~ ~
~~ ~~rQ '\S~\>.Jb

EXPRESSO NORDESTE)LINHAS RODOVIÁRIAS LTOA

NOROESTE

ANEXO 11
PROPOSTA DE PREÇOS
Prezados Senhores,
Apresentamos e submetemos à apreciação desta Comissão de Licitação a nossa
proposta de preços relativa ao Edital Pregão Presencial em epígrafe cujo objeto é a
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO, para atender às
necessidades da Administração Pública Municipal, através do Pregão Presencial Nº

007/2016, constantes no Anexo I que contêm as especificações técnicas e comerciais que
possibilitarão o preparo das propostas.
ITEM QUANT I DESCRIÇÃO

01

I

01

MARCA/
MODELO

VALOR UNIT VALOR
TOTAL

Aquisição de 01 Ônibus, usado (semi SCANIA I 240.000,00
novoL com ano fabricação acima de M
POLO
I
2005, com capacidade de no mínimo PARADISO
40 passageiros, equipados com ar
condicionado e banheiro.

l- - l _ _ _ _ - - -

--- - -- -·'-------

L __ _

_

240.000,00

-·'---

lYA~O~ TOTAL: R$ 240.000,00 {DUZENTOS E QUARENTA MIL REAIS)_
• Prazo mínimo da validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, que será
contado a partir da data da entrega da proposta. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia
de início e incluir-se-á o dia do vencimento.
• O pagamento será efetuado conforme requisição, em até 15 dias após a emissão da nota
fiscal, devidamente vistada pelo órgão interessado.
Declaro ainda estar de acordo e ciente com todas as exigências estipulada em Edita l.
Atenciosamente,
TEÓFILO BOIKO
Campo Mourão, 07 de Março de 2016.

DIRETOR GERAL
RG: 368.816-0
CPF: 028.745.479-72
TRANSPORTE COLETIVO- ENCOMENDAS - TURISMO-· FR ETAMENTO

AVENIDA AFONSO BOTELHO, 670 -JARDIM MAIA - CAMPO MOURÃO - PARANÁ
CEP 87.301 -040 - FONE (44) 3518-4000 - FAX (44) 3518-4050
CNPJ W 76.533.777/0014-06 - INSCR. ESTAD 1. JAL W 801.03884-07

./

COMISSÃO ESPECIAL D AVALIAÇÃO
Portada n°. 009/201 ~

LAUDO DE AVALIA ÃO DE VE[CULO
PROCESSO LICITA TÓRIO no 011/2016
EDITAL DE PREGÃO
n° 007/2016

a Empresa
NORDESTE LINHAS
RODOVIÁRIAS LTDA, inscrita no CNPJ n° 77 533.777/0014-06, apresentou o
veículo abaixo elencados, para participação, do o · eto de aquisição do Processo
Lícitatório no 011 /2016 - Edital de Pregão, na forma pr sencial n° 007/2016:
Atestamos,

1)

que

Ônibus, Scania/Marcopolo!Paradiso. ano de fabricação/moddo 100612006, à

diesd;
Atestamos ainda, que o veículo apresenta bops condições m ecânicas e d:! uso
e atendem as exigências contidas no referido edital. at.~ndendc. aind::: suas ncc<.:ssidGdes
administrativas.
\
Nova Cantu-

~ar~má em 07 de Março ck 2.0 16.

Comissão Especial de Avaliações:

Portaria n°. 009/2016.
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão

~~ Recerta Federal
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

/

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NUMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE IN SCRIÇAO E DE SITUAÇAO DATADE A BERTURA
CADASTRAL
29/10/1993

76.533.777/0014-06
FILIAL
NOME EMPRESARIAL

EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FAN TASIA)

EXPRESSO NORDESTE
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA AT IVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL

49.22-1-02- Transporte rodoviário coletivo de passageiros , com itinerário fixo, interestadual
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS

49.22-1-01 -Transporte rodoviário coletivo de passageiros , com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região
metropolitana
49.29-9-01 -Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
49.21-3-01 -Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
49.21 -3-02- Transporte rodoviário coletivo de passageiros , com itinerário fixo, intermunicipal em reg ião met ropolitana
49.30-2-02- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, i nterestadual e
internacional
49.29-9-02- Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e
internacional
CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA

206-2- SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

I

IAV AFONSO BOTELHO

COMPLEMENTO

LOGRADOURO

CEP

I87.301-040

IJD MAIA

BAIRRO/DISTRITO

I ENDEREÇO ELETRÓNICO

MUNICiPIO

ICAMPO MOURAO
I
TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

IATIVA
I

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO CADASTRAL

03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

I.........

DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014.
Emitido no dia 01/03/2016 às 17:25:15 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

http ://www.receita. fazenda. gov. br/prepararlmpressao/ImprimePagina. asp

01/03/2016

CAl. A

C ..e.IXA. :::.CONÓM CA FECE RAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição:
7653377710014-06
Razão Social: EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA
Nome fantasia:EXPRESSO NORDESTE
Endereço:
AV AFONSO BOTELHO 670 I JARDIM MAIA I CAM PO
MOURAO I PR I 87301-040

/

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

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

Validade: 16/02/ 2016 a 16/0 3/ 2016
Certificação Número: 2016021601160170169637

Informação obtida em 18/ 02/2016, às 17:15:18.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Le i está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Ca ixa :
www.caixa.gov.br
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V. MANOEL MENDES QEC'ÃMÃRGO 1553
~FONE/FAX:(.:;: OlG-3608

~
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVI DA ATIVA DA UNIÃO
Nome: EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA
CNPJ : 76.533.777/0001-83
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívid as 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 nQ 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. 15 1 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 fil iais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situ ação 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 nQ 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 nQ 1.751 , de 02/10/2014.
Emitida às 07:44:35 do dia 29/02/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/08/2016.
Código de controle da certidão: 9AE6.0971.82F4.D335
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://www.receita.fazenda.gov .br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntalnter/E...

29/02/2016

/

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado
GOVERNO DO ESTADO
Stc:rt.,N

c» P'a:tn~

Certidão Positiva
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

com Efeitos de Negativa
(Art. 206 do CTN)
N° 014238004-27

/

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 76.533.777/0014-06
Nome: EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS 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 existir pendências cadastradas em nome do contribuinte acima
identificado, nesta data, as quais estão com a exigibi lidF.~de suspensa nos termos dos incisos 11, 111 e/ou
VI, do art. 151 , do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).
Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refe re-se a débitos de
natureza tributária e não tributária , bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessó rias

Válida até 29/03/2016- Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão dever;;. ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br
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Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Campo Mourão
Secretaria da Fazenda e Administração

Certidão Negativa de Débito
Nº

2870 I 2016

Dados do Contribuinte:
C.N.P.J.:
Código:
Contribuinte :
Endereço:
Bairro:
Cidade:
Estado:

CEP:

76.533.777/0014-06
266396
EXPRESSO NORDESTE UNHAS RODOVIARIAS LTOA.
AVN AFONSO BOTELHO, 670
JARDIM MAIA 1 PARTE
CAMPO MOURAO
PR
87301040

Finalidade da Certidão:

PARA FINS DIVERSOS

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

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

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

Observação: Esta certidão é valida somente para o contribuinte acima

Validade: 30 dias a partir da data de emissão.

Emitido em: 02/03/2016 às 15:56 :03

ANA MARIA CO t.E AN

TA8Ellf..,

JOAO JOSé PER 'R.A.
\
ULIAN ROSAN.A G LOONI TAKG.DA ESCREVENTES
WANOERLEIA TE31NCA 8EKr~At:,QII~O J

Em são do CICAD

https:l/www.arintemet.pr.gov.br/cadicms/_ce_CIE

R.ECHTA ESTADUAL
Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

~----·-----·-· ·-··--·--·-·--------- -------E;p-;;~~--~-E~t~b~~~~-~-;,e_
n_
t~---- -------··-·--···-···-··-··-·

~

Titulo

d~~:~a:::;i::~~

EXPRESSO NORDESTE LIN_H_A_S_R
_O
_D
_ O_V-IA-R-IA
-S
- LT
_D
_A
_ _ _ _ _ _ _ _ __

. Endereço do Estabelecimento :~~::~~~~:2~:1;~~0, 0670 ·JARDIM MAIA· CEP 87301···0--4··o-· · · · · ·-·---····-·-·--·---~
IL...,_ ........ ········~·--··-·-····-----·-·--··~-·--··-······-···---·----···-----·--····-·--·-·-·
Município de Instalação CAMPO MOURAO • PR, DESDE 0811984
.., ····--······--·······-·······
Qualificaçã-.-,
.
• AI I ATIVO· REGIME NORMAL I CENTRALIZADOR ·DIA 12 DO MES+1, DESDE
8 11uaçao ua
0812015
Natureza Jurídica 206-2 ·SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do 4922·1101 ·TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM
Estabelecimento ITINERARIO FIXO, INTER MUNICIPAL, EXCETO EM REGIAO METROPOLITANA
4921 - 3102 • TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM
ITINERARIO FIXO, INTERMUNICIPAL EM REGIA O M ETROPOLITANA
Atividade(s) Econômica(s)
Secundária(s) do Estabelecimento

4929-9102 • TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB
REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E
INTERNACIONAL
4930·2102 • TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PROD UTOS
PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E
INTERNACIONAL

Quadro Societário
lipo

Inscrição

Qualificação

Nome Completo I Nome Empresarial

CNPJ

TEOFILO BOIKO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES
81.1 08.73010001 ·02
LTDA

CNPJ

81.11 0.77710001· 00

CPF

028. 745.479·72

TEOFILO BOIKO

ADMINISTRADOR

011 .752.039·04

GERMANO BOIKO

ADMINISTRADOR

CPF

SÓCIO

GERMANO BOIKO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES
LTDA

'

Este CICAD tem validade até 01/04/2016.
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Rece~a do Estado

IOJ
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I
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SÓCIO

CAO/ICMS N° 80103884·07
Eletronicamente via Internet
o2to3t2o1614:33:39

Em~do

.1

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via
Internet www.fazenda.pr.gov.br
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PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO PARANÁ
Comarca de Campo Mourão - Paraná
&STAOO 00 PARANÁ

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR PÚBLICO E ANEXOS,
Contador,Partidor,Depositário e Avaliador Judicial
Gerson Guimarães do Vale
Titular

CE:R TIDÃO
11111111111111111111111111111
CERTIFICO que, a pedido verbal de parte interessada, que revendo em cartório a meu
cargo, os livros de registro e distribuição de feitos, deles constatei

NÃO

haver sido distribuído

a qualquer cartório CIVEL desta Comarca, ação alguma de:

FALÊNCIA, CONCORDATA ou RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO
JUDICIAL ou EXTRAJUDICIAL contra:
EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L TDA
CPF I CNPJ -76.533.777/0014-06
~G

PR

/INSC.EST • 80103884-07

O referido é verdade e dou fé.

Douglas Carraro
Fernanda Pinheiro Nascimento

- Funcionário Juramentado
- Funcionário Juramentado
-Funcionário Juramentado
-Funcionária Juramentada

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

A MUNICIPAL DE

NOV

CANTU
R A N Á ===-

-== P

CNPJ • r 845.394/0001-03

CERTIFICADO DE REGIST O CADASTRAl
CERTIFICADO nº: 014/2016

RAZÃO
SOCIAL:
RODOVIÁRIAS LTOA

VAUD DE: 30/ 06/2016

EXPRESSO

1 0RDESTE

UNHAS

NOME: EXPRESSO NORDESTE

CNPJ: 76.533.777/0014-06
ENDEREÇO: Ave.nida Afonso Botelho, 70- Jardim Maia
CIDADE: CAMPO rv10URÃO- PR.

~T_E_LE_F_O_N_E___;/:..__FA_X_:_0_4_4_-3_5_1_8_-4_0_4_2_-----1r--------·l
CEP: 87.301-040
Observação: O registro de Cadastro de Fornecedore

não implica o brigaçõ es de

qualquer natureza por parte do Município de Nova Can u-Pr .

•.Rua Bahia, 85 - p entro- Nova Ca~
n- PR
Fone (44) 3527·1281 Fax 3527·1f363- E-mail prefeitu @novacantu.pr.gov br

JIIIWIIII.no11acantu.p

go v .. br

NOROESTE

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU.
Comissão Municipal de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

Nº. 007/2016:

EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA

ANEXO VIl
DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE TRABALHADORES MENORES

/

Declaramos para os devidos fins e especialmente para o Edital. EXPRESSO
NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA, inscrito no CNPJ sob n.º 76.533.777/ 0014-06, com
sede na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, à Avenida Afonso Bote lho, nQ 670
Jardim Maia, CEP: 87301-040, não mantém em seu quadro de pessoal t raba lhado res
menores de 18 {dezoito) anos em horário noturno de trabalho, ou em serviços pe rigosos
ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, trabalhadores menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Campo Mourão, 07 de Março de 2016.

'TIÓFILO BOIKO

DIRETOR GERAL
RG: 368.816-0
CPF: 028.745.479-72

TRANSPORTE COLETIVO - ENCOMENDAS - TURISMO- FRETAMENTO

AVENI DA AFONSO BOTELH O, 670 - JARDIM MAIA - CAMPO MOURÃO - PARANÁ
CEP 87.301 -040 - FONE (44) 35 18-4000 - FAX (44) 3518-4050
CNPJ N" 76.533.777/0014-06 - INSC R. ESTA DUAL N" 801 .03884-07

NORDESTE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2016

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU.
Comissão Municipal de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

Nº.

007/2016: EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA
ANEXO V
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

/

A empresa EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA, inscrita no CNPJ nº
76.533.777/0014-06, por intermédio de seu representante legal o Sr TEÓFILO BOIKO,
portador da carteira de identidade Nº 368.816-0 e do CPF nº 028.745.479-72, DECLARA
NÃO ter recebido do Município de NOVA CANTU ou de qualquer outra entidade da

Administração direta ou indireta, em âmbito Federat Estadual e Municipat SUSPENSÃO
TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a
Administração, assim como não ter recebido declaração de INIDONEIDADE para licitar e ou
contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

Campo Mourão, 07 de Março de 2016.

TEÓFILO BOIKO

DIRETOR GERAL
RG: 368 .816-0
CPF: 028. 745.479-72

TRANSPORTE COLETIVO - ENCOMENDAS- TUR ISMO- FRETAMENTO

AVENIDA AFONSO BOTELHO, 670 -JARDIM MAIA - CAMPO MOURÃO - PARANÁ
CEP 87.301-040 - FONE (44) 3518-4000 - FAX (44) 3518-4050
CNPJ N" 76.533.777/0014-06 - INSCR. ESTADUAL N" 801.03884-07

\

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2016
ANEXO 111
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE EDITAL E ANEXOS
EMPRESA: EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA
CNPJ: 76.533.777/0014-06

/

CIDADE: CAMPO MOURÃO ESTADO: PR
E-MAIL: ASS.TRAFEGO@EXPNORDESTE.COM.BR
FONE:(44) 3518-4000

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 {UM) ÔNIBUS PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO, para
atender às necessidades da Administração Pública Municipal que serão utilizados de
acordo com as necessidades, através do Pregão Presencial nº 007/2016, constantes no
Anexo I que contêm as especificações técnicas e comerciais que possibilita rão o pr eparo
das propostas.

IITEM QUA_N_T-r,-D-E-SC_R_I-ÇA-o_________ _ M_A_R_C_A_/ ----.-V_A_L_O,_R_ U_ NIT
MODELO
~---------~--------------------------~------~~-----

01

de 01 Ônibus, usado (semi SCANIA I 240.000,00
novo), com ano fabricação acima de M
POLO

01

1 Aquisição

2005, com capacidade de no mínimo PARADISO
40 passageiros, equipados com ar
condicionado e banheiro .

rVALO
-R~

TOTAL

L

240.000,00

--~--------'----

~

VALOR TOTAL: R$ 240.000,00 (DUZENTOS E QUARENTA MIL REAIS)
L -----

Obtivemos, nesta data, através da Divisão de licitações desta municipalidade, cópi a do
instrumento convocatório da licitação supramencionada.
Visando a comunicação futura entre esta Prefeitura e a sua emp resa, so licitamos a
Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remete-lo ao Setor de licitação
por meio de fax (44) ou ser entregue diretamente à Divisão de licitações desta Prefeitu ra
Municipal.
A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Nova Cantu-Pr '
TRAf\JSPORTE COLETI VO- ENCOMENDAS- TURISMO- FRETAMENTO

AVENIDA AFONSO BOTELHO, 670 -JARDIM MAIA- CAMPO MOURÃO - PARANÁ
CEP 87.301-040 - FONE (44) 3518-4000 - FAX (44) 3518-4050
CNPJ N" 76.533.777/0014-06 - INSCR. ESTADUAL N" 801.03884-07

/

no instrumento convocatório, bem como de qua isquer inform ações adicionais, não
cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Campo Mourão, 07 de M arço de 2016.

(

I

/«~.~~
~

r7 6533 77710014-06-,

~~~:~~~ ~~~~~

Expresso Nordeste
Linhas Rodcviárias ltda.

RG: 368.816-0
CPF: 028.745.479-72

L

AV. AFONSO BOTELHO, 010
.JARDIM MAIA • CEP 07301-o..O
CAMPO MOURÃO • PR

..J

TRANSPORTE COLETIVO- ENCOMENDAS- TURISMO- FRETAMENTO

AVENIDA AFONSO BOTELHO, 670 -JARDIM MAIA - CAMPO MOURÃO - PARANÁ
CEP 87.301-040 - FONE (44) 3518-4000 - FAX (44) 3518-4050
CNPJ W 76.533.777/0014-06 - INSCR . ESTADUAL W 801.03884-07

/

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO
Portaria n°. 009/2016

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULO

PROCESSO LICITATÓRIO no 01112016
EDITAL DE PREGÃO
n° 007/2016

Atestamos, que a Empresa EXPRESSO NORDESTE LINHAS
RODOVIÁRIAS LTDA, inscrita no CNPJ n° 77.533.777/0014-06, apresentou o
veículo abaixo elencados, para participação, do objeto de aquisição do Processo
Licitatório n° O11/2016- Edital de Pregão, na forma presencial n° 007/2016:
1)

Ônibus, Scania!Marcopolo/Paradiso, ano de fabricação/modelo 2006/2006, à
diesel ;

Atestamos ainda, que o veículo apresenta boas condições mecânicas e de uso
e atendem as exigências contidas no referido edital, atendendo ainda suas necessidades
administrativas.
Nova Cantu- Paraná em 07 de Março de 2.016.

Comissão Especial de Avaliações:
Portaria n°. 009/2016.

. .....

I

PREFEITURA MUNICIPAL DE

NOVACANT
-==PARANÁ==CNPJ - 77.845.394/0001-03

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL
I CERTIFICADO nº: 014/2016 I VALIDADE: 30/06/2016
RAZÃO

SOCIAL:
RODOVIÁRIAS LTOA

EXPRESSO

NORDESTE

LINHAS

NOME: EXPRESSO NORDESTE
CN PJ: 76.533.777/0014-06
ENDEREÇO: Avenida Afonso Botelho, 670- Jardim Maia
CIDADE: CAMPO MOURÃO- PR.
TELEFONE/ FAX: 044-3518-4042
CEP: 87.301-040
Observação: O registro de Cadastro de Fornecedores não implica obrigações de
qualquer natureza por parte do Município de Nova Cantu-Pr.
Nova Cantu, Estado do Paraná, 07 de IVfarço de 2.016.

I

)!)..:_1

)
~

Rua Bahia, 85 - Centro- Nova Cantu - PR
Fone (44) 3527-1281 Fax 3527-1j363- E-mail prefeitura@novacantu .pr.gov.br

www.nal/aéantu.pr.gal/.br

~E CONTRA~b ~O~IAL ~O~

~~

67a ALTERAÇÃO
EXP.I:
RODOVIARIAS LTDA CN.PJ/MJ: N:c: J6.S ~

d ireito:

TEÓFILO BOIKO - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., pessoa jurídica de
direito privado,

registrada

na

Junta Comercial

do

Estado

do

Paraná

sob

o

n.o

4 12 .02 11690.9, em sessão de 13 de janeiro de 1.989, devidamente inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica/Ministério da Fazenda sob o n. o 81.108.730/0001-02, neste
ato

representado

por seu

Sócio

Diretor o Sr.

TEÓFILO

brasileiro,

BorKo,

viuvo,

administrador, portador da Cédula de Identidade - RG n.o 368.816- 0-SSP/PR e inscrito no
Cadastro de Pessoas Físicas/Ministério da Fazendn sob o n.o 028.745.479- 72, residente e
domiciliado à Rua Santa Cruz, n.o 1.086, apartamento 1.401, Centro, CEP 87 .303.120, na
cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná;

GERMANO BOIKO- ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., Pessoa jurídica de
direito

privado,

registrada

na

Junta

Comercial

do

Estado

do

Paraná

sob

o

no

412.0211819.7, em sessão de 19 de janeiro de 1.989, devidamente inscri ta no Cadastro
Naciona l da Pessoa Jurídica/Ministério da Fazenda sob o n.o 81.110.777/0001 - 00, neste
ato representada por seu Sócio Diretor o Sr.

GERMANO BoiKO,

brasileiro, casado sob

regime de comunhão de bens, administrador, portador da Cédula de Identidade - RG n.o
565.376-2-SSP/PR e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas/Ministério da Fazenda sob o
n. 0 011.752.039-04, residente e domiciliado à Rua Carlos Behrens, n.o 7, bairro Jardim
Lourdes, CEP 87.200.140, na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná;
Únicos sócios do EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTOA, sociedade
empresaria l, organizada sob a forma de sociedade limitada , com sede e foro à Rua Dos
Italianos, no. 1218A - Bom Retiro - São Paulo - SP - CEP 01.131.000, com seu contrato
social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35212044931 , e
última alteração contratual registrada sob o n.o_ 342.521/13-5, em 04 de Setembro de
2013, RESOLVEM por unanimidade e sem reservas, alterar seu contrato primit ivo e
posteri ores alterações, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA

PRIMEIRA

-

ALTERAÇÃO

DE

OBJETO SOCIAL

-

Os

sócios

por

unanimidade resolve alterar o objeto social de transporte rodoviário de passageiros ,
interestaduais,

intermunicipais,

municipais

e

urbanos;

transportes

de

cargas

e

encomendas; fretamento de ônibus e transportes turístico de superfície, pa ra transporte
rodoviário de passageiros, interestaduais, intermunicipais. internacional, municipa:s e
urbanos; transoortes de :argas e encomendõs ; fretamento de ônibus e transportes
turístico de supeífície.

CLÁUSULA SEGUNDA - AUMENTO DE CAP!Ttk - O capitai :; o valor de no valor de R$
10.977.525,00 (Dez Milhões e Novecentos e Sê:;:enta e Sete Mil e Quinhentos e Vinte e
Cinco Reais) totalmente integralizado, ficé! E:!evado para R$ 20 .000.000,00 (Vinte Mi!hces

de Reais) dividido em R$ 20.000.000 (Vinte Milhões) de quotas no valor un:;;;J!;'·' / $ \ ,
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.

e Dois Mil e Quatrocentos e Setent~ e_<:inca ·~~::~i~~ integrc;lizado na seguinte forma :
1) A sócia pessoa jurídica TEOFILO BOIKO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES

LTOA, já qualificada acima aumenta sua quota de R$ 5.488.763,00 (Cinco milhões e
quatrocentos e oitenta e oito mil e setecentos e sessenta e três reais) para R$

10.000.000,00 ( Dez Milhões de Reais) dividido e 10.000.000 (Dez Milhões) de quotas no
v alor de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma, sendo um aumento de R$ 4.511.237,00 (Quatro
Milhões e quinhentos e onze mil e duzentos e trinta e sete reais) integralizado neste ato
com conversão em capita l do saldo da conta reserva de lucros .
2) A sócia pessoa jurídico GERMANO BOIKO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES

LTDA1 já qualificada acima aumenta sua quota de R$ 5.488 .762,00 ( Ci nco milhões e
quatrocentos e oitenta e oito mil e setecentos e sessenta e dois reais) para R$

10.000.000 1 00 (Dez Milhões de Reais) dividido e 10.000.000 (Dez Milhões) de quotas no
valor de R$ 1r00 (Hum Real) cada uma 1 sendo um aumento de R$ 4. 5 11.238,00 (Quatro
Milhões e quinhentos e onze mil e duzentos e trinta e oito reais) integralizado neste ato
com conversão em capital do saldo da conta reserva de lucro .

CLÁUSULA TERCEIRA - AUMENTO DE CAPITAL - O capita l inteiramente integralizado
passa a ser de R$ 20 .000.000 1 00 (Vinte Milhões· d e Reais) divid ido em 20.000.000 (Vi nte
Milhões) de quotas com v alor un itário de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma, distribuída entre
os sócios da seguinte forma:

Quotista
E

50 %

Quantidade
Quotas
10.000 .000

E

50%

10.000.000

/o

0

TEÓFILO
BOIKO
ADMINISTRAÇÃO
PARTICIPAÇÕ ES LTDA.
GERMANO
BOIKO
ADMINISTRAÇÃO
PARTICIPAÇÕES LTOA.
TOTAL

Valor (R$)

10.000.000,00
10.000.000/00

100%
20.000 .000
20.000.000_LOO
. .
' .
PARAGRAFO UNICO - A adm mistraçao da sociedade sera ex ercida por socio
ou nao

-

-

sócio, em ato separado deste contrato social, que será levado a registro perante a Junta
Comercial

nos

10 (dez) d ias segu intes ao da investidura mencionados o nome,

nacionalidade, estado civil 1 residência, com exibição de documento de identidade do
eleito, sendo indicada à data da posse e o prazo de sua gestão 1 os quais exercerão tais
poderes, isoladamente; judicial e extrajudicial, bem como o nerar ou alienar bens imóveis,
móv eis da sociedade, procuração, autorizado também a fazer uso do nome empresarial ,
sem nenhuma limitação além das expressamente estabe lecidas neste contrato, mas com
as responsabilidades definidas nos artigos 153 a 156 da Lei n° 6.404, de 15 de

dezembro de 1976, ficando expressamente vedada a prática de atos ou operações
estranhos ao objeto social.

CLÁUSULA QUARTA -

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL -

Delibera os

quotistas, em razão das modificações acima expostas, resolvem consolidar o Contrato
Social nos termos abaixo :
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CONSOLIDAÇÃO DO CONT~Tt) SOCIAL
RODOVIÁRIAS LTDÂ éNPJJt-1f

00

EXPt'lE.SSO NORDESTE LINHAS

N° 76.533.777/0001-83

NIRE N°. 35210244931

TEÓFILO BOIKO - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTOA., pessoa ju rídica de
direito

privado,

registrada

na

Junta

Comercial

do

Estado

do

Paraná

sob

o

no

412.0211690.9, em sessão de 13 de janeiro de 1.989, devidamente inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica/Ministério da Fazenda sob o no 81.108.730/000 1-02, neste ato
representado por seu Sócio Diretor o Sr. TEÓFILO BoiKO, bras ileiro, viúvo, administrador,
portador da Cédula de Identidade - RG no. 368.816-0-SSP/PR e inscr ito no Cadastro de
Pessoas Físicas/M inistério da Fazenda sob o no. 028.745.479-72, residente e domiciliado à
Rua Santa Cruz, n.o 1.086, apartamento 1.401, bairro Centro, CEP 87.303 .120, na cidade
de Campo Mourão, Estado do Paraná e GERMANO BOIKO - ADMINISTRAÇÃO E

PARTICIPAÇÕES LTOA, pessoa jurídica de direito privado, registrada na Junta Comercial
do Estado do Paraná sob o no 412.0211819.7, em sessão de 19 de j a neiro de 1.989,
devidamente inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica/Ministério da Fazenda sob o
n.o 81.110.777/0001-00, neste ato representada por seu Sócio Diretor o Sr. GERMANO
BOIKo, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade -

RG n.o

565.376-2-SSP/PR e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas/Ministério da Fazenda sob o
n . 0 011.752.039-04, residente e domiciliado à rua Carlos Be hrens, n.o 07, ba irro Jardi m
Lourdes, CEP 87.200.140, na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, unicos socios
da EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTOA., sociedade empresa rial,
organizada sob a forma de sociedade limitada, com sede e foro à Rua Dos Ital ianos, n.o
1.218A - Bairro Bom Retiro - São Paulo - SP - CEP 01.131.000, com seu contrato social
arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35212044931, e última
alteração contratual registrada sob o n.o 312.486/11-0, em 24 de Agosto de 2011,
resolvem os sócios por unanimidade e sem reservas, alterar seu contrato primitivos e
posteriores alterações. Em decorrência das alterações introduzidas no presente contrato
social, fica consolidado nas seguintes condições.

DA DENOMINACÃO, SEDE, OBJETO SOCIAL E DURACÃO
CLÁUSULA PRIMEIRA - DENOMINAÇÃO - A sociedade denomi nar-se-à EXPRESSO
NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTOA.
CLÁUSULA SEGUNDA - SEDE - A sociedade terá sede e foro localizado à Rua Dos
Italianos, n.o 1.218A- Bairro Bom Retiro- São Paulo - SP- CEP 01.131.000 .

Parágrafo Único - O Escritório Central Administrativo esta localizada na, Avenida Afonso
Botelho, n. o 670- Jardim Maia - Campo Mourão - PR- CEP 87.301.040.

CLÁUSULA TERCEIRA - FILIAIS - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou
fechar filiais, escritórios, agências, sucursais ou outras dependências, em qualquer
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Parágrafo Único- Esta sociedad~ p~ssui a; seg~intes flli~i~:
(1) APUCARANA - PR - Rua Rio Grande do Sul, no. 944, com capital destacado de R$
1.000.00 (hum mil reais), para efeito fiscal, CNPJ no. 76.533.777/0036-03 - Nire PR, n.o 4190070502-1;
(2) ASSIS CHATEAUBRIAND- PR- Avenida Industrial, n.o 370 -Jard im América, com
capital destacado de R$ 1.000,00 (hum mil reais), CNPJ n .o 76.533.777/0026-31 Nire - PR, n.o 4190048334- 6;
(3) CAMPO MOURÃO - PR- Avenida Afonso Botelho, n.o 670, Jardim Maia, com capital
destacado

de

R$

1.000,00

(hum

mil

reais),

para

efeito

fi scal,

CNPJ

no

76.533.777/0014-06- Nire - PR, n.o 4190039405-0;

(4) CAMPO MOURÃO - PR- Avenida Tancredo de Almeida Neves, n.o 161, Box, 7A, 7B,
8A e 8B, CEP 87302-000, com capital destacado de R$ 1.000,00 (hum mil reais), CNPJ
n. 0 76.533 .777/0020-46- Nire- PR, n.o 4190037969-7;
(5) CASCAVEL - PR - Rua Barão do Cerro Azul, n.o 469, Bairro Ciro Nardi - com capital
destacado

de

R$

1.000,00

(hum

mil

reais),

para · efeito

fiscal,

CNPJ

no.

76.533.777/0005-07- Nire - PR, n.o 4190070494-6;

(6) CASCAVEL - PR- Estação Rodoviária, com capital destacado de R$ 1.000,00 (hum
m il reais), para efeito fiscal, CNPJ no. 76.533.777/0035-22 -

Nire -

PR, n.o

4190054391-8;
(7) CURITIBA- PR- Rua Pandiá Cológeras, no. 546, Vila Oficinas - Cajuru , com capital
destacado

de

R$

1.000,00

(hum

mil

reais),

para

efeito

fiscal,

CNPJ

n.o

76.533.777/0002-64- Nire - PR, n.o 4190048316-8;

(8) CURITIBA - PR - Estação Rodoviária, com capi tal destacado de R$ 1.000,00 (hum
mil reais), para efeito fiscal, CNPJ n.o 76.533 .777/0019-02 -

Nire -

PR, n. 0

4190048318-4;

(9) FAXINAL- PR- Rua Tostói Montavani, n.o 260, Centro, com capital destacado de R$
1.000,00 (hum mil reais), para efeito fiscal, CNPJ n.o 76.533.777/00 63-86 - Nire PR, no. 4190048335-4;

10) FOZ DO IGUAÇU - PR- Avenida Tancredo Neves, no 5 . 100 - KM OS, Porto Belo,
com capital destacado de R$ 1.000,00 (hum mil reais) , para efeito fiscal, CNPJ n°.
76.533.777/0059-08- Nire- PR, n.o 4190048303-6;

11) GOIOERÊ - PR - Rua Mangueirinha, n.o 100, Centro, com capital destacado de R$
1.000,00 (hum mil reais), para efeito fiscal, CNPJ no 76.533.777/0004- 26 -- Nire - PR,
no. 4190048326-5;

12) GOIOERÊ - PR - Estação Rodoviária, com capital destacado de R$ 1.000,00 (hum
mil reais), para efeito fiscal, CNPJ n°. 76.533.777/0100-65 4190048323-1 ;
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Nire -

PR, n° .

14) IVAIPORÃ - PR -' Rua Rio Grande do Sul, n.o 1.670, com ca pita l destacado de R$

1.000,00 (hum mil reais), pois efeito fiscal, CNPJ no. 76.533 .777/00 0 7-79- Nire- PR
no. 4190048344- 3;

15) LONDRINA destacado

de

PR - Rua Demóstenes, n.o 171 - Jardim Guapore, com capita l
R$

1.000,00

(hum

mil

rea is ),

para

efeito

fi sca l,

CNPJ

no.

76.533.777/0010-74- Nire- PR, no. 4190070504-7;
16) LONDRINA - PR - Estação Rodovi ária, Box 20, 21, com capital destacado de R$

1.000,00 (hum mil reais), para efeito fiscal, CNPJ n°. 76 .533 .777/0009-30 - Nire PR, no. 4190070500-4;

17) MARINGA - PR - Estação Rodoviária, Box 17 e 18, com capital destacado de R$

1.000,00 (hum mil reais), para efeito fiscal , CNPJ no . 7 6.533 .777/0012-3 6 - Ni re PR, no. 4190048309-5;

18) MARINGA - PR - Rodovia PR 13 KM 04, s/n, com capita l destacado de R$ 1.000,00
(hum mil reais), para efeito fiscal, CNMPJ n0 .. 76 .533.777/0048-47 - Nire-

PR, n.o

4190048306-1;
19) PITANGA - PR- Rua Benjamin Constant, n.o 450, Vila Nova , com capital destacado
de R$ 1.000,00 (hum mil reais), para efeito fiscal, CNPJ n. 0 76.533 .777/0042-51 Nire - PR, no . 4190070496-2 ;

20) PITANGA - PR - Estação Rodoviária, com capital dest acado de R$ 1.000, 00 (hum
mil reais),

para efeito fiscal, CNPJ no. 76.533 .777/0041 -70 -

Nire -

PR, n°.

4190070495-4;
21) TOLEDO - PR - Avenida José João · Murare, no. 175, com capital destacado de R$

1.000,00 (hum mil reais), para efeito fisca l, CNPJ n°. 76.533.777/0045- 02 - Nire - PR
no . 4190070499-7;

22) PONTA GROSSA - PR - Avenida Visconde de Taunay, no . 1.540, Bairro Ho nda , com
capital destacado de R$ 1.000,00 (hum mil reais ), para efeito fiscal, CNPJ n°.

76.533.777/0040-90 - Nire- PR, n° . 4190099277 - 1.
23) CAFELÂNDIA - PR - Avenida Presidente Vargas, n.o 1.170, Centro, com capital
destacado de R$ ·1.000,00 (hum mil reais), para efeito fiscal , CNPJ n. 0 76 . 533.777/004 3-

32- Nire- PR, n.o 4190106680-3.
CLÁUSULA QUARTA - OBJETO -

A sociedade tem por objeto socia l os tran sporte

rodoviário de passageiros, interestaduais, intermunicipais, inte rn acionais, municipais/'
urbanos; transportes de cargas e encomendas; fretame nto de ônibus e transpor{er·1

~4))

turístico de superfície.
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Parágrafo Único - A Sociedade. ;Jocfc!!"á ta.nbérn particlp;;Jr. e:m outras sociedades como

quotista ou acionista, bem como poderá exercer a prática de quaisquer atos ou atividades
relacion adas com o objeto acima referido.
CLÁUSULA QUINTA- INÍCIO E DURAÇÃO - A sociedade iniciou suas atividades em 27

de Junho de 1966, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado .
CAPÍTULO II
DO CAPITAL SOCIAL E QUOTAS
CLÁUSULA SEXTA- CAPITAL- O capital desta sociedade

é de R$ 20.000.000,00 (Vinte

Milhões Reais), totalmente integralizado, em moeda corrente nacional, dividido em
20.000.000,00 (Vinte Milhões) quotas, no valor unitário de R$ 1,0 0 (Um Real) cada uma ,
distribuídas entre os quotistas da seguinte forma:
Quotista

0

/o

TEÓFILO BOIKO ADMINISTRAÇÃO E 50%
PARTICIPAÇÕES LTDA.
GERMANO BOIKO ADMINISTRAÇÃO E 50%
PARTICIPAÇÕES LTDA.
TOTAL
100%
CLÁUSULA SÉTIMA -

Quantidade
Quotas
10.000.000

Valor (R$)

10.000.000

10.000.000,00

20.000.000

20.000.000 00

10.000.000,00

RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS - A responsabilid3de de

cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela
integralização do Capital Social.
Parágrafo Único - As deliberações nesta Sociedade que infringirem a lei ou o Contrato

Social desta tornarão ilimitada a responsabilidade dos quotistas que as aprovaram.
CLÁUSULA OITAVA - QUOTAS - As quotas são indivisíveis, reconhecendo a Sociedade

um só possu idor para cada uma delas, cada quota valendo um voto nas deliberações
sociais.
CLÁUSULA NONA - CESSÃO DE QUOTAS - Nenhum dos quotistas poderá ceder ou

transferir quaisquer uma de suas quotas a terceiros sem prévio consentimento por escrito
do sócio remanescente, ficando assegurado a este o direito de preferência na aquisição .
Parágrafo Primeiro - Em caso de cessão ou transferência de qua isque r quotas , estas

deverão ser oferecidas ao quotista remanes cente, para o exercício do direito de
preferência deste.
Parágrafo Seg undo -

As quotas serão avaliadas po r seu valor patrimor.i al, assim

entendido aquele apurado em Balanço Patrimonial elaborado no prazo de 30 (trinta) dias
após a comun icação do evento. Poderá , ainda, os quotistas unanimemente decidir por
outra forma de avaliação da participação societária do sócio retirante ou cedente.
Parágrafo Terceiro - O sócio remanescente terá o prazo de 30 (trinta) d ias a partir do

conh ecimento do evento para se manifestar sobre o direito de preferência .
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que se manifeste o · quotista remanescente, ou havendo sobras, as quotas poderão ser
cedidas ou alienadas a terceiros, pelo montante correspondente ao valor oferecido aos
demais quotistas, à época da cessão ou alienação.
CLÁUSULA DÉCIMA - EFICÁCIA DA CESSÃO - A cessão parcia l ou total das quotas do
sócio retirante só terá eficácia perante os demais sócios e a Sociedade depois de alterado
o contrato social.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIR.A - RESPONSABILIDADE DO CEDENTE - Até 2 (dois)
anos depois de averbada

a modificação do contrato

social,

responde o cedente

solidariamente com o cessionário, perante a Sociedade e te rce iros, pelas obrigações que
tinha como sócio.
CAPÍTULO III
DA ADMINISTRACÃO DA SOCIEDADE
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ADMINISTRAÇÃO - A adm inistração da sociedade
será exercida por sócio ou não sócio, em ato separado deste contrato social, que será
levado a registro perante a Junta Comercial nos 10 (dez) dias seguintes ao da investidu ra
mencionados o nome, nacionalidade, estado civi l, re sidência, com exibição de documento
de identidade do eleito, sendo indicada à data da posse e o prazo de sua gestão, os quais
exercerão tais poderes, isoladamente; judicial e extrajudicia l, bem co mo onerar ou alie nar
bens imóveis, móveis da sociedade, procuração, autorizado também a fazer uso do nome
empresarial,

sem

nenhuma limitação além das expressamente estabelecidas neste

contrato, mas com as responsabilidades definidas nos artigos 153 a 156 da Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976, ficando expressamente v eda da a prática de atos

ou operações estranhos ao objeto social.
Parágrafo Primeiro- Os quotistas , representantes de 3f4 (três quartos) do Capital Socia l,

podem permitir o ingresso a qualquer tempo de pessoa não-sócia para o ca rg o de
Administrador desta Sociedade. ·
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - REPRESENTAÇÃO - A represe ntação da Sociedade ,
em juízo e fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, repartições públicas ou
autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como autarqu ias, sociedades c'e
economia mista e entidades paraestatais, competem aos Diretores.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -

REMUNERAÇÃO -

Os Quotistas e os Diretores

receberão, a título de remuneração "pró-labore" ou dividendos, quantia mensa l a ser
fixada em comum acordo pelos mesmos .
CAPÍTULO IV
DAS REUNIÕES E ASSEMBLÉIAS DE QUOTISTAS
CLÁUSULA

DÉCIMA

QUINTA

REUNIÕES

Os

quotistas

. _.r

reun 1r- se - ~o,

/)

obrigatoriamente, 1 (uma) vez ao ano, ou quando necessário , med iante convocação poj! f
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escrito endereçada a cada um dCls. s0i.:'ios. C0nstNá de tnl c:0nvocação a especificação do
dia, da hora e do local da reunião, bem como da ordem do dia, podendo haver deliberação
somente sobre a mesma, a menos que todos os quotistas acordem d iferentemente. Das
reuniões realizadas serão elaboradas as respectivas atas. As deliberações em gera l
deverão ser aprovadas por maioria de votos, exceto em rel ação àquelas maté rias que
exigirem quórum superior, sendo que a cada quota de capi tal social caberá um voto nas
deliberações. Para que as reuniões possam se insta lar vali da m ente é necessá ri o a
presença dos quotistas que representem a maioria do capital social.
Parágrafo Primeiro - As reuniões serão presididas pe!o quotista que for escolhido pela

maioria dos presentes. Caberá ao presidente da reunião a escolha do secretário.
Parágrafo Segundo -

A convocação para as Reuniões de Quotistas se procederá

mediante comunicado, contendo este a assinatura do quotista ou seu representante lega l.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- REPRESENTAÇÃO DE QUOTISTA - O quotista que não
puder comparecer a· Reunião poderá ser representado mediante autorização por escrito,
que deverá conter as atribuições do representante. A autorização deverá ser arquiv ada
juntamente com o ato deliberativo.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DIREITO DE VOTO - Os quotistas deverão exercer o
direito de voto no interesse da Sociedade.
Parágrafo Primeiro - Considerar-se-á abusivo o voto exercido com o fim de causar dano

à Sociedade ou a outros quotistas, ou de obter, para si ou pa ra outrem, vantagem que
não faz jus e

d~

que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a Sociedade ou aos demais

quotistas.
Parágrafo Segundo -

Responderá o quotista pelos danos causa dos pelo exercício

abusivo do direito de voto, ainda que seu voto não haja prev alecido .
Parágrafo Terceiro - A deliberação tomada

~m

decorrência do voto de quotista que tem

interesse c'o nflitante com o da Sociedade é anu láv el, e o qu otista responderá pelos danos
causados, bem como será obrigado a transferir para a Sociedade as vantagens que tiver
auferido.
Parágrafo Quarto - O quotista não poderá votar nas deliberações da Reunião relativa ao

laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do Capital Social e à
aprov ação de suas contas como administrador, nem em quaisquer outra~ que puderem
beneficiá-lo de modo particular, ou em que tiver interesse conflitante com o da Sociedade.

CAPÍTULO V
DO EXERCÍCIO SOCIAL
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - EXERCÍCIO SOCIAL- O ex ercício social coincidirá com
o ano civil, tendo início em 10 de janeiro e término em 31 de dezembro de cada a ~e
calendário1 quando o Admini strador prestará contas justificadas de sua admin istraçFíoV

~ ~·
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procedendo à elaboração do inv~"tá1~0, do t>alar.ço pat--·mor.lial , do balanço de resultado
econômico e demais demonstrações contábeis requeridas por lei.
Parágrafo Primei~:o - Os quotistas serão obrigados à reposição dos lucros e das quantias
retiradas, a qualquer título, ainda que autorizad<;>s por este contrato, quando tais lucros ou
quantia se di'stribuírem com prejuízo do Capital.
Parágrafo Segundo - A critério dos quotistas representando a totalidade do Capital
Social, em qualquer época do ano

poderão ser levantados ba lanços patrimoniais

intermediários, para f ins de distribuição ou capitalização de lucros, bem como para
pagamento de juros sobre o capital.·
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - LUCROS E PREJUIZOS - Os lucro s ou prej uízos serão
d istribuídos ou suportados pelos sócios proporcionalmente ou despropo rciona lmente de
suas quotas sociais. Caberá, assim, ao final de cada exe rcício a definição sobre a
destinação que será atribuída aos lucros.
CAPÍTULO VI
DA CONTINUIDADE DA SOCIEDADE
CLÁUSULA VIGÉSIMA - RETIRADA DE SÓCIO - Os quotistas poderão retirar-se da
sociedade a qualquer tempo, neste caso deverão notificar os demais a respeito de sua
decisão, por escrito e mediante o oferecimento de contra-recibo, com a antecedência
mínima de 30 (trinta) dias de sua retirada.
Parágrafo Único - O quotista que pretenda sair da sociedade deverá oferecer suas
quotas, nos termos da Cláusula de Cessão de Quotas, aos sócios remanescentes, que
terão prioridade na aquisição das mesmas, na proporção de suas quotas.
CLÁUSULA VEGÉSIMA PRIMEIRA - EXCLUSÃO DE SÓCIO - A exclusão de quaisquer
dos quotistas somente poderá ser determ inada em Reunião especial mente convocada para
este fim e por deliberação dos sócios que representem a participação na sociedade
equiva lente à maioria simples do Capital Social, devendo ser observado ao sócio excluído
tempo hábil para permitir seu compareci mento e o exercício do d ire ito de defesa.
Parágrafo Primeiro - Será exclu ído da Sociedade por justa causa o sócio que utiliza r o
nome desta Sociedade para adquirir benefícios próprios ou para empresa em que seja
sócio; agir contra os interesses da Sociedade ; coloca r em risco a continuidade da em presa
em virtude de atos de inegável gravidade ; praticar atos de li bera lidade à custa da
Sociedade, bem como as Infrações aos deveres e obrigações constantes nos artigos 153 a
156 da Lei 6 .404, de 15 de dezembro de 1976.
Parágrafo Segundo - A exclusão também será dev ida se houver a decretação de falência
de quaisquer dos quotistas, que forem pessoas jurídicas.
Parágrafo Tercei ro - Poderá ser excluído desta Sociedade o soc1o remisso que ~n3o
integralizar totalmente suas quotas subscritas no prazo dete rm inado nesse con trato.

.
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Parágrafo Quarto - Em quaisqu~r d:as situ~ç.ões·acima man-:ionadas, serão apurados os

haveres do quotista excluído, através de Balanço Patrimonial especia l a ser elaborado na
data da exclusão, sendo-lhe devido neste caso o pagamento de sua participação sobre o

I

Patrimônio Líquido da empresa, ou sobre ·qualquer outro valor que for determinado pelas
partes, em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas, devidamente corrigidas pelo
IGPM ou outro índice que venha substituí- lo. As partes poderão, ainda, a seu exclusivo
critério, deliberar por um prazo de pagamento dos haveres diferente do fixado nesta
cláusula.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA- SUCESSÃO- No caso de falecimento, interdição ou
separação

judicial

representantes de

de
3/4

um

dos

sócios,

salvo

deli beração

contrária

dos

quotistas

(três quartos) do capital social, não será permitida o ingresso de

herdeiros, sucessores ou cônjuge do sócio nesta Sociedade .
Parágrafo Único - Caso não haja deliberação em contrário para o ingresso de herdeiros,

sucessores ou cônjuge os haveres do quotista falecido, interditado ou separado serão
apurados através de Balanço Patrimonial especial a ser elaborado à data do evento, sendo
devido neste caso aos impedidos o pagamento da participação deste sócio sobre o
Patrimônio Líquido da empre.sa, que será calculado com base na situação patrimonial
desta Sociedade/ cujo pagamento se dará na forma da Cláusula de Exclusão de Sócio .

CAPÍTULO VII
DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA-ALTERAÇÕES - O presente instrumento poderá ser
livremente alterado, a qualquer tempo, por deliberação dos quotistas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - QUÓRUM DELIBERATIVO - O quorum deliberativo
para as alterações no contrato social desta Sociedade será definido da seguinte forma:
Parágrafo Primeiro - Para designação de Administrador não-sócio, desde que o Capital

Social não esteja totalmente integralizado, o ato se aperfeiçoará mediante aprovação
unânime dos quotistas.
Parágrafo Segundo - Para designação de Administrador não-sócio, com o Capital Social

totalmente integralizado, o ato se aperfeiçoará mediante aprovação de quotistas que
representem no m ínimo 2/3 (dois terços) do Capital Social.
Parágrafo Terceiro - Para deliberações sobre aumento e redução de capital, retirada e

ingresso de sócio, fusão, cisão, incorporação, mudança ou complemento de objeto social o
ato se aperfeiçoará mediante aprovação unânime dos quotistas.

,._

Parágrafo Quarto - Para as. demais deliberações o quórum será de 3f4 (três quarto?(ou

2/3 (dois terços) do Capital Social de

acor~o com

o que a norma

CAPITULO VIII
DA TRANSFORt-1ACÃO
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINT;\ -::-': TRANSFORMAÇéE3 - A sociedade poderá ser
transformada de um tipo em outro, conforme o disposto no artigo 220 da Le i n. o
. .
6.404/~6, mediante deliberação -unânime dos quotistas.

CAPÍTULO IX
DA LIQUIDACÃO E DISSOLUCÃO DA SOCIEDADE
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - LIQUIDAÇÃO E DISSOLUÇÃO - A sociedade entrará
em dissolução ou liquidação nos casos previ stos em lei, ou ainda med iante decisão dos
sócios que representem à totalidade do capital social. Neste caso, o liquidante será
escolhido em votação onde e's teja representada a maioria do Capital Social, onde cada
quota representará um voto .
Parágrafo Único -

Os haveres da sociedade serã o empregados na liquidação das

obrigações e o remanescente, se houver rateado entre ao quotistas em proporção ao
número de quotas que cada um possuir.

CAPÍTULO X
DA ARBITRAGEM
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - ARBITRAGEM - .As partes de comum acordo elegem
neste ato o juízo arbitral, como o competente para dirimir eventuais conflitos que possam
surgir em decorrência do cumprimento do objeto da presente contratação. A arbitragem
será realizada de acordo com as normas e reg ulamento da Câ mara de Arbitragem eleita
pela parte requerente, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Pau lo nos termo s
da Lei Federal no. 9.307/96 .

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSICÕES LEGAIS
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA- DECLARAÇÃO -Os sócios comprometem-se a ter, no
exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma
empregar · na administração de seus próprios negócios, expressamente declarando,
ademais, não estarem incursos em nenhuma das hipóteses de impedimento ao exercício
da atividade mercanti l previstas no artigo 1.011, da Lei n. o 10.406, de 10 de janeiro de
2.002, ou seja, que não são impedidos por lei especial, não foram, condenados por
qualquer pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a ca rgos públicos; não
foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato ou contra a . eco no~ ia . popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as
normas de defesa da concorrência ; contra as relações d.e cçmsumo, a fé pública e,
finalmente, que não foram condenados p9r qualquer crime

~ontra

a propriedade.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA- REGÊNCIA SUPLETIVA - Este contrato será reg ido de
acordo com

a Lei 10.406, .de 10 de janeiro de 2002, especificamente no Capítulo IV- Da

Sociedade Limitada, e nas omissões deste Capítulo terá subsidiariamente_ a regê~c·
supletiva da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e suas respectrvas alteraçoes.
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E, por estarem justos e contrat.<4r.lo.c;.., assi.•t=~t·n o presMtt~ . i;1strumento de Alteração de
Contrato Social, lavrado em 3 (três) vias de igual teo r, forma .
São Paulo - SP, 27 de Julho de 2015.
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NIRE N.o 35212044931.

t\os 10 de Feverei.to de 2014, às 10 (dez) horas, no escritório ccnrm.l da sociedade,
localizado na Avenida Afonso Botelho, n° 670 -Jardim :tvf;úa - Campo :t\lourii.o - PR CEP 87.301.040, reuniram-se os sócios TEÓFILO BOIKO, brasileiro, .1\dministrador,
· casado sob regime de separação total de bens, portador da Cédula de Identidade n. 0 . .
368.816-0- SSP-PR e inscrito no
á Rua Edvino Spack,

!1°.

CPF/~[F

sob n". 028.745.479-72, residente e domiciliado

112 - Jardim Maia, em Campo Mourão - PR, CEP 87.301 .276

representante da TEÓFILO BOIKO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES

LTDA, pessoas jurídica de direito prindo, registrado na Junta Comercial do Estado do
Paraná sob o n°. 412.0211690.9, inscrita no CNP.J/MF sob o n". 81.108.730/0001-02, com.
sede à Rua Santa Cruz, 11°. 1.086 - Apto 1401 - Centro - PR - CEP 87.303.120,

GERMANO BOIKO, brasileiro, i\ dministrador, casado sob regime de comunhão
universal de bens, portador da cédula de Identidade n°. 565.376-2-SSP-PR c inscrito no
CPF /l\f [' sob o n°. 01"1.752.039-04, residente c domiciliado á Rua Carlos 13chrcns, n°. 07 Jardim Lourdes - Campo Mourão - CEP 87.300.140, representante da GERMANO

BOIKO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n". 412.0211819.9, inscrito
no CNPJ/MF sob o n°. 81.110.777/0001-00, com sede á Rua Carlos Bclu:ens,

0°.

07 -

Jardim Lourdes em Campo Mourão- PR 87.300.140, na cidade de Campo Mourão- P.R,
sob a presidência do Sr. TEÓFILO BOIKO, que com·idou a mim, GUSTAVO BOIKO,
brasileiro, solteiro, engenheiro mecânico, residP..nrc c domiciliado na Rua Carlos Behrens,
n. 0

07 - .Jardim Lourdes na cidade de Campo Mourão - PR - CEP 87.300.140, par:t

sccteta.riar a sessii.o. Com a presença dos sócios representados por 100% do capital,
conforme convocação por escrito endereçada a cada sócio no dia 09 de] aneiro de 20 14 c
confltm.ada a ciências de todos os sócios conforme recibo; ORDEM DO DIA: a) eleição
de administradores para os próximos dois anos, gestão de 12 de Março de 2014 a 11 de
Março de 2016; DELIBE RAÇÕES - após a leitura dos documentos mencionado na
ordem do dia foi colocado em votação do irem; a) eleição de administradores que estarão

BOIKO para o cargo de Diretor Geral e GERI\-1.AN

Comercial, que foi aprovado por unanimidade, passando para o segundo item; posta "em
votação foram aprovados por todos ·;e:n l:estriç.ão, Jcac1a n~ú; ~1avendo a deliberar foi
suspensa à sessão, pelo tempo necessá··i('

:Í· i~vratura, c.i r'!'ta

a1·;:1, o qt•e fiz co1no secret:ário

em 3 (três) vias. E reaberto a sessão, foi lidá, :tprovada e assinada por todos os sócios
. presentes, a qual deverá ser registrada na Junta Com::rcial do Estado de São Paulo pata que
tenha os efeitos legais.
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GERMANO BOIKO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA..
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SECRETÁRIO .

2 1 FEV. 2014

TERMO DEPOSSB bt ADMI~lSTRADOl<ES .
. ILMO. SENHOR PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO.

TEÓFILO BOIKO, brasileiro, administrador, casado sob regime de separação total de bens,
portador da Cédula de Identidade - RG n°. 368.816-0 - SSP /PR e CPF/MF sob o n°.
028.745.479-72, residente e domiciliado à Rua Edvino Spack,

11°.

112 -Jardim !\·laia - CEP

87.301.276, em Campo Mourão - PR, para o cargo de DIRETOR GERAL c GERMANO

BOIKO, brasileiro, Administrador, casado sob o regime de Comunhão de Bens, portador da
Cédula de Identidade - RG n°. 011.752.039-04, residente c domiciliado à Rua Carlos Beh.rcns, no.
07 - Bairro .Jardim Lm.u:de:>, CEP 87.300 .1 40, em Carnp o Mourão - PR, para o cu.rgo de

DIRETOR COMERCIAL, vem requerer as averbaçôes, dos Diretores do EXPRESSO
0

NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA- NIRE 35212044931, conforme, 10. ,-\ta
de Reunião da Diretoria, iniciando-se o prazo de gestão em 12 de Março ele 2014 c rcnninando
em 11 de Março de 2016 .

Declaro, sob as penas da lei, que não estamos impedidos, por lei especial, de exercer a
aclminisrraçâo da sociedade e nem condenado ou sob efeitOs Je condenação, a pena
ainda,

(jUC

<1UC

vede,

temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação,

peita o u suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema .tlnancd.ro

nacional, contra as normas de defes:1 da concorrência, conta às relações de consumo, a fé pública
ou a propriedade.

.

/~}.· :~T~~~ ~~;1~~ Io~u~rãoP!Z, 10 de F~cve.re·uiro
de,2014.
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NOROESTE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2016
ANEXO IV
PROCURAÇÃO
Pelo presente instrumento particular de procuração e pela melhor forma de
direito, a EMPRESA EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA, com sede na Rua
Av. Afonso Botelho, nº 670, Jardim Maia, devidamente inscrita no CNPJ, sob nº

76.533.777/0014-06, representada, neste ato, por seu administrador Sr. TEÓFILO BOIKO,
brasileiro, casado, Diretor-Geral, residente e domiciliado nesta cidade, nomeia e constitui
seu representante, o Sr. RICARDO SEGURA VALÉRIO, casado, Inspetor Regional, portador
da cédula de identidade, R.G. nº 60747717 e do CPF/MF, sob nº 953.796.149-49, a quem
são conferidos poderes para representar a empresa outorgante no Pregão nº 007/2016,
instaurado pelo Município de Nova Cantu-PR, em especial para firmar declarações e atas,
formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame acima indicado.

Campo Mourão, 07 de Março de 2016.
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TEOFILO BOIKO
DIRETOR GERAL
RG: 368.816-0
CPF: 028.745.479-72

TRANSPORTE COLETIVO- ENCOMENDAS- TURISMO- FRETAMENTO

AVENIDA AFONSO BOTELHO, 670 -JARDIM MAIA - CAMPO MOURÃO - PARANÁ
CEP 87.301-040 - FONE (44) 3518-4000 - FAX (44) 3518-4050
CNPJ W 76.533.777/0014-06 - INSCR. ESTADUAL W 80í .03884-07
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VÀUOA EM TODO O TERRIT QRIO NACIONAL

6.074.771•7

REGISTROGERAL:
NOME:

DATA DE EXPEDIÇÁ0:0510212015

RICARDO SEGURA VALÉRIO

FILIAÇÃO: ANTONIO VALÉRIO

MARIA DE CARMEN SEGURA VALÉRIO
<

DATA DE NASCt.4ENTO 08107118T7

NATURALIDADE: LONDRNAIPR

~
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DOC. ORIGEM:

COMARCA=LONORINAIPR, 1 OFICIO
C.CAS=32045, LIVR0=137B, FOLHA=48

CPF:

953.796.149-49
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TEÓFILO BOIKO - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTOA., pessoa jurídica de
privado,

registrada

na Junta Comercial

do

Estado do

Paraná

sob

o

n.o

4 12.0 211690.9, em sessão de 13 de janeiro de 1.989, devidamente inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica/Ministério da Fazenda sob o n.o 81.108 .730/0001-02, neste
ato

representado

por seu

Sócio

Diretor o Sr.

TEÓFILO

brasileiro,

BoiKo,

viuvo,

administrador, portador da Cédula de Identidade '- RG n.o 368. 816-0 -SSP/PR e inscrito no
Cadastro de Pessoas Físicas/Ministério da Fazenda sob o n.o 028.745.479-72, residente e
domici liado à Rua Santa Cruz, n.o 1.086, apartamento 1.401, Centro , CEP 87 .303.120, na
cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná;

GERMANO BOIKO - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTOA., Pessoa jurídica de
d ireito

privado,

registrada

na

Junta

Comercial

do

Estado

do

Paraná

sob

o

no

412.0211819.7, em sessão de 19 de janeiro de 1.989, devidamente inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica/Ministério da Fazenda sob o n.o 81.110.777/0001 - 00, neste
ato representada por seu Sócio Di retor o Sr.

GERMANO BoiKO,

bras il ei ro , casado sob

regime de comunhão de bens, administrador, portador da Cédu la de Identidade - RG n.o
565 .376-2-SS P/PR e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas/M inistério da Fazenda sob o
n.o 011.752.039-04, residente e domiciliado à Rua Carlos Behrens, n .o 7, bairro Jardim
Lourdes, CEP 87.200.140, na cidade de Campo Mou rão, Estado do Paraná ;
Únicos sócios do EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA, sociedade
empresarial, organizada sob a forma de sociedade limitada, com sede e fo ro à Rua Dos
Italianos, n°. 1218A- Bom Retiro- São Paulo- SP- CEP 01.131.000, com seu contrato
social arquivado na Junta Comercial do Estado dt São Paulo sob o NIRE 35212044 931 , e
última alteração contratual registrada sob o n.o 342.521/13-5, em 04 de Setembro de
2013, RESOLVEM por unanimidade e sem reservas, alterar seu contrato primitivo e
posteriores alterações, mediante as cláusu las e condições seguintes :

CLÁUSULA

PRIMEIRA

-

ALTERAÇÃO

DE

OBJETO SOCIAL

-

Os

sócios

por

unanimidade resolve alterar o objeto social de transporte rodoviár io de passageiros,
interestaduais,

intermunicipais,

~nunicipais

e

urbanos;

transportes

de

cargas

e

encomendas; fretamento de ôn ibus e t :c.nsportes turístico de superfície, parõ transporte
rodoviário de passageiros, interestad uais, intermun icipais.

i:1ternaclonal, mur.icipa:s e

urbanosi transportes de :::argas e encomendas : fretamento de ônibus e "Cransportes
turístico de supeífície.

ClÁUSUlA SEGU NDA - .~U M ENYô O~ CAP!"ft\í.. - O capitai :;o v alor de

r,o valor de R$

10.977,525,00 (Dez Milhões e Nov ecentos e S.::;:en'i:õ e Sete Mil e Quinhen:os e Vime e
Cinco Reais) totalmente !ntegralizado. fi.:::a elevado para R$ 20 .000.000,00 (Vi nte ~1ilhc es

de Reais) dividido em R$ 20.000 .000 (l!'nte >1ilhões) de ·1uotas no valor

q«:-.

O~a Can\\}.

direito:

direito

~'<)

"":}!;tJ'$~
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1,00 (Hum Real) cada uma, sendo um aumento de R$ 9.022.475,00 (Nove Milhões e Vi
e Dois Mil e Quatrocentos e Setenta e <:inca Re3is) integré;lizado na seguinte forma:
1) A sócia pessoa jurídica TEOFILO BOIKO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES

l TOA, já qua lificada acima aumenta sua quota de R$ 5.488. 763,00 (Cinco milhões e
quatrocentos e oitenta e oito mil e setecentos e sessenta e três reais) para R$

-

10.000.000,00 (Dez Milhões de Reais) dividido e 10.000.000 (Dez Milhões ) de quotas no
valor de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma, sendo um aumento de R$ 4.511.237,00 (Quatro
Milhões e quinhentos e onze mil e duzentos e trinta e sete reais) integralizado neste ato
com conversão em capital do saldo da conta resecva de lucros.
2) A sócia pessoa jurídico GERMANO BOIKO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
l TOA, já qualificada acima aumenta sua quota de R$ 5.488. 762,00 (Cinco milhões e

quatrocentos e oitenta e oito mil e setecentos e sessenta e dois reais ) para R$

10.000.000,00 (Dez Milhões de Reais) dividido e 10.000.000 (Dez Milhões) de quotas no
valor de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma, sendo um aumento de R$ 4.511.238,00 (Quatro
Milhões e quinhentos e onze mil e duzentos e trinta e oito reais) integralizado neste ato
com conversão em capital do saldo da conta reserva de lucro.

CLÁUSULA TERCEIRA - AUMENTO DE CAPIT·AL - O capital inteiramente integralizado
passa a ser de R$ 20.000.000,00 (Vinte Milhões de Reais) dividido em 20.000.000 (Vinte
Mil hões) de quotas com valor unitá rio de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma, distribuída entre
os sócios da seguinte forma:

/o

Quantidade
Quotas

Valor (R$)

0

Quotista
T EÓFILO
BOIKO
ADMINISTRAÇÃO
PARTICIPAÇÕES lTDA.

E

50%

10.000.000

10.000.000,00

G ERMANO
BOIKO
PARTICIPAÇÕES lTDA.
TOTAL

E

50%

10.000.000

10.000.000,00

ADMINISTRAÇÃO

20.000.000
20.000.000_1_00
100%
..
' .
PARAGRAFO UNICO - A admmtstraçao da soctedade sera exerctda por socto
ou nao

-

-

sócio, em ato separado deste contrato social, que será levado a registro perante a Junta
Comercial

nos

10 (dez) dias seguintes ao da investidura mencionados o nome,

nacionalidade, estado civil, residência , com exibição de documento de identidade do
eleito, sendo indicada à data da posse e o prazo de sua gestão, os quais exercerão ta is
poderes, isoladamente; judicial e extrajudicial, bem como onerar ou alienar bens imóveis,
móveis da sociedade, procuração, autori zado também a faze r uso do nome empresaria l,
sem nenhuma limitação a lém das expressament.e estabelecidas neste contrato, mas com
as responsabilidades definidas nos artigos 153 a 156 da lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de

1976, ficando expressamente ved ada a prática de atos ou operações

estranhos ao objeto social.

ClÁUSUlA QUARTA -

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAl -

Delibera os

quotistas, em razão das modificações acima expostas, resolvem consolidar o Contrato
Social nos termos aba ixo:

2
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CONSOLIDAÇÃO DO CONT~TU SOCIA-L O.() EXPftESSO NORDESTE LINHAS
RODOVIÁRIAS LTDA CNPJ/MF

N° 76.S33.777/0001- 83

NIRE N°. 35210244931

TEÓFILO BOIKO - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., pessoa jurídica de
direito

privado,

registrada

na

Junta

Comercial

do

Estado

do

Paraná

sob

o

no

412.0211690.9, em sessão de 13 de janeiro de 1.989, devid amente inscrita no Cadastro
Na ciona l da Pessoa Jurídica/M inistério da Fazend?l sob o no 81.108.730/0001-02, neste ato
representado por seu Sócio Diretor o Sr.

TEÓFILO BoiKo,

brasileiro, viúvo, administrado r,

portador da Cédula de Identidade - RG no. 368.816-0-SSP/PR e inscrito no Cadastro de
Pessoas Físicas/Ministério da Fazenda sob o no . 028.74 5.479-72, residente e domiciliado à
Rua Santa Cruz, n.o 1.086, apartamento 1.401, bairro Centro, CEP 87.303 .120, na cida de
de Campo Mourão, Estado do Paraná e GERMANO BOIKO - ADMINISTRAÇÃO E

PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa ju rídi ca de direito privado, registrada na Junta Comercial
do Estado do Paraná sob o no 412.0211819.7, e m sessão de 19 de janeiro de 1.989,
devidamente inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica/Ministério da Fazenda sob o
n. 0 81.110.777/0001-00, neste ato representada por seu Sócio Diretor o Sr.
BOIKo,

G ERMANO

brasileiro, casado, administrador, portado r da Cédula de Identidade - RG n.o

565 .376-2-SSP/PR e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas/Ministério da Fazenda sob o
n . 0 011.752.039- 04, res idente e domiciliado à rua Carlos Behrens, n.o 07, bairro Jardim
Lourdes, CEP 87.200.140, na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, unicos sacias
da EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTOA., sociedade empresarial,
organizada sob a forma de sociedade limitada , com sede e foro à Rua Dos Italianos, n. 0
1.218A - Bairro Bom Retiro- São Paulo - SP - CEP 01.131.000, com seu contrato social
arquivado na Junta Comercial do Estado de São Pau lo sob o NIRE 35212044931 , e última
alteração contratual registrada sob o n.o 312.486/11 -0, em 24 de Agosto de 2011 ,
resolvem os sócios por unanimidade e sem reservas, alterar seu contrato primitivos e
posteriores alterações. Em decorrência das altera ções introduzidas no presente contrato
social, fica consolidado nas seguintes condições.

DA DENOMINACÃO, SEDE, OBJETO SOCIAL E DURACÃO
CLÁUSULA PRIMEIRA - DENOMINAÇÃO - A sociedade denominar-se-à EXPRESSO
NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTOA.
CLÁUSULA SEGUNDA - SEDE - A sociedade terá sede e fo ro localizado à Rua Dos
Italianos, n.o 1.218A- Bai rro Bom Retiro- São Paulo- SP- CEP 01.131.000.

Parágrafo Único - O Escritório Central Administrativo esta localizada na, Avenid a Afonso
Botelho, n.o 670- Ja rd im Maia - Campo Mourão - PR- CEP 87. 301.040.

CLÁUSULA TERCEIRA - FILIAIS - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou
fechar fil iais, escritórios, agências, sucursais ou outras dependências, em qualquer
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1.000.00 (hum mil reais), para efeito fiscal, CNPJ no . 76.533 .777/0036-03 - Nire PR, n.o 4190070502-1;
(2) ASSIS CHATEAUBRIAND- PR- Avenida Industria l, n.o 370 - Jardim América, com
capital destacado de R$ 1.000,00 (hum mil reais), CNPJ n.o 76.533 .777/0026-31 Nire- PR, n.o 4190048334-6;
(3) CAMPO MOURÃO- PR- Avenida Afonso Botelho, n.o 670, Jardim Ma ia , com capita l
destacado

de

R$

1.000,00

(hum

mil

reais),

para

efeito

fiscal,

CNPJ

n°

76.533 .777/0014-06- Nire- PR, n. 0 4190039405-0;
(4) CAMPO MOURÃO- PR- Avenida Tancredo de Almeida Neves, n.o 161, Box, 7A, 7B,
8A e 8B, CEP 87302-000, com capital destacado de R$ 1.000,00 (hum mil reais ), CNPJ
n.o 76.533.777/0020-46- Nire- PR, n.o 4190037969-7;
(5) CASCAVEL- PR- Rua Barão do Cerro Azul, n.o 469, Bairro Ciro Nardi -com capital
destacado

de

R$

1.000,00

(hum

mil

reais),

para

efeito

fiscal,

CNPJ

n°.

76.533.777/0005-07- Nire- PR, n.o 4190070494-6;

(6) CASCAVEl - PR - Estação Rodoviária, com capital destacado de R$ 1 .000,00 (hum
mil reais), para efeito fiscal,

CNPJ n°. 76.533.777/0035-22 -

Nire -

PR, n.

0

4190054391-8;
(7} CURITIBA - PR- Rua Pandiá Cológeras, no. 546, Vila Oficinas - Cajuru , com cap ital
destacado

de

R$

1.000,00

(hum

mil

reais),

para

efeito

fiscal,

CNPJ

n.

0

76.533.777/0002-64- Nire- PR, n.o 4190048316-8;

(8) CURITIBA - PR - Estação Rodoviária, com capital destacado de R$ 1.000,00 (hum
mil reais),

para efeito fiscal,

CNPJ n.o 76.533.777/0019-02 -

Nire -

PR, n.

0

4190048318-4;

(9) FAXINAL- PR - Rua Tostói Montavani, n.o 260, Centro, com capital destacado de R$
1.000,00 (hum mil reais), para efeito fiscal, CNPJ n. 0 76.533.777/0063-86 - Nire PR, no. 4190048335-4;

10) FOZ DO IGUAÇU - PR - Avenida Tancredo Neves, no 5.100 - KM 05, Porto Belo,
com capital destacado de R$ 1.000,00 (hum mil reais), para efeito fiscal, CNPJ n°.
76.533 .777/0059-08- Nire - PR, n. 0 4190048303-6;
11) GOIOERÊ - PR - Rua Mangueirinha, n.o 100, Centro, com capita l destacado de R$

1.000,00 (hum mil reais), para efeito fisca l, CNPJ no 76.533.777/0004-26- Nire- PR,
no . 4190048326-5;

12) GOIOERÊ - PR - Estação Rodoviária, com capital destacado de R$ 1.000,00 (hum
mil reais), para efeito fiscal, CNPJ no. 76.533.777/0100-65 -

Nire -

PR, n°.

4190048323-1;

4
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13) GUARAPUAVA destacado

de . R$

PR - .Rt 'a . Miguel Losc;o, s/n i . oc.irro Industrial, com capital

1.000,00

(hum

mil

reais),

para

efeito

fiscal ,

CNPJ

no .

76.533.777/0006-98- Nire- PR, n.o 4190048338-9;
14) IVAIPORÃ - PR ....: Rua Rio Grande do Sul, n.o 1.670, com capital destacado de R$

1 .000,00 (hum mil reais), pois efeito fiscal, CNPJ no. 76.533.777/0007-79 - Nire- PR
n°. 4190048344- 3;

15) LONDRINA destacado

de

PR - Rua Demóstenes, n.o 171 - Jardim Guapore, com capital
R$

1.000,00

(hum

mil

reais),

para

efeito

fiscal,

CNPJ

no.

76 .533.777/0010-74- Nire- PR, no. 4190070504-7;
16) LONDRINA - PR - Estação Rodoviária, Box 20, 21, com capital destacado de R$

1.000,00 (hum mil reais), para efeito fiscal, CNPJ no. 76.533.777/0009-30 - Nire PR, no. 4190070500-4;

17) MARINGA - PR - Estação Rodoviária, Box 17 e 18, com capital destacado de R$

1.000,00 (hum mil reais), para efeito fiscal, CNPJ no. 76.533.777/0012-36- NirePR, no. 4190048309-5;

18) MARINGA- PR- Rodovia PR 13 KM 04, s/n, com capital destacado de R$ 1.000,00
(hum mil reais), para efeito fiscal, CNMPJ n0 .. 76.533.777/0048-47 - Nire- PR, n. 0

4190048306- 1;
19) PITANGA - PR - Rua Benjam in Constant, n.o 450, Vila Nova, com capital destacado
de R$ 1.000,00 (hum mil reais), para efeito fiscal, CNPJ n. 0 76.533.777/0042-51 Nire- PR, no. 4190070496- 2;

20) PITANGA - PR- Estação Rodoviária, com capital destacado de R$ 1.000,00 (hum
mil reais), para efeito fiscal,

CNPJ no. 76.533.777/0041-70 -

Nire -

PR,

n°.

4190070495-4;
21) TOLEDO - PR - Avenida José João Murara, no. 175, com capital destacado de R$

1.000,00 (hum mil reais), para efeito fiscal, CNPJ no. 76.533.777/0045-02- Nire- PR
no. 4190070499-7;

22) PONTA GROSSA- PR - Avenida Visconde de Taunay, no. 1.540, Bairro Honda, com
capital destacado de R$ 1.000,00 (hum mil reais), para efeito fiscal, CNPJ n°.

76 .533.777/0040- 90- Nire - PR, no. 4190099277-1.
23) CAFELÂNDIA - PR - ,A.venída Presíden~e Vargas, n.o 1.170, Centro, com capital
destacado de R$ 1.000,00 (hum mil reais), para efeito fiscal·, CNPJ n. 0 76.533.777/0043-

32- Nire - PR, n .o 4190106680- 3.
CLÁUSULA QUARTA - OBJETO - A sociedade tem por objeto social os transpo rte
rodoviário de passageiros, interestaduais, Intermunicipais, internaciona is, municipais
urbanos; transportes de cargas e encomendas; fretamento de ônibus e

turístico de superfície.

.
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Parágrafo Único - A Sociedade ;)Oci l!,..á t a,nl:>érn. participa r E: m outras sociedades como

quotista ou acionista, bem como poderá exercer a prática de qua isq uer atos ou ativida des
relacionadas com o objeto acima referido.
CLÁUSULA QUINTA - INÍCIO E DURAÇÃO- A sociedade iniciou s uas atividades em 27

de Junho de 1966, e seu prazo de duração é por tempo indet ermin ado.
CAPÍTULO II
DO CAPITAL SOC!AL E QUOTAS
CLÁUSULA SEXTA- CAPITAL - O cap ita l desta sociedade

é de R$ 20.000.000, 00 (Vinte

Mi lhões Reais), tota lmente integralizado, em moeda corrente na cion al, dividid o em
20.000.000,00 (Vinte Milhões) quotas, no valor unitário de R$ 1,00 (Um Real) cada uma,
distribuídas entre os quotistas da seguinte forma :
Quotista

0 /o

TEÓFILO BOIKO ADMINISTRAÇÃO E 50 %
PARTICIPAÇÕES LTDA.
GERMANO BOIKO ADMINISTRAÇÃO E 50%
PARTICIPAÇÕES LTDA.
TOTAL
100%
CLÁUSULA SÉTIMA -

Quantidade
Quotas
10.000.0 00

V a l or ( R$ )

10 .000. 000

10.000.000,00

20 .000 .000

20 .000 .000 00

10.000.000,00

--

RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS - A responsab ilidade de

cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos re spondem so lidariamente pela
integra lização do Capital Social.
Parágrafo Único - As deliberações nesta Sociedade que in fring irem a lei ou o Co ntrato

Socia l desta tornarão ilimitada a responsabilidade dos quot istas qu e as aprova ra m.
CLÁUSULA OITAVA - QUOTAS - As quotas são indi visíveis, reconh ecendo a Sociedade

um só possuidor para cada uma delas, cada quota valendo um voto nas de liberações
sociais.
CLÁUSULA NONA -

CESSÃO DE QUOTAS - Nenhu m dos q uotist as poderá ceder ou

transferir quaisquer uma de suas quotas a terceiros sem prévio consentimento por escri to
do sócio remanescente, ficando assegurado a este o direito de pre fe rên cia na aquisição .
Parágrafo Primeiro - Em caso de cessão ou transferência de qua isquer quotas, est as

deverão ser oferecidas ao quotista remanescen te,

para o exercício do d ireito de

preferência deste.
Parágrafo Segundo -

As quotas serão av él:íadas por seu val or pat ri mor. ia l, assim

entendido aquele apurado em Balanço Patri monia l elaborado no prazo de 30 (trinta) dias
após a comunicação do evento. Poderá , ainda, os quotistas un animem ente decidir por
outra forma de ava liação da participação societária do sócio reti rante ou cedente.
Parágrafo Terceiro - O sócio remanescente terá o prazo de 30 (trinta) dias a partir do

conhecimento do evento para se manifestar sobre o direito de preferênci a.
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Parágrafo Quarto - Findo o pra1.0

cl~ 30 (~rir,ta) dias p~r;;~ o. exercício da preferência sem

que se manifeste o quotista remanescente, ou havendo sobras, as quotas poderão ser
cedidas ou alienadas a terceiros, pelo montante correspondente ao valor oferecido aos
demais quotistas, à época da cessão ou alienação.
CLÁUSULA DÉCIMA - EFICÁCIA DA CESSÃO - A cessão parcial ou total das quotas do

sócio retirante só terá eficácia perante os demais sócios e a Sociedade depois de alterado
o contrato social.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESPONSABILIDADE DO CEDENTE - Até 2 (dois)

anos depois de averbada a

modificação

do contrato social,

responde o cedente

solida riamente com o cessionário, perante a Sociedade e terceiros, pelas obrigações que
tinha como sócio.
CAPÍTULO III
DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ADMINISTRAÇÃO - A administração da sociedade

será exercida por sócio ou não sócio, em ato separado deste contrato socia l, que será
levado a registro perante a Junta Comercial nos 10 (dez) dias seguintes ao da investidura
mencionados o nome, nacionalidade, estado civil, residência , com exibição de documento
de identidade do eleito, sendo indicada à data da posse e o prazo de sua gestão, os quais
exercerão tais poderes, isoladamente; judicial e extrajudicial, bem como onerar ou alienar
bens imóveis, móveis da sociedade, procuração, autorizado também a fazer uso do nome
empresarial, sem

nenhuma limitação além das expressamente estabelecidas neste

contrato, mas com as responsabilidades definidas nos artigos 153 a 156 da Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976, ficando expressamente vedada a prática de atos

ou operações estranhos ao objeto social.
Parágrafo Primeiro - Os quotistas, representantes de 3J4 (três quartos) do Capital Social,

podem permitir o ingresso a qualquer tempo de pessoa não-sócia para o cargo de
Administrador desta Sociedade.
CLÁUS ULA DÉCIMA TERCEIRA - REPRESENTAÇÃO - A representação da Sociedade,

em juízo e fora dele, ativa ou passivamente, pera nte terceiros, repartições públicas ou
autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades c!e
economia mista e entidades paraestatais, competem aos Diretores .
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -

receberão,

REMUNERAÇÃO -

Os Quotistas e os

Diretores

a título de remuneração "pró-labo re" ou dividendos, quantia mensal a ser

fixada em comum acordo pelos mesmos.
CAPÍTULO IV
DAS REUNIÕES E ASSEMBLÉIAS DE QUOTISTAS
CLÁUSULA

DÉCIMA

QUINTA

REUNIÕES

Os

quotistas

obrigatoriamente, 1 (uma ) vez ao ano, oU quando necessário, mediante
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reunir-~e-7 0,

co~~

escrito endereçada a cada um dn-; s0cios. C0r1sté'rá de tn' c0nvocação a especificação do
dia, da hora e do local da reunião, bem como da ordem do dia , podendo haver deliberação
somente sobre a mesma·, a menos que todos os quotistas acordem diferentemente. Das
reuniões realizadas serão elaboradas as respectivas atas.· As de li berações em gera l
deverão ser aprovadas por maioria de votos, exceto em relação àquelas matérias que
exigire m quórum superior, sendo que a cada quota de capital socia l caberá um voto nas
deliberações. Para que as reuniões possam se instalar validamente é necessário a
presença dos quotistas que representem a maioria do capital social.
Parágrafo Primeiro - As reuniões serão presididas pelo quotista que for escol hido pela

maioria dos presentes . Caberá ao presidente da reunião a escolha do secretário.
Parágrafo Segundo -

A convocação para as Reuniões de Quotistas se procederá

mediante comun icado, contendo este a assinatura do quotista ou seu representante legal.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - REPRESENTAÇÃO DE QUOTISTA - O quotista que não

puder comparecer a· ~eunião poderá ser representado mediante autorização por escrito,
que deverá conter as atribuições do representante. A autorização deverá ser arquivada
juntamente com o ato deliberativo.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DIREITO DE VOTO - Os quotistas deverão exercer o

direito de voto no interesse da Sociedade.
Parágrafo Primeiro - Considerar-se-á abusivo o voto exercido com o fim de causa r dano

à Sociedade ou a outros quotistas, ou de obter, para si ou para outrem, vantagem que
não faz jus e de .que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a Sociedade ou aos demais
quotistas.
Parágrafo Segundo -

Responderá o quotista pelos danos causados pelo exercício

abusivo do direito de voto, ainda que seu voto não haja preva lecido.
Parágrafo Terceiro - A deliberação tomada em decorrência do voto de quotista que tem

interesse conflitante com o da Sociedade é anu lável, e o quotista responderá pelos danos
causados, bem como será obrigado a transferir para a Sociedade as v antagens que tiver
auferido.
Parágrafo Quarto - O quotista não poderá votar nas deliberações da Reunião relativa ao

laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do Capital Socia l e à
aprovação de suas contas como administrador, nem em quaisquer outras que .puderem
beneficiá-lo de modo particular, ou em que tiver interesse confl itante com o da Sociedade .
CAPÍTULO V
DO EXERCÍCIO SOCIAL
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - EXERCÍCIO SOCIAL- O exercício social coi ncidirá com

o ano civil, tendo início em 10 de janeiro e término em 31 de dezembro de cada a?'"'

calendário, quando o Administrador prestará contas justificadas de sua 7~

8

j,

\

procedendo à elaboração do invl'!,tári0, do t>alar.ço pat-r•montal, do balanço de resultado
econômico e demais demonstrações contábeis requeridas por lei.
Parágrafo Prim e iro - Os quotistas se rã o obrigados à reposição dos lucros e das quantias
reti ra das, a qualquer títu lo, ainda que autorizados por este contrato, quando tais lucros ou
quantia se dfstribuírem com prej uízo do Cap ital.
Parágrafo Segu ndo - A critério dos quotistas represe ntando a totalidade do Capital
Social,

em qua lquer época do ano

poderãu ser levantados ba lanços

patrimoniais

intermediá r ios, para fins de distribuição ou capi talização de lucros, bem como para
pagamento de juros sobre o capital.·
CLÁUSULA DÉCIMA NO NA - LUCROS E .PREJUIZOS - Os lucros ou prejuízos serão

distribuídos ou suportados pelos sócios proporcionalmente ou desproporcionalmente de
suas quotas socia is. Caberá , assim, ao fi nal de cada exercício a defin ição sob re a
destinação que será atribu íd a aos lucros .
CAPÍTULO VI
DA CONTINUIDADE DA SOCIEDADE
CLÁUSULA VIGÉSIMA - RETIRADA DE SÓCIO - Os quotistas poderão retirar-se da

sociedade a qualquer tempo, neste caso deverão notificar os demais a respeito de sua
decisão, por escrito e mediante o oferecim ento de contra-recibo, com a antecedência
mín ima de 3o" (trinta) dias de sua retirada.
Parágrafo Único - O quotista que pretenda sair da sociedade deverá ofe rece r suas
quotas, nos termos da Cláusula de Cessão de Quotas, aos sócios remanescentes, que
terão prioridade na aquisição das mesmas, na proporção de suas quotas.
CLÁUSULA VEGÉSIMA PRIMEIRA - EXCLUSÃO DE SÓCIO - A exclusão de quaisquer

dos quotistas somente poderá ser determinada em Reu nião especialmente conv ocada para
este fim e por deliberação dos sócios que representem a participação na sociedade
equivalente à maioria simples do Capital Social, devendo ser observado ao sócio excluído
tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.
Parágrafo Primeiro - Será exclu ído da Sociedade por justa causa o sócio que utilizar o
nome desta Sociedade para adquirir benefícios próprios ou para empresa em que seja
sócio; agir contra os inte resse s da Sociedade; co locar em risco a continu!dade da empresa
em v irtude de atos de inegável gravidade; praticar atos de liberali dade à custa da
Sociedade, bem como as infrações aos deveres e obrigações constantes nos artigos 153 a
156 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
Parágrafo Segu ndo - A exclusão também será devida se houver a decretação de falência
de quaisquer dos quotistas, que forem pessoas jurídicas .
Parágrafo T e rceiro - Poderá ser excluído desta Sociedade o soc1o remisso que ~não
integra lizar totalmente suas quotas subscritas no prazo determinado nesse contrato.

~
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Parágrafo Quarto -

data da exclusão, sendo- lhe devido neste caso o pagamento de sua participação sobre o
Patrimônio Líquido da empresa, ou sobre qualquer outro valor que for determ inado pelas
partes, em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas , devidamente corrigidas pe lo
IGPM ou outro índice que venha substituí-lo . ~s partes pod~rão, ainda , a seu exclusivo
critério, deliberar por um prazo de pagamento dos haveres diferente do fixado nesta
cláusula.
ClÁUSUlA VIGÉSIMA SEGUNDA- SUCESSÃO - No caso de falecimento, interd ição ou
separação

judicial

de

um

dos

sócios,

salvo

deliberação

contrária

dos

quotistas

representantes de 3f4 (três quartos) do capital social, não será permitida o ingresso de
herdeiros, sucessores ou cônjuge do sócio nesta Sociedade.
Parágrafo Único - Caso não haja deliberação em contrário para o ingresso de herdeiros,

sucessores ou cônjuge os haveres do quotista falecido, interditado ou separado serão
apurados através de Balanço Patrimonia l especial a ser elaborado à data do ev ento, sendo
devido neste caso aos impedidos o pagamento da participação deste sócio sobre o
Patrimônio Líquido da empresa, que será ca lculado com base na situação patrimonial
desta Sociedade, cujo pagamento se dará na forma da Cláusula de Exclusão de Sócio.
CAPÍTULO VII
DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA- ALTERAÇÕES- O presente instrumento poderá ser
livremente alterado, a qualquer tempo, por deliberação dos quotistas.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - QUÓRUM DELIBERATIVO - O quorum deliberativo
para as alterações no contrato social desta Sociedade será definido da segu inte forma:
Parágrafo Primeiro - Para designação de Administrador não-sócio, desde que o Capital

Socia l não esteja totalmente integralizado, o ato se aperfeiçoará mediante aprovação
unân ime dos quotistas .
Parágrafo Segundo - Para designação de Administrador não-sócio, com o Capital Social

totalmente integralizado, o ato se aperfeiçoará mediante ap rovação de quotistas que
representem no mínimo 2/3 (dois terços) do Capital Social.
Parágrafo Terceiro - Para deliberações sobre aumento e redução de capital , retirada e

ingresso de sócio, fusão, cisão, incorporação, mudança ou complemento de objeto social o
ato se aperfeiçoará mediante aprovação unânime dos quotistas.

_
/

Parágrafo Quarto - Para as demais deliberações o quórum será de 314 (três quartos) ou

2/3 (dois terços) do Capital Social de

acor~o com o que a norma determ i na~ :'f~
CAPITULO VIII

DA TRANSFORt4ACÃO
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINT;\ :- TRANSFORMAÇéE3 - A sociedade poderá ser

. ·

transformada de um tipo em outro, conforme o disposto no artigo 220 da Lei n. o

......_j/

6.404/76, mediante deliberação .unânime dos quotistas.
CAPÍTULO IX
DA LIQUIDACÃO E DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - LIQUIDAÇÃO E DISSOLUÇÃO - A sociedade entrará
em dissolução ou liquidação nos casos previstos em lei, ou ainda mediante decisão dos
sócios que representem à totalidade do capital social. Neste caso, o liquidante será
escolhido em votação onde ·esteja representada a maioria do Capital Social, onde cada
quota representará um voto.
Parágrafo Único -

Os haveres da sociedade serão empregados na liquidação das

obrigações e o remanescente, se houver rateado entre ao quotistas em proporção ao
número de quotas que cada um possuir.
CAPÍTULO X
DA ARBITRAGEM
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA -ARBITRAGEM - .As partes de comum acordo elegem
neste ato o juízo arbitral, como o competente para dirimir eventuais conflitos que possam
surgir em decorrência do cumprimento do objeto da presente contratação . A arbitragem
será realizada de acordo com as normas e regulamento da Câmara de Arbitragem eleita
pela parte requerente, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo nos termos
da Lei Federal no. 9.307/96.
CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA- DECLARAÇÃO - Os sócios comprometem-se a ter, no
exercício de suas funções, o cuidado e a· diligência que todo homem ativo e probo costuma
empregar · na administração de seus próprios negócios, expressamente declarando,
ademais, não estarem incursos em nenhuma das hipóteses de impedimento ao exercício
da atividade mercantil previstas no artigo 1.011, da Lei n. o 10.406, de

io

de janeiro de

2.002, ou seja, q.ue não são impedidos por lei especial, não foram, condenados por
qualquer pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; não
foram condenados por crime falimentar, de prevari cação, peita ou suborno, concussão ,
peculato ou contra a . economia . popular, c?ntra o sistema financeiro nacional , contra as
normas de defesa da concorrência; contra as relações de cçmsumo , a fé pública e,
finalmente, que não foram condenados

p~r

qualquer crime contra a propriedade .

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA- REGÊNCIA SUPLETIVA - Este contrato será regido de
acordo com a Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, especificamente no Capítulo IV - Da
Sociedade Limitada, e nas omissões deste Capítulo terá subsidiariamente a regêncj.a

supletiva da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e suas respectivas alt:rações.
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E, por estarem justos e contrat.<1rlo.s, assi,'<"ln o presf'l'l~~ i,1strumento de Alteração de
Contrato Soci al, lavrado em 3 (três) vias de igual teor, fo rm a.
São Paulo - SP, 27 de Julho de 2015.

TEOFILO BOIKO ADMINISTRAÇÃO
PARTICIPA ÕES L TOA.

'

GERMANO BOIKO "ADMINISTRAÇÃO E·
PARTICIPA ÕES L TOA

- - ---áJNL.-~-~-----------RESPONSÁV~L PELA ELABORAÇÃO.
MILTON TATSUMI NAKAMURA
cPF. N° 2so.s o8.519-15 .
1
CRC-SP 118.717-0- 2-T-PR~

<.i

TESTEMUN~-~S.
10. \.:" 1\/'Y-_,....,~...

MIRIANI FERREIRA EISING.
RG N.o 9.679.392-8 - SSP-PR. ·
CPF :N. 0 059.830;239- 50.

A, _

~~~-~

E

A~ · JL~ lv-:-

---------------------------

MARIO MAURO MIRESKI.
RG NO 3.853.124-7.
CPF. N° 466.579.599- 15.
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::~~~I EXPRESSO NORDESTE LINHA~ t~OOOVIt\RI~8 LT :· 'lllj\llllllllllllli\HIIIllll~l1111111lllllll lllllllllllll

/$.~I CNPJ/MF N° 76.533.777/0001-83 . : .
U,)'
/·---:.J
..,.;:,~;

·

·

.

NIRE N.o 35212044931.

t\os 10 de Fevereiro de 20'14, às 10 (dez) horas, no escritório ccnr.ral da sociedade,
localizado na .1\vcnida. Afonso Botelho, n° 670 ··- Jardim ~·faia - Can1po :tv1ourão - PR -

CEP 87.301.040, reuniram-se os sócios TEÓFILO BOIKO, brasileiro, i\dnunisrrador,
· casado sob regime de separação wtal de bens, portador da Cédula de Identidade n.".
368.816-0- SSP-PR e inscrito no CPF/l\-IF; sob n". 028.745.479-72, residente e domiciliado

á Rua Edvino Spack, n". 112- j<Lrdim M::lia, em Campo Mourão- PR, CEP 87.301.276
representante da TEÓFILO BOIKO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES

LTDA, pesso::ts jurídic:1. de direito pti\·ado, registrado

11:1.

Juntil Comercial do Estado do

Paraná sob o n". 412.021'1690 .9, inserira no CNPj/l\IF sob o n". 8l.1 08.730/0001-0::?., com.
sede i\ Rua Santa Cn1z, n°. 1.086 - Apto 1401 - Centro - PR - CEP 87.303.120,

GERMANO BOIKO, brasileim, ,-\dm.in.istrador, casado sob regime de comunhão
universal de bens, portador ela cédula de ldenticladc n". 565.37ó-2-SSP-PR c inscrito no
CPF /fvfF sob o n". OU .752.039-04, residente c domiciLiado :í Rua Carlos Bchrcns, n°. 07Jardim Lourdes - Campo Mourão - CEP 87.300.140, .r epresentante da GERMANO

BOIKO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, pes$oa jurídica ele di.reito
privado, registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob

U

0
•

412.0211819.9, inscrito

no CNPJ/MF sob o n°. 81.110.777/0001-00, com sede á Rua Carlos Bchrens,

0

rl

.

07 -

Jardim Lourdes em Campo I'vlourâo- PR 87 .300.140, na cidade de Campo M.ourão- PR,
sob a presidência do Sr. TEÓFILO BOIKO, cJue convidou :t mim, GUSTAVO BOIKO,
· brasileiro, sol.teiw, engenheiJ:o mecânico, residcnrc c domiciliado n:t Rua Carlos Behrens,
!1. 0

07 - Jardim Lou.rdcs na cidade de Campo Mourão - PR - CEP 87.300.14U, pnra

scc.tetatiar a scssã.o. Com a presença dos sócios representados por 100% do capital,
conforme convocação por escrito endereçada a cada sócio no din 09 de Janeiro de 1014 e
confirmada a ciências de todos os sócios conforme recibo; ORDEM DO DIA: a) cleiçào

de adrninist:r::tdores para os próximos dois anos, gestão de 12 de 1vbrço Jc 2014 a 11 de
Março de 2016; DELIBERAÇÕES - após a leitura dos documentos mencionado na
ordem do dia foi colocado en1 votação do item; a) eleição de administradores que csta1:ào
frente à sociedade nos próximos dois ::\fios, posta em votação os nomes do Srs.

BOIKO pom o wgo de Ductot Gml '

~EÓFILO

GERMA~' o ~de Dtrccot
(_______

I

I

Comercial, que foi aprovado por unanim.idadc, passando para o segundo item; posta em
v otação foram aprovados por todos ·;e:n ·restrição, t'aea trais ~1avendo a deliberar foi
suspensa à sessão, pelo tempo neccssá··ic' á. ;~vratura, c~.~'~t:a at<1, o qt•e fiz como secret:ário
em 3 (três) vias. E reaberto a sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos os sócios
. presentes, a qual deverá ser regiswtda na Junta'·com~rcial do Estado de São Paulo pata que
tenha os efeitos legais.

Cam}~Jvr'O,urào- PR,
( -~~'{ ~;~~

I O de Fc\·ere.iro de 2014.

··"·

' ···< ~> ~' ~~. ·, ":~· ,•

socros.'>·<.Ç\:;,\

~·~\

______________:_:_~45_~-------------------------"--"'

~

TEÓFILO BOIKO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
&:êP..RESENTANTE - TEOFILO BOIKO .
!I( "!

"•

<:!_/;~.~

. ~:::y!~'/;;~~---==~7

.,'

:~~~-----------------------------------------------------------

___________

GERMANO BOIKO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇOES LTDA ..

-~~p~~ - GERMANO BOIKO.

·.:..=-:~:;-------·:~;y:f. . ~
:Js~0
.

. ILMO. SENHOR PRESIDENTE DA JUNTA C0:;-.1ERCIAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO.

TEÓFILO BOIKO, brasileiro, administrador, cas;1do sob regime de separação total de bens,
portador da Cédula de Idcncidade - RG n°. 368.816-0 - SSP/PR c CPF/.MF sob o n°.
· 028.745.479-72, residenre e domiciliado à Rua Edvino Spack, n". 112 -Jardim Maia - C.EP
87.301 .276, em Campo Ivfouóo - PR, para o cargo de DIRETOR GERAL c GERMANO

BOIKO, brasileiro, t\dmin.istr:1dor, cas:1do sob o regime de Comunhão de Bens, ponado.r da
Cédula de Idcnr.idade- RG n°. 011.75~ .039-04, residente c domiciliado :t Rua Cm·los lkh.rcns, n'' .
07 - 'B;Ü.rw Jardim Lo\.u·de~, CE~:.P 87.300.140, em Campo 1\fourii.o - PR, para o c;:;,rgo de

DIRETOR COl\:lERCLAL, vem re<1uercr as averbações, dos Diretores do EXPRESSO
NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA- NIRE 35212044931, conforme, 10° Ata
de Reunião da Diretoria, iniciando-se o prazo de gestão em 12 de Março ele 2014 e rcrn'linando
em 11 de !vlarço de 2016.

Declaro, sob as penas da lei, cruc não estamos impedidos, por lei especial, de exercer a
administração da sociedade e nern condenado ou sob efeims Je condenação, a pena que vede,
ainda,

CjUC

temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falim.cntnr, de prevaricação,

peita ou suborno, concussão, peculato; ou conrra a cconom.ia popular, contta o sistema ti.nancc.iro
nacional, contra a~ nonnas de defcs:t Ja concortl:ncia, conta às relações de consumo, a f{; púhl.i<;a
ou a propúccbdc.

-
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NOROESTE

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU.
Comissão Municipal de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2016: EXPRESSO NORDESTE LI NHAS RODOVIÁRIAS LTDA

ANEXO IX
DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Pela presente, eu, TEÓFILO BOIKO, portador do RG nº 368.816-0 e CPF nº

028.745.479-72 DECLARO que, nos termos do art. 4º, VIl da Lei 10.520/ 2002, a empresa
EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA, cumpre plenamente os requisitos de

habilitação para o PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2016, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE 01
ÔNIBUS, USADOS (SEMI NOVO), COM ANO FABRICAÇÃO ACIMA DE 2005, COM
CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 40 PASSAGEIROS, EQUIPADOS COM AR CONDICIONADO E
BANHEIRO, conforme descrição constante do Anexo I.

'
Campo Mourão, 07 de Março de 2016.

(
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TEÓFILO BOIKO
DIRETOR GERAL
RG: 368.816-0
CPF: 028.745.479-72

TRANSPORTE COLETIVO- ENCOMENDAS- TURISMO- FRETAMENTO

AVENIDA AFONSO BOTELHO, 670 -JARDIM MAIA - CAMPO MOURÃO - PARANÁ
CEP 87.301-040 - FONE {44) 3518-4000 - FAX (44) 3518-4050
CNPJ W 76.533.777/0014-06 - INSCR. ESTADUAL W 801.03884-07

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU.
Comissão Municipal de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2016: EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRI AS LTDA

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE
INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

EU, TEÓFILO BOIKO, portador do RG 368.816-0, aba ixo assi nado, na qu al idade de
responsável legal da proponente, EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA, CNPJ
76.533.777/0014-06, DECLARO expressamente que me sujeito às condições estabelecidas
no Edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser
tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que te nham at endido
às condições estabelecidas no Edita l e que demonstrem integral capacidade de executar o
fornecimento do bem previsto.
DECLARO,

ainda,

para todos os fins de direito, a inexistência de fatos

supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprom eta a idoneidade da
proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2o, e artigo 97 da Lei no 8.666, de 21 de
junho de 1993, e alterações subsequentes.

Campo Mourão, 07 de Março de 2016 .

.Y~â.$
TEÓFILO BOIKO
DIRETOR GERAL
RG: 368.816-0
CPF: 028.745.479-72

TRANSPORTE COLETIVO- ENCOMENDAS - TURISMO - FRETAMENTO

AVENIDA AFONSO BOTELHO, 670 -JARDIM MAIA- CAMPO MOURÃO - PARANÁ
CEP 87.301 -040 - FONE (44) 3518-4000 - FAX (44) 3518-4050
CNPJ N• 76.533.777/0014-06 - INSCR. ESTADUAL W 801.03884-07

FEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU
TADO DO PARANÁ
J n° 77.845.394/000 I -03
ua Bahia, 85 - CEP 87.330-000
' ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATÓRIO n•
1/2016
EGÃO, na forma Presencial n• 007/2016 - PMNC
TEX OBJETO: Aquisiçao de OI Ônibus, usado, conforme
pecificações em edital.
ERTURA: À partir das 11 :00 Horas do DIA li de Março de 2.0 16,
sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná.
Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderão ser
licitados na PREFEITURA MUNICrPAL DE NOVA CANTURANÁ, junto a Divisao de Licitação, no horário das 9:00 às 11 :00
s e das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271363 - 352781 - pmncantu@ig.com.br.
Nova Cantu, Estado do Paraná, 17 de Fevereiro de 2.0 16.
AIRTON ANTONIO AGNOLfN
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRfNA
AV ISO l) f. UCITAÇÃO
PREGÃO PRESEN CIAL N' 25/ 2016- SRP

cLl:~çao

Comunicamos
:1

:~.os

interessados que se encontn

:tbert:~.

o li·

seguir : PREGÃO PRES ENCIAL n' PG/SMGP-0025/2016-

Rct:;istro de Preços para eventu al aquis ição de madci r.ts r~rros ~:
COt'f'tllltOs. O Edital poderá ser obtido 01tnavés do site wwwl.lon.

dnna.pr.gov.br. Quaisquer mfonn;~.çõcs necessárias pelo telefone (43)
3372-4395 ou oind:~. pelo c-.n.:ul: licita@londrina.pr.gov.br.
Londrina-PR, 25 de ieverc:iro de 2016.
ROGÉRIO CARLOS DIAS
Scc:rctáno Municipal de Gcst3o Públic;~.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRfNHA
A\"JSO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRt;SDICIAL N' 11/2016
Objeto · A prc$Cntc licitação tem por objeto a sclcçio de propost3S
visando ;i 3Qutstç:3o de M:iquinu e Equipam~ntos Agrícolas sendo:OS

(cinco) Seme::.dour.u/Adubadeir.a nov:a; OI (uma) C;un:lõl agricol:l bas·
culantc nova: 04(qualro) Colhcdora de forraGem nova, todos de fa.
briaçào n;)(:iun:al ~r:a compor P?-trulha de mccaniz::~çào :~gricola para
cs<o municipolidadc. PREÇO MAXIMO E ESPECIFICAÇÚES: Conform< edil31. DATA DE ABERTURA: l O de mon;o de 2016. ls 09:00
hora.~. n::~ sede admini,lrJiiv:a da Prcfcitur.a. Municip:al, setor de Li·
citações. s ituad:l a Praça Francisço Anis Rl!is, I 060. INFORMAÇÚES
COMPLEMENTARES: O presente edit:~l está 3 disposição p:aro re·
tirad::t no Setor de Lieit:~çõc.s. ll or3rio de atendimento das 08:00 horas
:~s 12:00 hor:u. M ::~iores infoml::IÇÕcs pelo fone (046) 3243- 1122.

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO N' 212016

lnexi(:ibilidode de Licilaç3o n: 0312016 - Credencia mento.
O Município de Manoel Ribas tom:~ públi ca a realização da
Licitação em ~I'Í~rafe- Processo Administr:uivo n! 0181201ti. ObJ eto:
Credcnci:~mcnto de pe~~oa juril.fk:a l.fa ún:;a da ~aúdc pan prestação de
serviços comJ~Icmcnut.rcs - atendimento de consultas c procedimentos
de urgência t emcrgCncia e demais dpeci:al id:~des médicas n:~ Rede
Municipal de SaUdc. Os valores a scl'l.:m p:~gos pelos serviços são os
const:ntes d~ T~hc:l:l de Serviços c Preços do Anexo VI do Edital. O
Crtdcnci:lmcnto poderl 5er feito até :l~~~: IOh do di:J 18/03/16. Re&êncta: Lc1 Fcdcnl n• 8.666193 c l ei Estadual n• 15.608107 e alter.lçMs. êdit:~l compltt.o e anexos no sitc: www.m:~noelrl
bas.pq:ov.br IPorul d~ Tr.lnsp:srCncta!Admanislf3çio/L•citaçôts). pelo
e·mail: ltctUcaopmmr@~mail.com, ou aind:l n:1 Ru:t Sete de Setembro. n• 366. Mitnocl Rib:b. tbs 08 :b 11:30h e da..,. 13:30 às 17h.
lnfonnações pelo ronc/fox: (43) 343S-1223.

Mnnocl Rib:as-PR. lS de fevereiro de 2016.
ELIZADETH STIPP CAM ILO

Prcf(.·lta

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
AYISO OE LI CITAÇÃO
PREGÃO PRESEr>"CIAL N' 2112016
rrocc~o Admini:;trativo n ~ 391201 6. P:~r·u Purticip:'lç~o Exdu~iva de
Micro Empresas, Empresas l.fc Pequeno Porte c Mierocmprccndcdor
Individual. Objeto: Aquisiç;1o de leite integro! pasteuriz;~do c bebida
l:tc!ca c.lc diversos s3 borts, d~:stin:~dos aos diversos setores dc:.ta mu·
nicipJ.!idólde, pelo Menor Preço por Item. Obtenção do Editó!l: r rcfcitura Munidp:tl de Marial\'u Ruu S~1nta Etigênia, 680 Marial\'a-Pr.
Rcccbimcn1o das Propo:Uiu: IO de março de 2016 ãs OS hJOmin.
Abertur:~ da.1 Propostas: 10 de março de 2016 àJ~: 09h00min. Informações: («) 3232·8368 (voz c fax) ou compr.as@capilólldau\'a fina.com.br

Processo Uciuuóno n! 0 10/2016. Objeto: Aqui:;içJo de Peças. confonnc cspccilicaçUcs "m cr.lit:..l. ABERTURA: À partir das 10 :00
lloras do DIA li de Maro;u de 2.0 16, na $ala di.: reuniões do PílçO
Mumc1p:1 l. em Nova Can\11, I~Jran 6
A P~l$\a com tntc1ro teor do CJital, .me:<.Os c mform:.lÇÕC:<
poderlo ~er soltcnados no PR~F I!ITURA MUNICIPAL DE NOVA
CANTU • PARA NA. JUnto a DivtJ~:ào de LICtlaçào. no hor:in o das
9:00 as 11:00 H~ e d:u 14:00 OIS" 17:00 H ~. Telefone/fax: (44)
35271363 - 3527· 1281 - pmncamu@ig.com.br.

AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCOR III:NCIA N' 1120 16

PREGÃO PR E~E.'ICIAL 1'1 ' 71!016

Processo Licitatóno n• 01112016. OBJ~TO: Aquts1ção de OI Ón ibu.!o.
uJ~:ado. conforme cspc:cifieaçõcs em edital. ABERTURA: Á p3r1i r da ,
11:00 Hor.lJ do DIA 11 de Ma.rç:o de: 2.016. n<t s:al:t de reuniõe;~> d,
P::1ço Municipal. em NO\ 3 Cantu, Par:an:i.
A Pasta com mte&ro teor do Ed1t::1l, anexos e infOrmaçiles
ro<fcr.\o ser soliciudos na PREFEITURA MUNICIPAL DE KOVA
CANTU - PARANÁ. JUnto 3 Divtsão de Licilaçiio. no horirio d::.-.
~:00 ás 11:00 Jls c das 14:00 as 17:00 lls. Telefone/Fax: (4.!.
35271363 • 3S27·12tll - pmncan1u@1g.eom.br.

Processo Licil:uório n• 00912016. OBJETO: Aquisição de itens par3
Cest;u de Pisc~a. con(onne especific.:açõcs em edit;ll.
ABERTURA: A panir das 09:00 Ho.-.ss do DIA 11 de Março de 2.016.
na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Ca:nru. Par.tnâ.
A Pr..11.0 com inteiro teor do !::.ditai, anexos t infonnaçõeJ~:
podcrjo ser solicirm~os n:\ PREFEITURA MUNICIPAl DE NOVA
CA{\.'TU - r t,RANA. junto a Divisão de Lic:itaç:io, no hor.irio das
9:00 i~ 11:00 Hs c 1.1:~,:;: 14:00 :\s 17:00 Hs. Tc:lcroncl}·ax: (44)
3S271J63- 3527-1 281 • pmncanru@ig.com.br.

TOMADA l>f. I'IU:COS 1'1 - 112016

ObjeTo: Exe<:ução por emprc1tt1d>~ ,tobal para rcfonna de JX)Sio~ de
saúde, conforme projetos. 0313 de rtccbuncnto dos envelopes
1610312016 il.s 14:00 hOr.lS
lnfonnaçõcs c Imio!~ do Edn.:~ltclcfDnc 41-3623- 1231, ou :amcb
pelo entailliçibçio(!:t·quitandintu pr.gov.br. ou no hor.irio <k cxpct.iientc
Quuandmh..,.PR. 23 de fcv""'~II'U dç 201 6
MARCIO NERI Dt OLIVEIRA

Prekno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

~tac.lu do P.u-.m.;i. 17 cJc lhcreun de 10 1(l
A IRT0'1 ANTONIO AGNOLI'I
Prdeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
AV ISO DE I.ICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL r>"' 1712016

Menor Preço Por h em. Objcco: Aquisição de equ ipamentos ugricoi:J.,
rc f~:rcntc ao controlo de repasse n" 040 11 07-6912015, Minist~rio da
AgricultUríl, ?ccu3ria c Abastcdmcnto {MAPA). utcndcndo as necessidades da Secretaria Munic1pal de A.:rkultura. AI3ERTURA: Ás
09:30Hs do th:.l I I de nwrçu de 2016. nll Sala c.lc Lic itações. ~ituaJa
na Prefc1turJ Municipal de P;1içanJu.
Maiore~ l n(onnaçtk~ c CÓ!'Í:l!i do Edital, )l0der;1o J<er obtid:J$
no Ocpartomenhl de Licuações. no 1\,, r-,jrj\) de ~:xrediente. de Se~unda
a Sext:~-feira, cmre à~ OR:30 à.s 17:00 boro~ - Fone: 44 .3244.0411

AVISO DE I.•ICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N' 212016

Síntese do ObJctu~ Contrat.1çlo de f:.mprtSól p;mt Efetuar Rtfor·
ma c Ampliação da área \:l>Cólúr, Rcformulaçào de Calçadll5 PUb lica>~.:
Construção de área Rec1-eativ-.t 113 F_"cula Muntctp.sl Marcchul Deodoro da
fonsecl, lneluindo M:nen:~ l e m3o de obro. eonfOmle ptojelos. Memonal
descritivo c Planilha de S~:rv1ços Em Anc:\o. ScssJo de cnm.::gu de cn·
velopt5: 16/0312016 nté Ô5 08k30nun. Sessao de Julg:unento: 16 03/2016
âs 09h00min. Pura infomlaçõcs c obtcnçdo do mstrumcnw convocatório.
J.ncxos c ahcr-JçUc:>: !:itc www.s:mtahclcn~.pr.~ov.br. c/ov Departamento
de Licitações, Compras e Contnnos do Município- Ru::~ P:~ragun i, 1401 Centro. Santa llclcna - PR.
Santa Hclena·Pit lS de le\ere1ro de 2016.
ADEMIR FINK
S~Cr1!1oi1 10

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO OESTE

Putç-andu.I)R. 24 d~ t~v~rctro d\! 2016
TARCISIO MARQUES DOS REIS

AVISO llF. I.ICITACÃO
TOMADA DE PREÇOS'<' 9121116

l,rdcnu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA
EDITAL DE C I! AMA \11::1\TO PÚB LICO

lncx1gibilidadc nt tr.!OI6
Processo Admimstr.tli\O nt 2.086/2015
A Cominao Perm:mentt de licitação do lnshtuto Munic:ip;,l
de Assi5tênci!! 11 Soüde de P:llmeira - IMASP tom:~ püblico o edatal
p:.ro chamamento c crcdcnctamcntn de interc"-'ldos, prestadores de
s..:rviços na áreo de saúde.
Objc1o: CREDENCIAMENTO dí: p~:ssoa.s Jurid1cas c fisicas
cspcci:lli7..adas na pr..:~t;.çiio dos serviços profissionais dl:!. :ír..:a de saUdc, Autônomos, Clinicas c Hospitais. parll ah.:ndimcn~o aos u:>uârios c
dcpcnl.fcntcs Uo IMASP.
Qs; intcre~saJos podcrjo obter o edital na integra lleessando o
portal da tr:m~rarêncio, atr:~vés do endereço eletrônico www.pa lmeira .pr.gov.br, também :leeu:ando o me~mo endereço cle1rônico na ::.ba
de publicnçõcs, ed itais de cho.m:uncnto pUblico ou junto ;~o Instituto
Municip:tl de A'sistê ncia a SaUde dl' Palmeira • IM ASP. n:;~s horas
nom1ttis r.lc expediente comprccnl.fida cutrc 08 horas ;is 11:30 horas e
das 13 horas IIS 17:00 h, situ:1do a rua Ce l. Vida. s/n, Centro P.nlmeira/PR. tnfonn:~çõcs :lditiOn3is, dúvidas ou pedidos c.Jc esclarecimentos podcr-Jo $.er ~olici tados atr.IVéS Jo fone. 42.J909-5125 ou
pelo e-mail: tm:t..1õppalmemu@yahoo.com.br

Pn.-~Cidcntc

EXTRATO DE REG ISTRO DE PREÇOS

de Rc~tSiro de Pn.-ço) N.• 191'2016. ObjciU' Registro de
pn.<>ços para aqUISição d~: mcdtc:un..:ntu.s pal".l a :c:n;t~n3 Munictpal
de S:~Ude, VIS:irWo u romccimento :11>31 Muntcipc:J de Piraqua.r:a, pt:lo
Al3

s..

período c.Jc 1:! (dOYC) mc:o.C!l, Modalidal.fc· Prc~~o Presencial n.•
11n015 - Proee~~o n• 2207512015. Detentora d:a At:~: CEI\'TERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA .

CNPJ sob n.• 03.652.030/0001-70, no v::~lm m:iximo global de RS
)46.528,00 (trezentos c qu:~rcntll c seis mil. quinhentos c vinte e oito
reais). Vigência da Ata: 01102/2016 à 31/0112017 ( 12 (doze) meses).
Data da :.s:umuur3: OI de fevere irO d.,· 2016.
Documcnlo

sio@gmail.com.
$Jntó.l l:t.ube:l Uo Oe~tc·PR. 23 de fc"erciro Jc 2016
MOACIR FIAMONCINI
l'rcrct~o

AVISO IH: I.ICITAÇÃO
CONCORRt~CIA I'' 212016

Cnnll>~!làO r~:mlalll:mc

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
Espécie:

PROCESSO n! 34/2016. Modalidade: Tonud::~ de Pre-ço" Enhd;~de Promotona: Mun•eipio tlc Sanl;l 1zahcl du Ocst'-- Esudo do P61ron.J
O Prcfc110 Munac1pal de S<tn\.3 lc.1bcl do Oeste:. Uc.adl' do Pl·
r:>nó.. reg151n1do no CNPJ/Mf sol> o n• 76.20S 71Ml001-42. Sr MOACIR
FIAMONCINI, TORNA PUBLICO -. :abcnu:n; d..: pnx:..-dmt.."fliO licitatOno na modalidade TO \!fADA DE PREÇOS. do tipo \ofEt\OR PRl("O
G LOBAL, em conformidade com a Lc1 FetlcDI n• R.Mt\.·93 dL 21 de
junho de 1993 e suas altcmçÕb. mcd i:mte ól). C\.'lndiçÕC-!. cstatK:Iccid~ no
ed.Jul, pano sq;:umte obJelo: Conrroução de emprc:$a par.l pres1.1ç:'io de
serviços na 3rca de fonoaudiolo.s1a ~.:- cnfmna~em na Casu de Saüd~:. ~ro
:~tendimemo ru cobenun de hcenç.:~ maternidade. :~te:aados mCdieos c
feriados. para um perioôo d\! 12 (doze) m~:scs. com n:cursos da união c
próprios.
O recebimento t abenurn dos em clope!i ser:i realizado pela Comissão de l icimçõcs do Município no di+.1 17/0312016 as 141100, n:~ sala de
rtuniões d:~ PrefeitLU''l Municipal.
Valor Máxi111o: RS 507.600,01) (quinh..:nhJS c sete mil ~ seiscentos reais).
lnfonn;~ções comp lememarcs, edtbl e nnexos. poderjo .ser oblidas na Prcfcitur:J Municipal de Santu lzabc l do Oeste na Rua Ae:icia, n°
1317 - centro e através do telefone (46) 3542·1360 e e-mnil: licil:l-

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI

lfm 22 de fe,ere~rn de 20ifl.
ROSELI MADALENA FERNANDES

êste documento pode ser veriticndo no endereço eletrônico http://www.in.gov.bdaule!\Ôci<bcJeJlt,ml.
pelo código 00032016022600231

Ohjcto: E:<.ccu..;Uo por cml'rci1uda l;IOba l pard cunstruc;Uo de Cn.:ch..:
P;u.lrão I • FNDE. conf01mc projeto~ . Da1:1 de rcccbirncntu dos cnvelnpc!i 15/0412016 h 14:00 hnr::~~
lnfonuaçõcs c l mc~r:1. du Edu3l tclcfone 4t.3623·123 I. ou :unda
pelo ematll ie1t.oç;io@qu1t:Jn<hnha .pr.gov.br. ou no hor~rio de expediente

No'-;J Canto.

EDGAR SILVESTRE
rrcfcito

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENC IAL r<' S/2016

~,

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITANDfNHA

Marialva·PR. 24 de revcreiro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU

231

ISSN 1677-7069

.......:
m

PREGÃO PRESENCIAL N' 6/2016

M:m gueirinh:1-PR. 24 de revereiro de 2016.
DO RLI NETTO

3

assin<~do

O MUNICÍPIO Dt·. TIBAGI. ~..slallu (jo Par;m~. no,:; \cnnos dJ.
lc1 tCderal n• S 6"6191 e alter:~ções posteriores. leva :lO conhcc&memo d:IS
cmpi\.""Sas mlc..-n:ssad:u. que n."'.shz.ur.i licu..ç5o. hpu melhor técnica. na mo.
d3lubdc de ConcorrCnei.J, ~J 9H30mm. do di3 31 de mJrço de 2016. em
S(l;l s~dc OO.mimscr.sll\a, iiiD ,:j Pra,., Edmundo Mcrcer n• l4. c.l\.")tmada
contr.luç.:lo t.lc cmpre~ para e:u~..:uçio de obrJ$ e).~cuçJu de ubr.Js de
lmpl:~ntaç5o do complexo runsueo na ori.J do Rio Tiba~1.. ntSQ ctd.Jde. O
valor m:i.."mo da hcnaçJo c de R$ S26.692,7J (UII~cntos L" vinre!.: seis
mil. st1sccntol'> e noventa c do&s r(::!t,.~o e :cetenu c tk> cent.lVDli). O Edital
complclo scr.i fomcc1d0 110 S~:1or de l1cll-açõcs. da Prcfcituro Mumc1pal
de TibQ~I, Pr.sça Edmundo Mc:rccr, 34 pelo tclcfvnc (42) 3916-2129 ou
pelo e-m:ulltcltac:~O(§:tiOO.l:t.pr (:Ov.br.

di1;ítahncntc confonnc MP n: 2 200-2 de 24108/2001. qu~.; instiru1 3
lnfrac::~trutur:t de Chavc.s Púbhc:u Bnui l cir~ • ICP-Bra.s il

li

Ol.irio Ofid.1l Certifica do DlgílJimrnle
O~ o- ~OtdllctoE..aacto1'w.n.a..da~

- ~--~. . . . . . . . ~-~001611

I)

Objeto

Pavimentação em

Vias Urbanas de
Ma ri pá

Quantidade e
unidade de
medida
9. 129,07 m2

P razo de
exec ução

I

(dias)

Maripá!PR. 26 de fevereiro de 20 16.
Anita Rüdigcr Jordan
Presidente de Comissão Pennanente de Licitação
Portaria 020/2016
14454/2016

Morretes

EXTRATO DE 3° TERMO ADITIVO CONTRATO N•. 110/2014 Origem:
PREGÃO PRESENCIAL N.• 49/2014 HO MOLOGADO EM: 2 5/02/20 16
CONTRATANTE:
PREFEITURA
MUNIC IPAL
DE
MORR ETES
CONTRATADA: Empresa HYGEA GESTÃO & SAÚDE - CNPJ n•
80.769.680/0001-41 OBJETO: Prorrogaç ão pelo perlodo de 01 ( um )
mês do contrato N° 110/2014, firmado com a e m presa Hygea Geslão &
Saúde Ltda., CNPJ n• 80.769.680/ 0 00 1-41 ' o riund o d o PREGÃO
PRESENCIAL N. 0 49/2014, com o objeto de gerenciam ento e execução
de serviços especializados em diversas categonas p rofissionais pa ra a
Secretana Mun icipal de Saúde, a serem prestados nos locais
determinados pela mesma, sobretudo no Hosp ital de Morre tes, e nas
Unidades Básic as de Saúde. VIGENCIA: O presente contrato fi ca
prorrogado pelo perlodo de 01 (um) mês, findando em 28/03/2016.
BASE LEGAL: LEI N° 8 .666/93, EM SEU ARTIGO 57 INCISO 11 E
ARTIGO 65; DATA DO FIRMAME NTO: 26/02/ 2016. ASSINADO PELO
PREFEITO MUNICIPAL O SR. HELDER TEÓFILO DOS SANTOS E
PELO SR. THIAGO GAYER MAD UREIRA PELA EMPRESA HYG EA
GESTÃO & SAÚDE.
AVISO DE LICITAÇÃO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N" 005/2016
PREGÃO ELETRÔNICO N" 005/2016 A Equipe de Apoio e o Pregoeiro
do Mu niclpio de Morretes torna público que fará re alizar às 1 Ohrs do d ia
11 de março de 2 0 16. po r meio d a INTERNET, a lravés d a Bolsa de
Licitações e Leilões do Brasil Ltda. PREGÃO ELETRÓNICO. tipo m eno r
pre ço Un itário por lote. que tem por objeto a a qu isiçã o de Equip amentos
e Material de Consu mo para a Casa La r Marcy Alves Pi nto, em
atendimento à Secretaria Municipa l de Ação Soc ia l, c onform e as
e specificações desc ritas no termo de referên cia no Anexo I q ue faz parte
do Edital. Valor Máximo Estimado: R$ 69.096.73 (Sesse nta e nove mil e
nov e nta e s e is reais e sete nta e três centavos). INFORMAÇ Õ ES: O
Edital de Licitação deverá ser adqu irido a trav é s d o silio da Bll:
www.bll.org.br ou www.morretes. pr.gov.br Informações: T e le fon e 41
3 462-1266 Morre tes, 24 de feve re iro de 20 16. MARC OS AU RÉLIO D IAS
PREGOEIRO
14594/2016

I

za feira I 29/Fev/2016 -Ediçãon°96

1-o Can\v •

PREFEITURA MU NICIPAL DE NOVA CANTU
ESTADO DO PARANA
CNPJ n• 77.845.394/0001-03
Ruo Bohio, 85 - CEP 87.330-000
A VISO DE LIC ITAÇÃO- PROCESSO LICITATORIO o• 009/2016
PREGÃO , na forma Presencial - N" 005/2016- PMNC
O BJETO: Aquisiç:io de itens p ara Cesto de P.áscoa, conforme
esp ecifica ções e m edital.
ABERT URA: À p artir d os 09 :00 (nove) Horos do dio li de Morço de
2.016, no s aio de r e uniões d o Paço M unicipal, em Nova Cantu, Poron:í.
AVISO DE LIC ITAÇAO - PRO C ESSO L ICITAT ORI O n" 010/2016
PREGÃO, no formo Pr ese ncio! n• 006/2016 - PMNC
OBJETO : Aquisição de Ptças e Ser viços, conforme especificações em
edital.
ABERTURA: À par tir das 10:00 (dez) Horas do dio 11 de :vlarço de 2.016.
na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Par aná
AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATORIO n' 011, 201 6
PREGÃO. no forma Present~>l n' oo ~ '!016 - P\1'\C
OBJETO: Aqll l \ i C;jCI d~.· 111 I UIU) Ômhu~. usado. para transpnne
Rodo\'i;irio d e Pas~~~\·1ru .... cunluntH: \:'jJcctticaçõel em edital
AB ERTURA: 1\ partir d:~s II:IJIJ llora> do d"' ll d ~ :v! arco de 2.0 16, n:~
sola de reuniões do Poço Municipal. em Nova Contu. Po ro n:í.
A

Past:~

:tnexo~

c

infhrmaçõc~ p~dcr:io

ser

Divisão tJç LiciHu;üo, no horário dJS M:30

a.~

11:00 H!'..: das 14:00 à.~ 17:00

H~

Telefone/Fax: (44) 35271363- 3527- IHI
Nova Cantu . Estado do P:arnná, 17 Jc

Fcvcrc~ro

de 2.016.

ALRT0:-1 AI"TON IO AGI"OLIN
Prefello Mu nicipal
14231/2016

Palmeira
MUNI CÍPIO DE PALMEIRA
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE GESTÀO PÚBLICA
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N".02120 16
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N".366/2016 c 36712016

A Comissão Pcnnrmcn tc de Licitação do Mun icípio de Palmeira loma públíco que fará
realizar, i>s 09hl5min. do dia 14 de abril de 2016. na Sala de Reuniões do prédio sede

da Prefeitura Municipal. sito à Praça Marechal Floriano Peixoto. N°.ll - Ccnrro- em
Palmeira, Para ná. Brasil. CONCORRÊNCIA PÚBLICA, na seguinte especificação:
Objeto: Concessão de d<rcilo rcol de uso não-onerosa pelo período de I O (dez) anos de
imóveis públicos de propriedade do Município de Palmctra destinados exclusivamente

para fins cmprcsanaís. confonnc autorizado pela Lct Munictpal N'.3.961 de \4 de
setembro de 20 15.
Os interessados poderão obter o edital através do endereço clctró ntco www palmcm\
~ou junto a Prcfcuura Municipal de Palmcin~. nas horas normais de cxpcdicn1c.
no Dcpanamcnto de Lici1açõcs c Con muos. Infonn:1çõcs adicaonais. dúvadas ou pedidos
de esclarecimentos poderJo ser solicitados atravcs do fone 42-3909-5014 ou pelo
e-mail: pregoes@palmeira.pr. gov.br.
26 de levreiro de 2016
José Przybysewski

Nova América da Colina

Presidente Comissão Permanente de Licitação

14653/2016

MUN ICÍPIO DE PALMEIRA
ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

PREF EIT URA MUN ICIPA L DE NOVA AM ÉRICA DA COLINA
ESTADO DO PARANÁ
ALTERAÇÃO DA DATA DO AVISO DE E DITAL DE LIC ITAÇÃO -

AVISO DE NOVA DATA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N".OS/20 15
PROCESSO ADMfNISTRATrVO N'.5234/201 5

PREGÃO PRES ENC IA L n'OS/ 201 6
OBJETO: REG ISTRO DE PR EÇO para contratação de prestação de serviços
de locação de ônibus e micro-ônibus para serem utilizados p ara tra nsporte de
universitários no percurso de ida e volta da cidade de Nova A mérica da Colina
até a c idade de Comê lio Procópio -Pr ou outra· · ..I . .. · - • • ·r. · · .... ·
pela Le i Municipa l n"233/2013 de 06/03/20 13
A BERTURA:11103/2016 HO RÁRI O: 0 8h 30 M
EDITAL: 02 (dois) dias ute is antes da data fi xa<
habilitação.
I NFORMAÇÕ ES C OMPLEM E NTARES: <
encontram-se a disposição dos interessados n
Licitações, na Ave nida Pa raná 276, Centro, no
~ e email: lícitatíVnovaamedcadaco lina 1
1633 I l 628.Nova América da Colina, 26 de Fe'
O liveira- Pregoeiro Municipal

com in1e1ro loor Jo Ethlal,

solicitados na PREFEITURA MUN ICIPAL DE NOVA CANTU - PARANA. jun<o a

I

OBJETO: Seleção de pessoo jurídica de direi lo privodo para doação com encargos
de 03 (três) lotes de te rreno rural. detalhados nos itens seguintes. confonne
autorizado pela Lei Municipal N'.3 .993 de 29/ 10/2015.
A rf'lm i~c.:~f'l flpnnllnPrd,. fip T ir itnção do Município de Palmeira toma público
pigrnfe ter Sido declarado como DESERTA. fica
:ação do cename que acontecerá d1a 15/04/2015.

DOCUMENTO CERTIFICADO
CÓDIGO LOCALIZADOR:

105372516

Documento e mitido em 01/03/2016 10:14:04.

Diário Oficial Com. lnd. e ~erviços
N° 9645129/02/20161 PAG . 25
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~ fL. N.o.fJ...... r

~~········
~~

Nova Cantu

240

CBUQ
A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos mode los,
adendos c anexos. poderá ser examinada no endereço acima indicado a pa n ir
do d ia 29 de feverei ro de 2016, no hor.írio comerc ial. ou solic ilada através do
e-mail compras@ maripa.pr.gov.br I licita@ maripa .pr.gov.br. Informaçõe s
adic ionaiS, dúv1das e pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados à
Comissão de Licitação no endereço ou e-mai l ac ima menc ionados- Telefone
(044) 3687 - 1262.

I

;I('I

Comércio . lnd ús 1ri.1 ~ St' rvicoJ

~t'-~.pt'.QOV.bf

Local do objeto

C"'"I'v-s.

DiárioQFICIALParaná

!ditai na integra através do endereço ele1rõmco
ções adic1ona1s, dúvidas ou ped1dos de
:itados através do fone: 42-3909-5014 ou pelo
v.br.
e feveretro de 2016

•sé Przybysewski
missão Pemlanente de Licitação
14661/2016

classidiário
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Nltttt o C:.pkvio U, Artigo s• do EaliiWto Soda!. rntd!.r1.. o
IUIMI'IlO 0o Capital S~ pare R$ 11);1.-482.022,00:
4 .1.2.
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A nova tecnolo ia
de im ressão
do Gru o O Diário
também pode ser sua.

Qua\Oiza ,..)IMfl~por lodoaoa adcriattlana~da

wu tutlaa\çt~H. nwd~e • c:epitatà.~ da pane do ukfo óa conte
"RaMrv• d• L~· conatenae no Ba&anço PalrVnonl• em 31 óa
clu.-rlbo'O de 2014, ali o dltli l1 O. deumbro da 2015.
CoNaque n*"""te o er1lgo 6" oo C.p!tulo 11 do btatuto Sodll ~na •
v g cwer QOm a aaguinla reca.ç.ao:

~ "-"-' Sodel. tot~ •ub.scrifo 1 da RS f04.4a2.022.00 tcatJto •
quMID ~a. ouati'OCMfOI e~· • do4 ml, Wtt• e c1on. ~)
,...,.,.....,- 110' 104' 462.021 (c.NO. ovwo lft'ft6aa. ~ e
...,....,.,.. • dots ,.r • viMe • r:tu.uJ ~ I'OI'IWtetNu• .neto
5Z..Ut.0 1 1 (Cfi'IOtlfNa • dth mlnOol$. du::et~~~ • trlllt• •
Ofl:t•J
~ ~ • 52. %Jt.Off (C>ttquattta a OQis ~.S. du:reniO$ •
ltifll• • "''" mil • 011n) ~· (lt'e,.,..rw:.·.aJa. u QCIIIÍ. . . . enco'lt~
pa~l lnt.,.Szadl6, d1vendo $M tot.lment. j,;.~nfÜ6 ~fi
3 I de danmluo de 2015. •
5.1.2 Com ..-...o dM t'IOYU açbn. 1ca ...,_,. a parq..çAo Ou
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OAlV.I.O DlMWYOt.VIMUrl'O

~;,.~ ~~c::~do p:u~~~~
Parta, Rlo da Janeiro, RJ. CNPJ n•
14,U2. 5QIOOC)1 · 22

12.578.633

12 5T8.5X)

12.578.5 33

12.5111 533

&IA. AYaftida
s~
n"'2124. AldeoU, FonMeza, CE.
CHPJ ri' 02Jio1 1.91310001 ·38

~~~~~~~~ ~~~a~~~.!:a ~
Honzonta,
MC,
161$3 24010001·79

Pem~.
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Stlll\ltÇOI L'TDA., Ru11 I&~ &ez_etfll, n .•
375, .... A. Ok>nltlo TOMI, F~.
CE-_.cNPJ n.• 05. 783 47110001·10
tt.m:OAII6It.•
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CR!OICOM- COII.VK:W. 1Nf'OIIM4nc.t. f

340 - Aneao 1. s•a 403,

~LUBE DOS TRINTA DE MARIALVA

O.

NI QOC.IOI SIA. Rua Safllll L\#M, 651, 22
•ndar-Pena. C.nuo. Afo da J-'ro, RJ,
CNPJ,., 02.538.7MIOOOI-4Iil

1.100.642

8.110.570
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MUNICÍPIO DE NOVA CAN
Estado do Paraná
CNPJ N. 0 77.845.394/0001 -03

PROCESSO LICITA TÓRIO n. 0 011/2016
PREGÃO PRESENCIAL n.o 007/2016
TIPO: Menor Preço ítem
Os documentos que integram o presente Edital estão dispostos em I O (dez) anexos, a saber:
Anexo I - Termo de Referência/Descrição do Objeto Licitado;
Anexo 11 - Modelo de Proposta de Preços;
Anexo III - Protocolo de Recebimento Edital;
Anexo IV - Modelo de Procuração
Anexo V - Modelo de Declaração de Idoneidade;
Anexo VI - Modelo de Declaração de Sujeição às Condições Estabelecidas no Edital e
de Inexistência de Fatos Supervenientes Impeditivos da Habilitação;
Anexo VII - Modelo de Declaração da Não Existência de Trabalhadores Menores;
Anexo VIII - Modelo de Declaração Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte.
Anexo IX - Modelo de Declaração de que a proponente cumpre os requisitos de
Habilitação.
Anexo X- Minuta do Contrato
Muito embora os documentos estejam agrupados em ANEXOS separados, todos eles se
completam, sendo que a proponente deve, para apresentação da PROPOSTA e DOCUMENTOS
DE HABILITAÇÃO, bem como os demais DOCUMENTOS, ao se valer do EDITAL, inteirar-se
de sua composição, tomando conhecimento, assim, das condições administrativas e técnicas que
nortearão o desenvolvimento do Pregão e a formalização CONTRATUAL, que poderá ser
substituído por Nota de Empenho nos termos que se dispõe o Art. 62, da Lei Federal 8.666/93,
sorte que todos os aspectos mencionados em cada documento deverão ser observados, ainda que
não repetidos em outros.
1. PREÂMBULO:

Toma-se público, para conhecimento dos interessados, que o MUNICÍPIO DE NOVA
CANTU, realizará Pregão Presencial n°. 007/2016, PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR
PREÇO GLOBAL, para a AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS PARA TRANSPORTE
PASSAGEIROS, para atender às necessidades da Administração Pública Municipal (para
transporte de usuários para transferência entre os serviços de saúde do Município ou outros
Municípios), especificados no(s) Anexo(s) que acompanha(m) o presente edital, de acordo com as
normas contidas na Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alterações, nas cláusulas deste Edital. Os
envelopes contendo "DOCUMENTOS" e "PROPOSTA" deverão ser entregues
impreterivelmente junto a COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA CANTUIPR, na Rua Bahia, n° 85, centro, Nova Cantu/Pr. até às 11:00 horas do dia
11 do mês de Março de 2016, e serão abertos no mesmo dia, às 11:00 horas.
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O Pregão será conduzido pelo PREGOEIRO, auxiliado pela EQUIPE DE APOIO, conforme
designação contida nos autos do processo. Iniciada a abet1ura dos envelopes de proposta, não mais
serão aceitos credenciamento, tampouco recebimento dos envelopes.
2. DO OBJETO:
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO para
atender às necessidades da Administração Pública Municipal, através do Pregão Presencial N°
007/2016, constantes no Anexo I que contêm as especificações técnicas e comerciais que
possibilitarão o preparo das propostas.
3. TIPO DO PREGÃO
Este PREGÃO é do tipo MENOR PREÇO GLOBAL.
4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Os recursos financeiros para suportar a eficácia do presente objeto, será atendida pela seguinte
dotação orçamentária: 0702.10301.0428-1098-495
5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da
contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.
Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não tenham unidade de
fabricação e concessionárias de peças e assistência que funcionem no País, de interessados que se
encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e liquidação, de consórcio de
empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, estando também abrangidos pela proibição
aqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a
PREFEITURA, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.
A Empresa participante deverá estar previamente inscrita no Cadastro de Fornecedores
da Prefeitura Municipal de NOVA CANTU, sendo que o Cadastro deverá estar presente no
Envelope de Habilitação.
6. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (N.o
01) E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (N. 0 2):
Do envelope contendo "PROPOSTA" , deverão constar os seguintes dizeres:
PREGÃO PRESENCIAL N°.007/2016
ENVELOPE"PROPOSTA"
NOME DA PROPONENTE
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ENDEREÇO DA PROPONENTE
Do envelope contendo "DOCUMENTOS" , deverão constar os seguintes dizeres:
PREGÃO PRESENCIAL N°. 007/2016
ENVELOPE "DOCUMENTOS"
NOME DA PROPONENTE
ENDEREÇO DA PROPONENTE
i. Os documentos constantes dos envelopes deverão ser apresentados em 1 (uma) via redigida com
clareza, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, ou
entrelinhas que prejudiquem sua análise, sendo a proposta datada e assinada na última folha e
rubricada nas demais pelo representante legal ou pelo Procurador, juntando-se a Procuração.
ii.A apresentação dos documentos integrantes do ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS (envelope
n.0 01) obedecerão também os comandos contemplados nos subitens 6.3, 6.3 .1, 6.3.1.1, 6.3.1.2,
6.3.1.3, 6.3.2 e 6.3.3.
iii.A proponente somente poderá apresentar uma única Proposta.
Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (enve lope n. 0 2) poderão ser apresentados em original,
cópia simples, cópias autenticadas por cartório competente ou por servidor da Administração,
ou por meio de publicação em órgão de imprensa oficial e inc lusive expedidos via internet.
iv.A aceitação de documentação por cópia simples ficará condicionada à apresentação do original ao
PREGOEIRO, por ocasião da abertura do ENVELOPE N. 0 2, para a devida autenticação.
1. Para fim da previsão contida no subitem 6.3.1, o
documento original a ser apresentado não poderá
integrar o ENVELOPE.

2. Os documentos expedidos via internet e, inclusive,
aqueles outros apresentados terão, sempre que
necessano,
suas
autenticidades/validades
comprovadas por parte do PREGOEIRO.
3. O PREGOEIRO não se responsabilizará pela
eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos
de informações, no momento da verificação.
Ocorrendo a indisponibilidade referida, e não tendo
sido apresentados os documentos preconizados,
inclusive quanto à forma exigida, a proponente será
inabilitada.
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v.Os documentos apresentados por qualquer proponente, se expressos em língua estrangei ra, deverão
ser autenticados por autoridade brasileira no país de origem e traduzidos para o português por
tradutor público juramentado.
vi.Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas expedições/emissões não
ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final para a entrega dos envelopes.
7. CONTEÚDO DA PROPOSTA
A PROPOSTA deverá conter:
a) o número do PROCESSO e número deste PREGÃO;
b) a razão social da proponente , CNPJ , endereço completo, telefone , fax e endereço
eletrônico (e-mail), estes dois últ imos se houver, para contato;
c) apresentar a descrição detalhada do objeto do PREGÃO, em conformidade com as
especificações contidas no ANEXO I, a descrição deve ser firme e precisa, sem alternativa de
preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado por item,
devendo inclusive ser mencionada a marca do produto cotado;
d) prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentação;
e) preço unitário do objeto licitado, por item, expresso em moeda corrente nacional.
Nota 1 -nos preços propostos estarão previstos, além do lucro, todos os custos diretos e ind iretos
relativos ao cumprimento integral do objeto do PREGÃO , envolvendo, entre outras despesas,
tributos de qualquer natureza, frete, embalagem etc, exceto quanto aos preços nas hipóteses de
desequilíbrio econômico-financeiro previsto na legislação incidental.
8. CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO pertinentes ao ramo do objeto do PREGÃO são os
seguintes:
I-Habilitação Jurídica:
a) Inscrição comercial, no caso de firma individual;
b) Ato constitutivo e alterações subseqüentes ou contrato consolidado, devidamente
registrado em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhados da ata arquivada da assembléia de eleição da última diretoria;

MUNICÍPIO DE NOVA CAN
Estado do Paraná
CNPJ N. 77.845.394/0001 -03
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c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim exigir.

11- Regularidade Fiscal/Econômica:
a) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), por meio da certidão, e relativa
ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através de Certificado de Regularidade do FGTS
(CRF) ou do documento denominado "Situação de Regularidade do Empregador", com prazo de
validade em vigor na data de encerramento do prazo de entrega dos envelopes;
c) Certidão Negativa de débitos perante as Fazendas Federal, Estadual e MunicipaL relativos
a tributos e contribuições;
d) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, relativo ao domicílio ou sede do
proponente, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto da presente licitação
(CICAD);
e) Certidão negativa de falências ou recuperação judicial, expedida pelo Distribuidor da sede
da pessoa jurídica, cuja pesquisa tenha sido realizada em data não anterior a 60 (sessenta) dias da
data prevista para apresentação dos envelopes.

f) Prova de inscrição no Cadastro de Fornecedor do Município de Luiziana, pertinente a seu
ramo de atividade.
g) Um dos seguintes documentos, se microempresa ou empresa de pequeno porte, quando
desejar os benefícios da Lei Complementar n. 0 123/06:
•
•

quando optante pelo SIMPLES nacional: comprovante de opção pelo SIMPLES
obtido no sítio da Secretaria da Receita Federal;
quando não optante pelo simples nacional: Declaração de Imposto de Renda ou
Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado Econômico do exercício,
comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I E ii DO
ARTIGO 3° DA Lei Complementar 123/06, ou ainda, comprovante da condição de
ME ou EPP expedido pela Junta Comercial.

h) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte convocado para assinar o contrato
ou retira instrumento equivalente, que à data da licitação não estiver em regular situação com a
regularidade fiscal, será concedido prazo de 02 (dois) dias úteis para sua regularização, prorrogável
por igual período, a contar da convocação.
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Obs: a participação nas condições previstas nesta alínea, implica no reconhecimento de não se
encontrar em nenhuma das situações previstas no artigo 3° da Lei Complementar 123/06.
i) A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos na Lei Complementar 123 , de
14 de dezembro de 2006, deverão apresentar, no momento do CREDENCIAMENTO,
"Declaração, de que se enquadra como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa,
além de todos os documentos previstos no Item 8 deste edital.

III - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES
Declaração de que não emprega menores de 18( dezoito) anos em trabalhos noturnos e
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos, conforme Lei n.0 9.854/99.
IV - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
Declaração de que não recebeu do Município de Nova Cantu ou de qualquer outra
entidade da Administração direta ou indireta, em âmbito Federal, Estadual e Municipal,
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou impedimento de
contratar com a Administração, assim como não ter recebido declaração de
INIDONEIDADE para licitar e ou contratar com a Administração Federal, Estadual e
Municipal (anexo V).
A apresentação do CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, com validade, emitido pela
Administração Pública Municipal de Nova Cantu substitui os documentos elencados neste item,
com exceção da qualificação técnica e da Certidão de Regularidade relativa à Seguridade Social
(INSS) e a relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), da Declaração de que se
enquadra como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, da Declaração de que
não emprega menores de idade e da Declaração de idoneidade; obrigando ainda a parte a declarar,
sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo à habilitação.
vii. Qualquer documento indispensável para a obtenção do
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, com
prazo de validade vencido, deverá ser regularizado,
impondo-se, para tanto, a apresentação do(s) mesmo(s)
juntamente com a documentação contemplada no subitem
8.2.
viii.

A regularização da documentação aludida no 8.2.1
também poderá ser levada a efeito na própria sessão, cuja
certidão/documento utilizado para finalidade deverá
observar as previsões contidas nos subitens 6.3 , 6.3 .1,
6.3.1.1, 6.3.1.2 e 6.3.1.3.
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Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial ,
todos os documentos deverão estar em nome da filial, excetos aqueles documentos que, pela
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. Caso a licitante
pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante da licitação, execute o futuro
contrato, deverá apresentar toda a documentação de ambos os estabelecimentos na forma e
condições previstos neste item.
8.1 Os documentos apresentados e aceitos por ocasião do credenciamento estão dispensados
de nova apresentação, juntamente com os documentos da habil itação.
Outras Comprovações:
a) Os documentos deverão ser apresentados no original, ou através de cópia autenticada por
cartório ou por funcionário da Prefeitura Municipal de Nova Cantu, ou publicação em
órgão de imprensa oficial.
b) Caso a empresa interessada esteja dispensada por lei de qualquer dos documentos exigidos
por este Edital, deverá apresentar declaração fundamentada neste sentido.

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

10. ESCLARECIMENTOS AO EDITAL

É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre o ato
convocatório do pregão e seus anexos, podendo até mesmo envolver a solicitação de cópias da
legislação disciplinadora do procedimento, cujo custo da reprodução gráfica será cobrada,
observado, para tanto, o prazo de até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento
das propostas.
ix. A pretensão referida no sub item 10.1 pode ser formalizada por meio de requerimento endereçado
à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado no endereço e horário constantes
do subitem 9.1.
x. As dúvidas a serem equacionadas por telefone serão somente aquelas de caráter estritamente
informal.
xi.10.1.3 Os esclarecimentos deverão ser prestados no prazo de 1 (um) dia útil, a contar do
recebimento da solicitação por parte da autoridade subscritora do edital, passando a integrar os
autos do PREGÃO, dando-se ciência às demais licitantes.

11. PROVIDÊNCIAS/IMPUGNAÇÕES AO EDITAL
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11.1 É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de providências ou de
impugnação ao ato convocatório do pregão e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de até
2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas.
11 .1.1 As medidas referidas no subitem 11.1 poderão ser formalizadas por meio de requerimento
endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado no endereço e
horário constantes do subitem 9.1.

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

11.1.3 O acolhimento do pedido de providências ou de impugnação exige, desde que implique
em modificação(ões) do ato convocatório do PREGÃO, além da(s) alteração(ões)
decorrente(s), divulgação pela mesma forma que se deu o texto original e designação de nova data
para a realização do certame.
12. DO CREDENCIAMENTO
12.1

Aberta a fase para CREDENCIAMENTO dos eventuais part1c1pantes do PREGÃO
consoante previsão estabelecida no subitem 12.2 deste EDITAL, o representante da proponente
entregará ao PREGOEIRO documento que o credencie para participar do aludido procedimento,
respondendo por sua autenticidade e legitimidade, devendo, ainda, identificar-se e exibir a Carteira
de Identidade ou outro documento equivalente, com fotografia.

12.2 O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento
particular, com poderes específicos para, além de representar a proponente em todas as
etapas/fases do PREGÃO, formular lances ou ofertas nas etapas de lances, desistir verbalmente de
formular lances ou ofertas nas etapas de lances, negociar a redução de preços, desistir
expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se
imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar
a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame.
12.2.1 Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a mesma deverá vir
acompanhada do Ato Constitutivo da proponente ou de outro documento, onde esteja expressa a
capacidade/ competência do outorgante para constituir mandatário. O licitante que não cumprir as
exigências de representação não poderá formular as ofertas verbais da etapa de lances do pregão,
valendo, contudo, para todos os efeitos, os termos de sua proposta escrita. Outrossim, o licitante
não poderá praticar qualquer ato na sessão de realização do certame, como a interposição de
recursos.
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12.2.1.2 E admitida a participação de licitantes que não credenciarem representantes desde que
entregue os envelopes e preencha as demais condições previstas neste edital, incl usive quanto ao
prazo, diretamente na sessão pública ou no protocolo geral à Rua Bahia, n° 85, centro - Nova
Cantu- Pr.
12.2.1.3
O uso de telefone celular durante a sessão de lances só poderá ser usado com a
permissão do Pregoeiro.
12.3 Se o representante da proponente ostentar a condição de sócio, proprietário, dirigente os
assemelhado da empresa proponente, ao invés de instrumento públ ico de procuração ou
instrumento particular, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto/Contrato Social ou
documento equivalente, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura.
12.4

É admitido somente um representante por proponente.

12.5 A ausência da documentação referida neste item ou a apresentação em desconformidade
com as exigências previstas impossibilitará a participação da proponente neste PREGÃO,
exclusivamente no tocante à formulação de lances e demais atos, inclusive recurso.
12.6 Apresentar obrigatoriamente no momento do credenciamento a Declaração de Sujeição às
condições estabelecidas no edital e de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da
habilitação e Declaração de que a proponente cumpre com os requisitos de Habilitação, conforme
modelos constantes nos Anexos VII e IX deste Edital.
12.7 Desenvolvido o CREDENCIAMENTO das proponentes que comparecerem, o
PREGOEIRO declarará encerrada esta etapa/fase, iniciando-se o procedimento seguinte
consistente no recebimento/conferência da declaração exigida neste Edital.
13.
RECEBIMENTO DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTES CUMPRE OS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE,
SE FOR O CASO, E DOS ENVELOPES
PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
13.1 A etapa/fase para recebimento da DECLARAÇÃO DE QUE A PR OPONENTE
CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA DE
PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO será levada a efeito tão logo se encerre a
fase de CREDENCIAMENTO.
13.1.1 DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO não deve integrar os ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS e
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, constituindo-se em DOCUMENTO a ser fornecido
separadamente, fica facultada a utilização do modelo constante do ANEXO X. A
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE NOS

,
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TERMOS DO ANEXO IX, SE FOR O CASO, SERA RECEBIDA EXCLUSIVAMENTE
NESTA OPORTUNIDADE.
13.2 Iniciada esta etapa/fase, o PREGOEIRO receberá e examinará a DECLARAÇÃO DE
QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUSITOS DE HABILITAÇÃO.
13.2.1 A ausência da referida declaração ou a apresentação em desconformidade com a exigência
prevista inviabilizará a participação da proponente neste PREGÃO , impossibilitando, em
conseqüência, o recebimento dos ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS
DE HABILITAÇÃO.
13.2.2 O atendimento desta exigência é condição para que a proponente continue participando do
PREGÃO, devendo proceder, em seguida, à entrega dos ENVELOPES PROPOSTA DE
PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
14. ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA
14.1 Compete ao PREGOEIRO proceder à abertura dos ENVELOPES PROPOSTA DE
PREÇOS, conservando intactos os ENVELOPES DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e sob
a guarda do PREGOEIRO/ÓRGÃO LICITANTE.
15. EXAME E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DAS PROPOSTAS
15.1 O PREGOEIRO examinará as PROPOSTAS sempre levando em conta as exigências
fixadas no item 6 e 7.
15.1.1
O exame envolvendo o(s) objeto(s) ofertado(s) implicará na constatação da
conformidade do (s) mesmo(s) com as especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos para
atendimento das necessidades do órgão licitante.
15.2 Definidas as PROPOSTAS que atendam às exigências retro, envolvendo o objeto e o valor,
o PREGOEIRO elaborará a classificação preliminar das mesmas, sempre em obediência ao critério
do menor preço global.
16. DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
16.1

Será desclassificada a PROPOSTA que:

a) Deixar de atender quaisquer das exigências preconizadas para a correspondente
apresentação;
b) Apresentar rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise;
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c) Oferecer vantagem não prevista neste EDITAL, inclusive financiamentos subsidiados ou a
fundo perdido, ou ainda vantagem baseada nas ofertas das demais proponentes;
d) Apresentar preço(s) manifestamente inexeqüível(is);
e) Apresentar preço(s) simbólico(s) ou de valor(es) zero;

17. DEFINIÇÃO DAS PROPONENTES PARA OFERECIMENTO DE LANCES
VERBAIS:
17.1 Para efeito de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, o PREGOEIRO
selecionará, sempre com base na classificação provisória, a proponente que ten ha apresentado a
proposta de menor preço e todas aquelas que hajam oferecido propostas em valores sucessivos e
superiores em até 10% (dez por cento) àquela de menor preço.
17.1.1 Não havendo, pelo menos, 3 (três) propostas em conformidade com a previsão estabelecida
no subitem 17.1 o PREGOEIRO selecionará, sempre com base na classificação provisóna, a
melhor proposta e as duas propostas imediatamente superiores, quando houver, para que as suas
proponentes participem dos lances quaisquer que tenham sido os preços oferecidos nas propostas,
observada a previsão estampada no subitem 17.1.2;
17 .1 .2 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, observar-se-ão, também para efeito da
definição das proponentes que poderão oferecer lances, as seguintes regras :
a)
Proposta de menor preço e todas as outras cujos valores sejam superiores até 10%
(dez por cento) àquela de menor preço, devendo existir, nesta situação, no mínimo, 3 (três)
propostas vál idas para a etapa de lances, conforme previsto no sub item 17 .1, ou;
Todas as propostas coincidentes com um dos 3 (três) menores valores ofertados, se
b)
houver.
17.1.3 Na hipótese da ocorrência das prev isões colacionadas no subitem 17.1.2, letras "a" e "b",
para efeito do estabelecimento da ordem da classificação provisória das proponentes empatadas, a
correspondente definição será levada a efeito por meio de sorteio; cabe à vencedora do sorteio
definir o momento em que oferecerá oferta/lance.
17.1.4 Havendo uma única proponente ou tão somente uma proposta válida, o PREGOEIRO
poderá decidir, justificadamente, pela suspensão do PREGÃO, inclusive para melhor avaliação
das regras editalíCias, das limitações de mercado, envolvendo quaisquer outros aspectos pertinentes
e o próprio preço cotado, ou pela repetição do PREGÃO ou, ainda, dar prosseguimento ao
PREGÃO, condicionado, em todas as hipóteses, a inexistência de prejuízos ao órgão licitante.

18. OFERECIMENTO/INEXISTÊNCIA DE LANCES VERBAIS
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18.1 Definidos os aspectos pertinentes às proponentes participantes que poderão oferecer
ofertas/lances verbais, dar-se-á início ao OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, que
deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço.
O PREGOEIRO convidará individualmente as proponentes classificadas para
OFERECIMENTO DOS LANCES VERBAIS, de forma seqüencial, a partir do proponente da

18.2

proposta de maior preço e as demais em ordem decrescente de valor, sendo que a proponente da
proposta de menor preço será a última a OFERECER LANCE VERBAL. Havendo propostas
escritas empatadas, a ordem seqüencial de convocação para lances é a de credenciamento.
18.3 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente as
penalidades deste Edital.
18.4 Quando convocado pelo PREGOEIRO, a desistência da proponente de apresentar lance
verbal implicará na exclusão da etapa de LANCES VERBAIS, ficando sua última proposta
registrada para a classificação final.
18.5 A etapa de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS terá prosseguimento enquanto
houver disponibilidade para tanto por parte das proponentes.
18.6 O encerramento da etapa de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS ocorrerá
quando todas as proponentes declinarem da correspondente formulação.
18.7 Declarada encerrada a etapa de OFERECIMENTO DE LANCES e classificadas as
propostas na ordem crescente de valor, incluindo aquelas que declinaram do oferecimento da
lance(s), sempre com base no último preço I lance apresentado, o PREGOEIRO examinará a
aceitabilidade do valor daquela de menor preço, ou seja, da primeira classificada, decidindo
motivadamente a respeito.
18.8 O PREGOEIRO decidirá motivadamente pela negociação com a proponente de menor
preço, para que seja obtido preço melhor.
18.9 Na hipótese de não realização de lances verbais, o PREGOEIRO verificará a
conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
18.1 O Ocorrendo a previsão delineada anteriormente, e depois do exame da aceitabi Iidade do
objeto e do preço, também é facultado ao PREGOEIRO negociar com a proponente da proposta
de menor preço, para que seja obtido preço melhor.
18.11 Havendo propostas ou lances, conforme o caso, de microempresas ou empresa de pequeno
porte, com intervalo de até 5% (cinco por cento) superiores à licitante melhor classificada no
certame, serão essas consideradas empatadas, com direito de preferência pela ordem de
classificação, nos termos do Artigo 44, da Lei Complementar n. 0 123, de 14 de dezembro de 2006,
para oferecer proposta.
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18.11.1
O exercíc io do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta
da fase de lances não tiver sido apresentada pela própria microempresa ou empresa de pequeno
porte.
18.12 Não sendo exercido o direito de preferência com apresentação de proposta/lance inferior
pela microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme o caso, no prazo de 5 (cinco) minutos,
após o encerramento de lances a contar da convocação do pregoeiro, ocorrerá a preclusão e a
contratação da proposta originalmente mais bem classificada, ou revogação do certame.
18.13 O instituto da preferência da contratação no exame das propostas previsto no presente
edital, somente se aplicará na hipótese da proposta inicial não ter sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte. Havendo equivalência de valores no intervalo
estabelecido no subitem 18.1 será realizado sorte io entre elas para que se identifique àquela que
primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta.
18.13.1
Entende-se por equ ivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual
valor, respeitada a ordem de classificação.
18.14 O PREGOEIRO deverá comparar os preços apresentados com atuais praticados no
mercado ou até mesmo propostos em licitações anteriores, utilizando-se de pesquisa realizada que
será juntada aos autos por ocasião do julgamento e I ou de todos os meios possíveis para a
correspondente verificação .
18.15 O PREGOEIRO pode solicitar a demonstração da exeqüib ilidade dos preços propostos
após o termino da fase competitiva e, ao mesmo tempo, o proponente de menor preço tem o dever
de portar informações acerca dos custos (planilhas demo nstrativas) em que incorrerá para o
atendimento do objeto do pregão, suficientes para justificar a proposta escrita de menor preço ou o
lance verbal de menor preço que apresentar.
18.16 A não implantação dos elementos referidos no su bitem anterior ou a apresentação de
elementos insuficientes para just ificar a proposta escrita de menor preço ou o lance verbal de
menor preço acarretará a desclassificação do proponente, nos termos do item 16, salvo rasuras que
não comprometam partes essenciais.
18.17 Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da sua proponente, facultando-lhe o saneamento da
documentação de natureza na própria sessão.
18.18 Para efeito do saneamento, a correção das falhas formai s poderá ser desencadeada durante a
realização da própria sessão pública, com a apresentação/ encaminhamento e/ ou substituição de
documentos, ou com a verificação desenvolvida por me io eletrônico, ou, ainda, por qualquer outro
método que venha a produzir o efeito indispensável. O Pregoeiro poderá promover quaisquer
diligências necessárias à análise das propostas, da documentação e declarações apresentadas,
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devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento
da convocação.
18.19 Aberto o invólucro "documentação" em havendo restrição quanto à regularidade fiscal da
microempresa ou empresa de pequeno porte, será a mesma declarada vencedora, abrindo prazo de
02 (dois) dias para sua regularização, prorrogável por igual período mediante justificativa
tempestiva e aceita pelo PREGOEIRO, a contar da convocação para assinatura do contrato ou
retirada do instrumento equivalente.
18.20 A não regularização fiscal no prazo estabelecido no subitem 18.19, implicará decadência
do direito à contratação, com aplicação das sanções previstas na cláusula 28 do ato convocatório,
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para negociar, nos termos do disposto no artigo 4°, inciso XXIII, da Lei n. 0 I 0.520, de 17 de julho
de 2002.
18.21 Constatado o atendimento das exigências habilitatórias previstas no Edital, a proponente
será declarada vencedora.
18.22 Se a oferta não for aceitável ou se a proponente desatender às exigências habilitatórias, o
PREGOEIRO examinará a oferta subseqüente de menor preço, decidindo sobre sua aceitabilidade
quanto ao preço, no caso de oferecimento de lances, ou quanto ao objeto e preço, na hipótese de
não realização de lances verbais, observadas as previsões estampadas nos subitens antecedentes.
18.23 Sendo a proposta aceitável, o PREGOEIRO verificará as condições de habilitação da
proponente, e assim sucess ivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja proponente atenda
aos requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora, observando-se igualmente as
previsões estampadas nos subitens antecedentes.
19. RECURSO ADMINISTRATIVO
19.1 Por ocasião do final da sessão, a(s) proponente(s) que participou(aram) do PREGÃO ou
que tenha(m) sido impedida(s) de fazê-lo(s), se presente(s) à sessão, deverá(ão) manifestar
imediata e motivadamente a(s) intenção(ões) de recorrer.
19.2 Havendo intenção de interposição de recurso contra qualquer etapa/fase/procedimento do
PREGÃO, a proponente interessada deverá manifestar-se imediata e motivadamente a respeito,
procedendo-se, inclusive, o registro das razões em ata, j untando memorial no prazo de 3 (três) dias,
a contar da ocorrência.
19.3 As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões em igual
número de dias, que começarão a correr no término do prazo RECORRENTE.

19.4

Após a apresentação das contra razões ou do recurso do prazo estabelecido para tanto, o

PREGOEIRO examinará o recurso, podendo reformar sua decisão ou encaminhá-lo, devidamente
informado, à autoridade competente para decisão.
19.5 Os autos do PREGÃO permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço e
horários previstos no subitem 9.1 deste EDITAL.
19.6 O recurso terá efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importará na invalidação dos
atos insuscetíveis de aproveitamento.
19.7 ADJUDICAÇÃO
19.8 A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte das
proponentes, importará na decadência do direito de recurso, competindo ao PREGOEIRO
adjudicar os objetos do certame à(s) proponente(s) vencedora(s).

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

19.9

certame à(s) proponente(s) vencedora(s).

20. HOMOLOGAÇÃO
20.1

Compete à autoridade competente homologar o PREGÃO.

20.1.1 A partir do ato de homologação será fixado o início do prazo de convocação

da(s)
proponente(s) adjucatária(s) para assinar a ata detentora/contrato, respeitada a validade de sua(s)
proposta(s).

21. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
21.1

O resultado final do PREGÃO será publicado em jornal bem como site do município .

22. CONTRATAÇÃO
22.2

Não sendo assinado o contrato, poderá o órgão licitante convocar a(s) outra(s)
proponente(s) classificada(s), ao preço do primeiro, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital
e no art. 7° da Lei Federal n.0 I 0.520/2002, observada a ampla defesa do contraditório.

22.3

A(s) proponente(s) adjudicatária(s) deverá(ão) comparecer para assinatura do contrato no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data(s) da convocação(ões) expedida(s) pela
Divisão de Licitações, sito à Rua Bahia, n° 85, Centro- Nova Cantu - Pr.

22.4

A(s) convocação(ões) referida(s) pode(m) ser formalizada(s) por qualquer meto de
comunicação que comprove a data do correspondente recebimento.
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22.5 O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado, durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito pela LICITANTE.
Não havendo decisão, a assinatura do contrato deverá ser formalizada até o 5° dia útil, contado da
data da convocação.
22.6 Para a assinatura do contrato, a proponente deverá apresentar as certidões correspondentes
e a Municipalidade poderá comprovar, por meio da Internet, a regularidade com a Seguridade
Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) ou Situação de Regularidade do
Empregador, Secretaria da Receita Federal e Procuradoria da fazenda Nacional.
22.7 Também para assinatura do Contrato, a(s) proponente(s) adjudicatária(s) deverá(ão) indicar
o representante legal ou procurador constituído para tanto, acompanhado dos documentos
correspondentes.
22.8 A recusa injustificada de assinar o Contrato ou aceitar/ retirar o instrumento equivalente
dela decorrente, observado o prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação
assumida por parte da(s) proponente(s) adjudicatária(s), sujeitando-a(s) às sanções previstas no
item 26 e subitens.
23. ENTREGA/RECEBIMENTO DO(S) ITEM(NS) OBJETO(S) DO PREGÃO:
O(s) item(ns) e objeto(s) deste PREGÃO será(ão) entregue(s) em perfeita(s) condição(ões) de uso,
nos exatos termos das contratações levadas a efeito durante a vigência do contrato, sem qualquer
despesa adicional.

Antes da confirmação da compra, os veículos serão avaliados por uma Comissão de
Avaliação que emitirá um laudo de avaliação do veículo assinado por todos os seus
integrantes, a qual deverá constar no envelope de habilitação.
Serão realizadas duas avaliações, validadas pela emissão de laudo, dos veículos a serem
adquiridos pela Administração Pública Municipal. A primeira, em até 48 horas antes da
realização do Pregão e a segunda antes da entrega dos veículos a Administração Pública
Municipal.
Havendo a reprovação dos veículos da primeira colocada pela Comissão de Avaliação, a
segunda colocada será contatada para agendar a visita da mesma comissão, e assim
sucessivamente, até que sejam aprovados os veículos para a aquisição da Administração
Pública Municipal.
Os critérios da avaliação de que tratam os itens acima serão os citados na descrição do objeto
licitado no termo de referenciado presente edital (anexo I) e no laudo de avaliação técnica do
veículo (anexo XI).

Os itens objeto(s) deste PREGAO serão entregue(s) e recebido(s) provisoriamente no âmbito
estabelecido neste Edital e Anexos, inclusive contrato para efeito simultâneo ou posterior
verificação, conforme o caso, da compatibilidade com as especificações pactuadas, envolvendo a
qualidade, quantidade, testes de aceite, perfeita adequação, resultando no recebimento definitivo,
observado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas corridos de sua entrega.
O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da(s) proponente(s) adjudicatária(s), nos
termos das prescrições legais, podendo levar ao cancelamento do contrato, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital e Contrato dela decorrentes.

24. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
24.1 A entrega do objeto será num prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, na sede da contratante,
e correrão por conta e risco da contratada.
24.1.1 A empresa vencedora deverá emitir nota fiscal e/ou fatura correspondente a entrega.
24.1.2 Na hipótese de ocorrer fornecimento em desacordo com os requisitos estabelecidos, a
contratada se obriga a reparar a falha e se houver necessidade substituir o equipamento em prazo a
ser convencionado entre as partes, sem quaisquer ônus para a Prefeitura.

25. DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado 50% à vista e 50% divididos em até 06 (seis) parcelas iguais, sem
juros, com a apresentação de nota fiscaVfatura dos itens entregues, devidamente atestado
pelo responsável pelo recebimento do objeto licitado, até o 15° (décimo quinto) dia, contado a
partir da data do recebimento da Nota Fiscal.
O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizada desde
que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais,
principalmente no que se refere às retenções tributárias.
A CONTRATADA, optante pelo SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a nota
fiscal/fatura, declaração, (conforme modelo constante do ANEXO IX deste Edital). Caso não o
faça, sofrerá retenção de imposto e contribuições, de acordo com a legislação vigente.
A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para retificação e
reapresentação, interrompendo-se a contagem do prazo fixado no subitem 26.1.
O pagamento fica condicionado à prova de regularidade (apresentar Certidão) perante a
Previdência Social, junto ao FGTS e Certidão Municipal.
Fica expressamente vedada qualquer pretensão de pagamento antecipado.

26. DISPENSA GARANTIDA
Não será exigida a prestação de garantia, para participação no presente PREGÃO.
27. DAS PENALIDADES:
Ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Nova Cantu, pelo prazo de até
5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa física ou
jurídica, que praticar qualquer dos atos contemplados no art. 7° da Lei Federal n. 0 10.520, de
17/07/2002, publicada no DOU de 18/07/2002.
a) A aplicação da penalidade capitulada no subitem anterior não impossibilitará a incidência das
demais cominações legais contempladas na Lei 8.666, de 2 1/06/1993, publicada no DOU de
22/06/1993.
Independentemente da aplicação das penalidades retro indicadas, a(s) proponente(s) ficará(ão)
sujeita(s), ainda à composição das perdas e danos causados à Administração e decorrente(s) de sua
inadimplência, bem como arcará(ão) com a correspondente diferença de preços verificada em nova
contratação, na hipótese da(s) proponente(s) classificada(s) não aceitar(em) a contratação pelos
mesmos preços e prazos fixados pela inadimplente.
A empresa, que participando do certame for declarada vencedora, e após a assinatura do
contrato, venha a desistir ou não efetue as entrega de acordo com os termos do edital ficará
proibida de participar de novas licitações no município por um período de 12 (doze) meses.
Para efeito de aplicação de qualquer penalidade, são assegurados o contraditório e a ampla defesa.
Qualquer penalidade deverá ser registrada, tratando-se de penalidade que implique no
impedimento de licitar e contratar com a PREFEITURA ou a declaração de idoneidade, será
obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado.
28. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO:
I - 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 cláusul a, definem-se as seguintes práticas:
a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenc iar a ação do 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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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
estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório
ou efetuar a execução do contrato;
e) "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo
de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste edital; (ii) atos
cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro
multilateral promover inspeção.
II -Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou
pessoa física, inclusive declarando-a inelegível , indefinidamente ou por prazo dete1minado,
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 de
um contrato financiado pelo organismo.
UI- 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.

29. DISPOSIÇÕES GERAIS:
A participação do proponente a presente licitação, pressupõe a aceitação pelo mesmo, das
condições estipuladas deste Edital e seus anexos .
A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
colacionados em qualquer fase do Pregão.
Após a homologação da presente licitação, as empresas serão convocadas para assinar o Termo de
Compromisso de Contrato de Fornecimento, cuja minuta integra o presente Edital, no prazo de 5
(cinco) dias.
Caso a empresa não proceda à assinatura no prazo previsto, a mesma decairá do direito à
contratação, além de se sujeitar a pena de multa.
A multa de que trata o item anterior corresponde a 10% (dez por cento) do valor global do
fornecimento, calculado com base na quantidade mínima a ser fornecid a anualmente multiplicada
pelo preço unitário ofertado pela empresa nos itens em que ela se sagrou vencedora.
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o período de validade do Pregão Presencial, fica facultado à Prefeitura Municipal, contratar ou não
os fornecimentos .
As normas disciplinadas deste PREGÃO serão interpretadas em favor da ampliação da disputa,
observada a igualdade de oportunidades entre as proponentes, sem comprometimento do interesse
público, e dos contratos delas decorrentes.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste PREGÃO, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o
do vencimento e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto
em contrário. Só se iniciam e vencem prazos referidos neste artigo em dia de expediente no órgão
ou entidade.
Não havendo expediente no órgão licitante ou ocorrendo qualquer ato/fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subseqüente, no horário e local estabelecidos neste EDITAL, desde que não
haja comunicação do PREGOEIRO em sentido contrário.
A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões de
interesse público superveniente, devendo invalidá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação
de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba direito a qualquer
indenização.
O desatendimento de exigências formais não essenciais deixará de importar no afastamento da
proponente, desde que possíveis a exata compreensão de sua proposta e a aferição da sua
qualificação, durante a realização de sessão pública do PREGÃO.
As proponentes assumem os custos para a preparação e apresentação de suas propostas. sendo que
o órgão licitante não se responsabilizará. em qualquer hipótese, por estas despesas.
independentemente da condução ou do resultado do PREGÃO.
A adjudicação do(s) item(ns) ou lote(s) deste Pregão não implicará em direito à contratação.
Este Edital e seus anexos, bem com a(s) proposta(s) da(s) proponente(s) adjudicatárias(s), farão
parte integrante do contrato, independentemente de transcrição.
Os casos omissos neste EDITAL DE PREGÃO serão solucionados pelo Pregoeiro, com base na
legislação estadual e, subsidiariamente, nos termos da legislação federal e princípios gerais de
direito.
Será competente o Foro da Comarca de Campina da Lagoa, com renúncia expressa a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas deste PREGÃO.
Nova Cantu, 17 de Fevereiro de 2016.

PREFEITO MUNICIPAL

PREGOEIRO
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PREGAO PRESENCIAL N°. 007/2016
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
Observação: Na ocasião da cotação, CONSTAR, necessariamente: item, quantidade,
descrição, marca e preço R$/unidade. (COM NO MÁXIMO DUAS CASAS APÓS A
VÍRGULA).

I m
i

1

Quant

Descrição
Aquisição de 01 Onibus, usados (semi novos), com ano
fabricação acima de 2005, com capacidade de no mínimo
40 passageiros, equipados com ar condicionado e banheiro.

Valor
unitário

Valor
Total

240.000,00

240.000,00

TOTAL Máximo R$-240.000,00

OBSERVAÇÕES GERAIS:1. VALOR TOTAL: O valor máximo da licitação será de R$ 240.000,00 (Duzentos e
Quarenta mil reais).
2. Tipo de licitação: Pregão Presencial - MENOR PREÇO GLOBAL.
3. VALOR MÁXIMO ESTIMADO DA LICITAÇÃO PELO MENOR PREÇO GLOBAL.
4. No valor dos itens da proposta apresentada deverão estar incluídos IMPOSTOS , FRETES,
ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS DESPESAS, pertinentes à entrega do objeto na sede
da Contratante. Caso o produto necessitar de troca, as despesas também ficam a cargo do
fornecedor.
5. OS ITENS DEVEM SER DE EXCELENTE QUALIDADE, fornecendo as garantias
necessárias conforme o código de defesa do consumidor.

PREGAO PRESENCIAL N°. 007/2016
ANEXO 11
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,
Apresentamos e submetemos à apreciação desta Comissão de Licitação a nossa proposta de preços
relativa ao Edital Pregão Presencial em epigrafe cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE 01 (UM)
ÔNIBUS PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO, para atender às necessidades da
Administração Pública Municipal, através do Pregão Presencial N° 007/2016, constantes no
Anexo I que contêm as especificações técnicas e comerciais que possibilitarão o preparo das
propostas.
Discriminar o objeto, conforme relação do Anexo I, CONSTANDO, necessariamente: item,
quantidade, descrição, marca e preço R$/unidade, (COM NO MÁXIMO DUAS CASAS
APÓS A VÍRGULA).
• Prazo mínimo da validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, que será contado a
partir da data da entrega da proposta. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de inicio e incluirse-á o dia do vencimento.
• O pagamento será efetuado conforme requ isição, em até 15 d ias após a emissão da nota
fiscal, devidamente vistada pelo órgão interessado.
Declaro ainda estar de acordo e ciente com todas as exigências estipu lada em Edital.
_ _ __ _ _ __ ,em ____ de _ __ _

Atenciosamente,
Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa
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PREGAO PRESENCIAL N°. 007/2016
ANEXO IH
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE EDITAL E ANEXOS

EMPRESA:_________________________________________
CNPJ~:

___________________________________________

CIDADE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ESTADO:
E-MAIL: ____________________________________________
FONE:l__j______________________________________
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO,
para atender às necessidades da Administração Pública Municipal que serão utilizados de
acordo com as necessidades, através do Pregão Presencial n° 007/20 16, constantes no Anexo I que
contêm as especificações técnicas e comerciais que possibilitarão o preparo das propostas.
Discriminar o objeto, conforme relação do Anexo I, CONSTANDO, necessariamente: item,
quantidade, descrição, marca e preço R$/unidade, (COM NO MÁXIMO DUAS CASAS
APÓS A VÍRGULA).
Obtivemos, nesta data, através da Divisão de Licitações desta
municipalidade, cópia do instrumento convocatório da licitação supramencionada.
Visando a comunicação futura entre esta Prefeitura e a sua empresa,
solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remete-lo ao Setor de
Licitação por meio de fax (44) ou ser entregue diretamente à Divisão de Licitações desta Prefeitura
Municipal.
A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Nova Cantu-Pr à
responsabilidade de comunicação de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo
posteriormente qualquer reclamação.

Local: - - - - ---------------' ____ de ______________ de 2.016.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
E CARIMBO DA EMPRESA
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PREGAO PRESENCIAL N°. 007/2016

ANEXO IV
MODELO DE PROCURAÇÃO

PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de procuração e pela melhor forma de direito, a EMPRESA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _, com sede na Rua
, n°
devidamente inscrita no CNPJ/MF, sob n°
, representada. neste ato, por seu
administrador Sr.
, brasileiro, estado civil , profissão, residente e
domiciliado
nesta
cidade,
nomeia
e
constitui
seu
representante,
o
Sr.
, estado civil, profissão, portador da cédula de identidade,
R.G. n°
e do CPF/MF, sob n°
, a quem são conferidos poderes
para representar a empresa outorgante no Pregão n° 007/2.016, instaurado pelo Município de Nova
Cantu-PR, em especial para firmar declarações e atas, formular lances, negociar preço, interpor
recursos e de~istir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame acima
indicado.

(local e data) _ _ __ _ _

Nome do Responsável Legal
Outorgante

de _ _ _ _ _ _ _ de2.016.

MUNICÍPIO DE NOVA CAN
Estado do Paraná
CNPJ N. 77.845.394/0001 -03
Rua Bahia, 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000
0

Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363

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

PREGAO PRESENCIAL N°. 007/2016

ANEXO V

Ao redigir a presente Declaração, o Proponente deverá util izar formulário com timbre da
proponente.

DECLARACÃO DE IDONEIDADE

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANT U.
Comissão Municipal de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL N°. 007/2016: _ _ _ __ _ - (nome da empresa)

A empresa ................... .. ......... , inscrita no CNP J n° .............................. .. ., por intermédio de seu
representante legal o Sr. ................. ................................. , portador da carteira de identidade
n° ....................... e do CPF n° ....................... , DECLARA não ter recebido do Município de
................. ou de qualquer outra entidade da Administração direta o u indireta, em âmbito Federal,
Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de partici pação em licitação e ou
impedimento de contratar com a Administração, assim como não ter recebido declaração de
INIDONEIDADE para licitar e ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

de _ _ _ _ de 2.0 16.

(Assinatura do Responsável)
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PREGAO PRESENCIAL N°. 007/2016

ANEXO VI
Ao redigir a presente Declaração, o Proponente deverá utilizar formulário com timbre da
proponente.

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

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU .
Comissão Municipal de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL No. 007/2016:

_ _ _ _ __ _- (nome da

empresa)

portador do RG
, abaixo assinado, na qualidade de responsável legal da proponente,
_ _ _ _ _ _ _ __ __ , CNPJ
, DECLARA expressamente que se
sujeita às condições estabelecidas no Edital acima citado e que acatará integralmente qualquer
decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que
tenham atendido às condições estabelecidas no Edital e que demonstrem integral capacidade de
executar o fornecimento do bem previsto.
DECLARA, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos
da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo
2°, e artigo 97 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações subseqüentes.

_ __ __ _ _ em,

(Assinatura do Responsável)

de _ __ _ de 2.016.
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PREGAO PRESENCIAL N°. 007/2016

ANEXO VII
Ao redigir a presente Declaração, o Proponente deverá utilizar formulário com timbre da
proponente.

DECLARACÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE TRABALHADORES MENORES

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU.
Comissão Municipal de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL N°. 007/2016: - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _- (nome da
empresa)

Declaramos para os devidos fins e especialmente para o Edital.
(razão social), inscrito no CNP J/MF sob n. 0 •••••• . ••• . •.•••• •••••• •••.•••..••••.•.....••• , com sede na cidade de
Estado
................................ ,
à
Rua/Av .
.......... .. ... ....................... ,
............................................................................................. (endereço completo), não mantém em
seu quadro de pessoal trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho,
ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, trabalhadores
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

_ _ __ __ _ em,_de _ _ __
(Assinatura do Responsável)

de2.016.

PREGAO PRESENCIAL No. 007/2016

ANEXO VIII
MODELO
(FORA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA JUNTO COM O
CREDENCIAMENTO)

DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI
COMPLEMENTAR No 123/2006

A empresa ...... estabelecida ....... inscrita no CNPJ n° ....... , através do seu
Representante legal Sr.......... inscrito no CPF n° ........ RG n° ......... DECLARA, para os fins do
disposto na Lei Complementar n° 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas
da lei, que esta Empresa, na presente data, enquadra-se como:
( ) - MICROEMPRESA, conforme inc. I do art. 3° da Lei Comp lementar n° 123, de 14/12/2006;
( ) - EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. li do art. 3° da Lei Complementar n°
123, de 14/12/2006.
( ) - COOPERATIVA, conforme disposto nos arts. 42 ao 45 da Lei Complementar n° 123, de 14
de dezembro de 2006 e art. 34, da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007.
Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4° do art. 3° da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.
de

Assinatura

de

2.016.
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PREGAO PRESENCIAL N°. 007/2016

ANEXO IX
Ao redigir a presente Declaração, o Proponente deverá utilizar form ulário com timbre da
proponente.
(Esta declaração deverá ser entregue no momento do Credenciamento, a falta da mesma a carretará
na desclassificação da proponente)

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU.
Comissão Municipal de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL N°. 007/2016:
empresa)

-------

_ _ _ _ __ _ - (nome da

Pela presente, declaro (amos) que, nos termos do art. 4°, V II da Lei 10.520/2002, a
empresa
, cumpre p lenamente os requisitos de
habilitação para o PREGÃO PRESENCIAL N. 0
I
, CUJO objeto é
conforme descrição constante do Anexo I.

_ _ _ _ _ __

em,

(Assinatura do Responsável)

de _ _ _ _ de 2.0 16.

MUNICÍPIO DE NOVA CAN
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br

PREGAO PRESENCIAL N°. 007/2016

ANEXO X
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO No

/2.016.

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE 01
(um) ÔNIBUS PARA TRANSPORTE
RODOVIÁRIO, PARA ATENDER ÀS
NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA MUNICIPAL QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE NOVA
CANTU E A EMPRESA._ __ __

O Município de NOVA CANTU, pessoa jurídica de direito público, sito a Rua ............ ,
n ......., Centro, Estado do Paraná, neste ato, representada pela Prefeito Municipal Senhor, ,
portadora da Cédula de Identidade RG n°..... .. -SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob n° ............. ,
brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, a
, pessoa
seguir denominada CONTRATANTE, e a Empresa
, inscrita no CNPJIMF
jurídica de direito privado, com endereço à
sob n°.
, neste ato representada por seu (sua) representante ou
Responsável Legal, Senhor (a)
a seguir denominada
CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, decorrente do resultado da
licitação, modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, Edital n°
011/2016, nos termos da Lei n° 8.666/93 e suas alterações, Lei n° 10.520/2002, assim como pelas
condições do Edital de PREGÃO PRESENCIAL n° 007/2016, pelos termos da proposta da
CONTRATADA datada de _ !_!_ _ e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos
direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS PARA
TRANSPORTE RODOVIÁRIO, para atender às necessidades da Administração Pública
Municipal, de EXCELENTE OUALIDADE, conforme segue:
(relação dos itens vencedores)
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CLAUSULA SEGUNDA - LEGISLAÇAO APLICAVEL E DA VINCULAÇAO DO
CONTRATO
A legislação aplicável a este Contrato é a constante da Lei Federal n° I 0.520/2002 e a Lei
Federal n° 8.66611993 e suas alterações e demais disposições aplicáveis a Licitação e Contratos
Administrativos, bem como as Cláusulas deste instrumento e, supletivamente, os princípios da
teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.
§ I o - Os casos omissos que se tornarem controvertidos em face das cláusulas do presente
contrato serão resolvidos segundo os princípios jurídicos aplicáveis, por despacho fundamentado
por assessor jurídico desta municipalidade.

§ 2° - Integram este contrato, o Edital n° 011/2016, Pregão Presencial n° 007/2016 e seus
Anexos, Proposta de Preços Escrita, de cujo inteiro teor as partes declaram ter conhecimento e
aceitam.
§ 3° - Após a assinatura deste Contrato, toda comunicação entre o CONTRATANTE e a
CONTRATADA será feita através de correspondência devidamente protocolada.

CLÁUSULA TERCEIRA- SUBORDINAÇÃO ÀS NORMAS LEGAIS E CONTRATUAIS
As partes se declaram sujeitas às normas previstas à Lei Federal n° 10.520/2002, Lei
Federal n° 8.666/93, ao Edital n°. 011/2016, Pregão Presencial n° 007/2016 e às cláusulas
expressas neste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Parágrafo Único- Constituem obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas
neste Contrato:
I - Fornecer o objeto no prazo estabelecido e no local indicado pela Administração,
acompanhadas de notas para conferência, a qual ocorrerá no ato da entrega e no local de
recebimento;
li - Responsabilizar-se por todos e quaisquer prejuízos causados ao CONTRATANTE
durante a vigência do presente contrato, bem como os relativos à omissão pelos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e quaisquer outras exigências legais inerentes a
este instrumento;
III - Responder, nos termos do art. 18 e seguintes da Lei n° 8.078/90- Código de Defesa do
Consumidor, pelos vícios de qualidade ou quantidade dos materiais adquiridos, que os tornem
impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, sem prejuízo
das demais disposições do CDC;
IV - Responsabilizar-se por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que
vinculados à execução do presente contrato;
V - Cumprir todas as especificações previstas no Edital n°.011/2016, PREGÃO
PRESENCIAL N° 007/2016 que deu origem ao presente instrumento.
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VI - Obriga-se a CONTRATADA a fornecer a CONTRATANTE. todas as informações
relativas ao fornecimento do objeto.

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Constituem obrigações da CONTRATANTE além das demais previstas neste Contrato:
l - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA,
efetuando os pagamentos de acordo com a Cláusula Nona;
II - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações
que se fizerem necessários à execução da contratação;
III - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades
observadas no cumprimento da contratação;
lV - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas.
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
V - Fiscalizar a execução da presente contratação por um representante da
CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e
de tudo dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Federal n° 8.666/93.
Vl - A fiscalização de que trata o subitem acima não exclu i nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação em conformidade com o Artigo 70.
da Lei Federal n° 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA - FORNECIMENTO
O objeto da presente licitação será executado de forma IMEDIATA, mediante autorização
do Departamento Administrativo desta municipalidade, os quais deverão ser entregues na sede da

CONTRATANTE.
§ 1° - Os itens a serem fornecidos deverão ser de EXCELENTE QUALIDADE,
obedecendo, respectivamente o controle de qualidade e atender estritamente as
discriminações dos itens constantes no Anexo I e no Edital de licitação.

CLÁUSULA SÉTIMA - FISCALIZAÇÃO
No desempenho de suas atividades, é assegurado ao órgão fiscalizador o direito de verificar
a perfeita execução do presente ajuste em todos os termos e condições.
§ 1o - A ação ou omissão total ou parcial do órgão fiscalizador não eximirá a
CONTRATADA da responsabi Iidade de executar o serviço com toda cautela e boa técnica.
§ 2°- Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato, a Fiscalização
tomará as providências legais e contratuais cabíveis, inclusive quanto à aplicação das penalidades
previstas no presente contrato, na Lei Federal n° 8.666/93, Lei Federal n° 10.520/2002 e suas
alterações posteriores.
§ 3° - A fiscalização por parte da CONTRATANTE não eximirá ou reduzirá em nenhuma
hipótese, as responsabilidades da empresa contratada em eventual falta que venha a cometer,
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mesmo que não indicada pela fiscalização.

CLAUSULA OITAVA- DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
Os recursos financeiros para suportar a eficácia do presente objeto, serão atendidos pelas
seguintes dotações orçamentárias:

DIRETORIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- Fonte

CLÁUSULA NONA- PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O valor global deste contrato é de R$ _ _ _('-_ _ _ __,).
O pagamento será efetuado à vista com a apresentação de nota fiscal/fatura dos itens
entregues, devidamente atestado pelo responsável pelo recebimento do objeto licitado, até o 15°
(décimo quinto) dia, contado a partir da data do recebimento da Nota Fiscal.
O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizada
desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências
legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.
A CONTRATADA, optante pelo SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a nota
fiscal/fatura, declaração, (conforme modelo constante do ANEXO IX deste Edital). Caso não o
faça, sofrerá retenção de imposto e contribuições, de acordo com a legislação vigente.
A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para retificação e
reapresentação, interrompendo-se a contagem do prazo fixado no segundo parágrafo desta
clausula.
O pagamento fica condicionado à prova de regularidade (apresentar Certidão) perante a
Previdência Social, junto ao FGTS e Certidão Municipal.
Fica expressamente vedada qualquer pretensão de pagamento antecipado.

CLÁUSULA DÉCIMA- VIGÊNCIA
O contrato terá vigência de 1O (dez) meses, contados a partir da data de sua assinatura,
podendo, no interesse da Administração, ser prorrogado mediante termo aditivo, observado as
exigências legais .

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

r
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I - Na hipótese da licitante adjudicatária não entregar os documentos de acordo com o as
exigências constantes no Edital, ou recusar-se a assinar o Contrato injustificadamente, o Pregoeiro
examinará a proposta ou lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua
habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou
lance que atenda ao Edital, inclusive negociando o melhor preço.

li - O licitante que se recusar a assinar o Contrato injustificadamente, falhar ou fraudar a
sua execução, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o d ireito prévio da citação
e ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de
até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
proferida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das
multas previstas neste Edital, além de outras cominações legais, nos termos do Art. 7°, "caput", da
Lei n° 10.520/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- PENALIDADES
Fica o CONTRATADO sujeito à multa equivalente a 20% (v inte por cento), sobre o valor
do contrato, por infração de qualquer cláusula ou condição deste contrato, sem prejuízo das demais
penalidades previstas na legislação referente a licitações e contratos administrativos, assegurado o
direito de defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos art. 77, 78 e 79, da
Lei n° 8.666/93 e suas alterações.

§ 1o - A rescisão acarretará, independentemente de qualquer procedimento judicial ou
extrajudicial por parte da CONTRATANTE, a retenção dos créditos decorrentes deste contrato,
limitada ao valor dos prejuízos causados, além das sanções previstas neste ajuste, até a completa
indenização dos danos.
§ 2° - Fica expressamente acordado que, em caso de rescisão, nenhuma remuneração será
cabível, a não ser o ressarcimento de despesas autorizadas pela CONTRATANTE e,
comprovadamente realizadas pela CONTRATADA, previstas no presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - NOVAÇÃO
A não utilização, por qualquer das partes, dos direitos a elas assegurados neste Contrato e
na Lei em geral e não aplicação de quaisquer sanções neles previstas não importa em novação a
seus termos, não devendo, portanto, ser interpretada como renúncia ou des istência de aplicação ou
de ações futuras sendo que todos os recursos postos à disposição do CONTRATANTE serão
considerados como cumulativos e não alternativos, inclusive em relação a dispositivos legais.

,
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERAÇOES
O presente Contrato poderá ser alterado para ajuste de condições supervenientes que
impliquem modificações nos casos previstos nos Diplomas Legais pertinentes à matéria.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Campina da Lagoa, Estado do Paraná, para dirim ir
dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento Contratual em
03 (três) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo .
Nova Cantu,

de _ _ _ _ _ de 2.0 16.

Prefeitura Municipal de Nova Cantu

Empresa

r
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22.5 O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado, durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito pela LICITANTE.
Não havendo decisão, a assinatura do contrato deverá ser formalizada até o 5° dia útil, contado da
data da convocação.
22.6 Para a assinatura do contrato, a proponente deverá apresentar as certidões correspondentes
e a Municipalidade poderá comprovar, por meio da Internet, a regularidade com a Seguridade
Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) ou Situação de Regularidade do
Empregador, Secretaria da Receita Federal e Procuradoria da fazenda Nacional.
22.7 Também para assinatura do Contrato, a(s) proponente(s) adjudicatária(s) deverá(ão) indicar
o representante legal ou procurador constituído para tanto, acompanhado dos documentos
correspondentes.
22.8 A recusa injustificada de assinar o Contrato ou aceitar/ retirar o instrumento equivalente
dela decorrente, observado o prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação
assumida por parte da(s) proponente(s) adjudicatária(s), sujeitando-a(s) às sanções previstas no
item 26 e subitens.
23. ENTREGA/RECEBIMENTO DO(S) ITEM(NS) OBJETO(S) DO PREGÃO:
O(s) item(ns) e objeto(s) deste PREGÃO será(ão) entregue(s) em perfeita(s) condição(ões) de uso,
nos exatos termos das contratações levadas a efeito durante a vigência do contrato, sem qualquer
despesa adicional.
Antes da confirmação da compra, os veículos serão avaliados por uma Comissão de
Avaliação que emitirá um laudo de avaliação do veículo assinado por todos os seus
integrantes, a qual deverá constar no envelope de habilitação.
Serão realizadas duas avaliações, validadas pela emissão de laudo, dos veículos a serem
adquiridos pela Administração Pública Municipal. A primeira, em até 48 horas antes da
realização do Pregão e a segunda antes da entrega dos veículos a Administração Pública
Municipal.
Havendo a reprovação dos veículos da primeira colocada pela Comissão de Avaliação, a
segunda colocada será contatada para agendar a visita da mesma comissão, e assim
sucessivamente, até que sejam aprovados os veículos para a aquisição da Administração
Pública Municipal.
Os critérios da avaliação de que tratam os itens acima serão os citados na descrição do objeto
licitado no termo de referenda do presente edital (anexo I) e no laudo de avaliação técnica do
veículo (anexo XI).
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Os itens objeto(s) deste PREGAO serão entregue(s) e recebido(s) provisoriamente no âmbito
estabelecido neste Edital e Anexos, inclusive contrato para efeito simultâneo ou posterior
verificação, conforme o caso, da compatibilidade com as especificações pactuadas, envolvendo a
qualidade, quantidade, testes de aceite, perfeita adequação, resultando no recebimento definitivo,
observado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas corridos de sua entrega.
O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da(s) proponente(s) adjudicatária(s), nos
termos das prescrições legais, podendo levar ao cancelamento do contrato, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital e Contrato dela decorrentes.

24. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
24.1 A entrega do objeto será num prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, na sede da contratante,
e correrão por conta e risco da contratada.
24.1.1 A empresa vencedora deverá emitir nota fiscal e/ou fatura correspondente a entrega.
24.1.2 Na hipótese de ocorrer fornecimento em desacordo com os requisitos estabelecidos, a
contratada se obriga a reparar a falha e se houver necessidade substituir o equipamento em prazo a
ser convencionado entre as partes, sem quaisquer ônus para a Prefeitura.

25. DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado 50% à vista e 50% divididos em até 06 (seis) parcelas iguais, sem
juros, com a apresentação de nota fiscal/fatura dos itens entregues, devidamente atestado
pelo responsável pelo recebimento do objeto licitado, até o 15° (décimo quinto) dia, contado a
partir da data do recebimento da Nota Fiscal.
O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizada desde
que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais,
principalmente no que se refere às retenções tributárias.
A CONTRATADA, optante pelo SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a nota
fiscal/fatura, declaração, (conforme modelo constante do ANEXO IX deste Edital). Caso não o
faça, sofrerá retenção de imposto e contribuições, de acordo com a legislação vigente.
A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para retificação e
reapresentação, interrompendo-se a contagem do prazo fixado no subitem 26.1.
O pagamento fica condicionado à prova de regularidade (apresentar Certidão) perante a
Previdência Social, junto ao FGTS e Certidão Municipal.
Fica expressamente vedada qualquer pretensão de pagamento antecipado.
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26. DISPENSA GARANTIDA
Não será exigida a prestação de garantia, para participação no presente PREGÃO.

27. DAS PENALIDADES:
Ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Nova Cantu, pelo prazo de até
5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa física ou
j urídica, que praticar qualquer dos atos contemplados no art. r da Lei Federal n. 0 10.520, de
17/07/2002, publicada no DOU de 18/07/2002.
a) A aplicação da penalidade capitulada no subitem anterior não impossibilitará a incidência das
demais cominações legais contempladas na Lei 8.666, de 2 1/0611993, publicada no DOU de
22/06/1993.
Independentemente da aplicação das penalidades retro indicadas, a(s) proponente(s) ficará(ão)
sujeita(s), ainda à composição das perdas e danos causados à Administração e decorrente(s) de sua
inadimplência, bem como arcará(ão) com a correspondente diferença de preços verificada em nova
contratação, na hipótese da(s) proponente(s) classificada(s) não aceitar(em) a contratação pelos
mesmos preços e prazos fixados pela inadimplente.

A empresa, que participando do certame for declarada vencedora, e após a assinatura do
contrato, venha a desistir ou não efetue as entrega de acordo com os termos do edital ficará
proibida de participar de novas licitações no município por um período de 12 (doze) meses.
Para efeito de aplicação de qualquer penalidade, são assegurados o contraditório e a ampla defesa.
Qualquer penalidade deverá ser registrada, tratando-se de penalidade que implique no
impedimento de licitar e contratar com a PREFEITURA ou a declaração de idoneidade, será
obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado.

28. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO:
I - 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 so licitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a ação do 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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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
estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou in diretamente, às
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório
ou efetuar a execução do contrato;
e) "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multi lateral, com o objetivo
de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste edital; (ii) atos
cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro
multilateral promover inspeção.
11 - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou
pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente o u por prazo determ inado,
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 lic itação ou da execução de
um contrato financiado pelo organismo.
lll- 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 financ iado,
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.

29. DISPOSIÇÕES GERAIS:
A participação do proponente a presente licitação, pressupõe a aceitação pelo mesmo, das
condições estipuladas deste Edital e seus anexos.
A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
colacionados em qualquer fase do Pregão.
Após a homologação da presente licitação, as empresas serão convocadas para assinar o Termo de
Compromisso de Contrato de Fornecimento, cuja minuta integra o presente Edital, no prazo de 5
(cinco) dias .
Caso a empresa não proceda à assinatura no prazo previsto, a mesma decairá do direito à
contratação, além de se sujeitar a pena de multa.
A multa de que trata o item anterior corresponde a 10% (dez por cento) do valor global do
fornecimento, calculado com base na quantidade mínima a ser fornecida anualmente multiplicada
pelo preço unitário ofertado pela empresa nos itens em que ela se sagrou vencedora.
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o período de validade do Pregão Presencial, fica facultado à Prefeitura Municipal, contratar ou não
os fornecimentos .
As normas disciplinadas deste PREGÃO serão interpretadas em favor da ampliação da disputa,
observada a igualdade de oportunidades entre as proponentes, sem comprometimento do interesse
público, e dos contratos delas decorrentes.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste PREGÃO, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o
do vencimento e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto
em contrário. Só se iniciam e vencem prazos referidos neste artigo em dia de expediente no órgão
ou entidade.
Não havendo expediente no órgão licitante ou ocorrendo qualquer ato/fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subseqüente, no horário e local estabelecidos neste EDITAL, desde que não
haja comunicação do PREGOEIRO em sentido contrário.
A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões de
interesse público superveniente, devendo invalidá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação
de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba direito a qualquer
indenização.
O desatendimento de exigências formais não essenciais deixará de importar no afastamento da
proponente, desde que possíveis a exata compreensão de sua proposta e a aferição da sua
qualificação, durante a realização de sessão pública do PREGÃO.
As proponentes assumem os custos para a preparação e apresentação de suas propostas, sendo que
o órgão licitante não se responsabilizará, em qualquer hipótese, por estas despesas,
independentemente da condução ou do resultado do PREGÃO.
r I

A adjudicação do(s) item(ns) ou lote(s) deste Pregão não implicará em direito à contratação.
Este Edital e seus anexos, bem com a(s) proposta(s) da(s) proponente(s) adjudicatárias(s), farão
parte integrante do contrato, independentemente de transcrição.
Os casos omissos neste EDITAL DE PREGÃO serão solucionados pelo Pregoeiro, com base na
legislação estadual e, subsidiariamente, nos termos da legislação federal e princípios gerais de
direito.
Será competente o Foro da Comarca de Campina da Lagoa, com renúncia expressa a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas deste PREGÃO.
Nova Cantu, 17 de Fevereiro de 2016.
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PREGAO PRESENCIAL N°. 007/2016
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
Observação: Na ocasião da cotação, CONSTAR, necessariamente: item, quantidade,
descrição, marca e preço R$/unidade. (COM NO MÁXIMO DUAS CASAS APÓS A
VÍRGULA).
I m

Quant

Descrição

Valor
unitário

Aquisição de OI Onibus, usados (sem i novos), com ano 240.000,00
fabricação acima de 2005, com capacidade de no mínimo
40 passageiros, equipados com ar cond icionado e banheiro.

Valor
Total
240.000,00

TOTAL Máximo R$-240.000,00

OBSERVAÇÕES GERAIS:1. VALOR TOTAL: O valor máximo da licitação será de R$ 240.000,00 (Duzentos e
Quarenta mil reais).
2. Tipo de licitação: Pregão Presencial - MENOR PREÇO GLOBAL.
3. VALOR MÁXIMO ESTIMADO DA LICITAÇÃO PELO MENOR PREÇO GLOBAL.
4. No valor dos itens da proposta apresentada deverão estar incluídos IMPOSTOS, FRETES,
ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS DESPESAS, pertinentes à entrega do objeto na sede
da Contratante. Caso o produto necessitar de troca, as despesas também ficam a cargo do
fornecedor.
5. OS ITENS DEVEM SER DE EXCELENTE QUALIDADE, fornecendo as garantias
necessárias conforme o código de defesa do consumidor.
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PREGAO PRESENCIAL N°. 007/2016
ANEXO TI
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,
Apresentamos e submetemos à apreciação desta Comissão de Licitação a nossa proposta de preços
relativa ao Edital Pregão Presencial em epígrafe cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE 01 (UM)
ÔNIBUS PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO, para atender às necessidades da
Administração Pública Municipal, através do Pregão Presencial N° 007/2016, constantes no
Anexo I que contêm as especificações técnicas e comerciais que possibilitarão o preparo das
propostas.
Discriminar o objeto, conforme relação do Anexo I, CONSTANDO, necessariamente: item,
quantidade, descrição, marca e preço R$/unidade, (COM NO MÁXIMO DUAS CASAS
APÓS A VÍRGULA).
• Prazo mínimo da validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, que será contado a
partir da data da entrega da proposta . Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de inicio e incluirse-á o dia do vencimento.
• O pagamento será efetuado conforme requisição, em até 15 dias após a emissão da nota
fiscal, devidamente vistada pelo órgão interessado.
Declaro ainda estar de acordo e ciente com todas as exigências estipulada em Edital.

- - - - -- - - , em - - - - de - - - -

Atenciosamente,
Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa
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PREGAO PRESENCIAL N°. 007/2016
ANEXO 111
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE EDITAL E ANEXOS
EMPRESA: _________________________________________
CNPJ/MF: ___________________________________________
CIDADE: _________________________ESTADO: _ _ _ _ __
E -~IL:

____________________________________________

FONE:l__j______________________________________
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO,
para atender às necessidades da Administração Pública Municipal que serão utilizados de
acordo com as necessidades, através do Pregão Presencial n° 007/2016, constantes no Anexo I que
contêm as especificações técnicas e comerciais que possibilitarão o preparo das propostas.
Discriminar o objeto, conforme relação do Anexo I, CONSTANDO, necessariamente: item,
quantidade, descrição, marca e preço R$/unidade, (COM NO MÁXIMO DUAS CASAS
APÓS A VÍRGULA).
Obtivemos, nesta data, através da Divisão de Licitações desta
municipalidade, cópia do instrumento convocatório da licitação supramencionada.
Visando a comunicação futura entre esta Prefeitura e a sua empresa,
solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remete-lo ao Setor de
Licitação por meio de fax (44) ou ser entregue diretamente à Divisão de Licitações desta Prefeitura
Municipal.
A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Nova Cantu-Pr à
responsabilidade de comunicação de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo
posteriormente qualquer reclamação.

Local: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, ____ de _ _ _ __ _ __ de 2.016.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
E CARIMBO DA EMPRESA
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PREGAO PRESENCIAL N°. 007/2016

ANEXO IV
MODELO DE PROCURAÇÃO

PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de procuração e pela melhor forma de direito, a EMPRESA
_ _ __ __ ____, com sede na Rua
, n°
devidamente inscrita no CNPJ/MF, sob n°
, representada, neste ato. por seu
administrador Sr.
, brasileiro, estado civil, profissão, residente e
domiciliado
nesta
cidade,
nomeia
e
constitui
seu
representante,
o
Sr.
, estado civil, profissão, portador da cédula de identidade,
R.G. n°
e do CPF/MF, sob n°
, a quem são conferidos poderes
para representar a empresa outorgante no Pregão n° 007/2.016, instaurado pelo Município de Nova
Cantu-PR, em especial para firmar declarações e atas, formular lances, negociar preço, interpor
recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame acima
indicado.

(local e data) _ _ __ _ _ , _ de _ _ _ _ _ _ _ de 2.0 16.

Nome do Responsável Legal
Outorgante
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PREGAO PRESENCIAL N°. 007/2016

ANEXO V

Ao redigir a presente Declaração, o Proponente deverá utilizar formulário com timbre da
proponente.
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU.
Comissão Municipal de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL N°. 007/2016: _ _ _ _ _ _- (nome da empresa)

A empresa .............................. , inscrita no CNPJ n° ................................. , por intermédio de seu
representante legal o Sr ..... ........................... .... ............... , portador da carteira de identidade
n° ....................... e do CPF n° ....................... , DECLARA não ter recebido do Município de
............... .. ou de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta, em âmbito Federal,
Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou
impedimento de contratar com a Administração, assim como não ter recebido declaração de
INIDONEIDADE para licitar e ou contratar com a Adm inistração Federal, Estadual e Municipal.

de _ _ _ _ de 2.0 16.

(Assinatura do Responsável)
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PREGAO PRESENCIAL N°. 007/2016

ANEXO VI
Ao redigir a presente Declaração, o Proponente deverá utilizar formulário com timbre da
proponente.

DECLARACÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE
INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU.
Comissão Municipal de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL N°. 007/2016: - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _-(nome da
empresa)

portador do RG
, abaixo assinado, na qualidade de responsável legal da proponente,
- - - - - - - - - - -·' CNPJ
, DECLARA expressamente que se
sujeita às condições estabelecidas no Edital acima citado e que acatará integralmente qualquer
decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qual ificação apenas das proponentes que
tenham atendido às condições estabelecidas no Edital e que demonstrem integral capacidade de
executar o fornecimento do bem previsto.
DECLARA, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos
da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo
2°, e artigo 97 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações subseqüentes.

_ _ _ _ _ _ _ em, _ de _ _ _ _ de2.016.

(Assinatura do Responsável)
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PREGAO PRESENCIAL N°. 007/2016

ANEXO VII
Ao redigir a presente Declaração, o Proponente deverá utilizar formulário com timbre da
proponente.

DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE TRABALHADORES MENORES

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU.
Comissão Municipal de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL N°. 007/2016: - - - - - - - _ __ _ __ _- (nome da
empresa)

Declaramos para os devidos fins e especialmente para o Edital.
(razão social), inscrito no CNPJ/MF sob n. 0 .• .••.. • ..•...•••••• ••••••••• ••.•........•.•.. , com sede na cidade de
...................................... ,
Estado
................................,
à
Rua/ A v.
................................................. ........... ..... ............................ (endereço completo), não mantém em
seu quadro de pessoal trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho,
ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, trabalhadores
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

_ _ _ _ __ _ em,

de _ _ __ de 2.0 16.

(Assinatura do Responsável)

\
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PREGAO PRESENCIAL N°. 007/2016

ANEXO VIII
MODELO
(FORA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA JUNTO COM O
CREDENCIAMENTO)
DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI
COMPLEMENTAR No 123/2006
A empresa ...... estabelecida ....... inscrita no CNPJ n° ....... , através do seu
Representante legal Sr. ......... inscrito no CPF n° ........ RG n° .........DECLARA, para os fins do
disposto na Lei Complementar n° 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas
da lei, que esta Empresa, na presente data, enquadra-se como:
( ) - MICROEMPRESA, conforme inc. I do art. 3° da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006;
( ) - EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. II do art. 3° da Lei Complementar n°
123, de 14/12/2006.
( ) -COOPERATfVA, conforme disposto nos arts. 42 ao 45 da Lei Complementar n° 123. de I 4
de dezembro de 2006 e art. 34, da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007.
Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4° do art. 3° da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.
de

de

2.016.

Assinatura

r
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PREGAO PRESENCIAL N°. 007/2016

ANEXO IX
Ao redigir a presente Declaração, o Proponente deverá utilizar formulário com timbre da
proponente.
(Esta declaração deverá ser entregue no momento do Credenciamento, a falta da mesma acarretará
na desclassificação da proponente)

DECLARACÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU.
Comissão Municipal de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL N°. 007/2016: _ _ _ _ __

_ _ _ _ _ __ - (nome da

empresa)

Pela presente, declaro (amos) que, nos termos do art. 4°, VII da Lei 10.520/2002, a
empresa
, cumpre plenamente os requisitos de
habilitação para o PREGÃO PRESENCIAL N. 0
I
, CUJO objeto é
conforme descrição constante do Anexo I.

_ _ __ _ _ _ em,_de _ _ _ _ de2.016.

(Assinatura do Responsável)
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PREGAO PRESENCIAL N°. 007/2016

ANEXO X
NUNUTADECONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO No

/2.016.

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE 01
(um) ÔNIBUS PARA TRANSPORTE
RODOVIÁRIO, PARA ATENDER ÀS
NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA MUNICIPAL QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE NOVA
CANTU E A EMPRESA._ __ _ _

O Município de NOVA CANTU, pessoa jurídica de direito público, sito a Rua ............ ,
n....... , Centro, Estado do Paraná, neste ato, representada pela Prefeito Municipal Senhor, ,
portadora da Cédula de Identidade RG n° ....... -SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob n° ............. .
brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, a
, pessoa
seguir denominada CONTRATANTE, e a Empresa
, inscrita no CNPJ/MF
jurídica de direito privado, com endereço à
sob n°.
, neste ato representada por seu (sua) representante ou
, a seguir denominada
Responsável Legal, Senhor (a)
CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, decorrente do resultado da
licitação, modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, Edital no
011/2016, nos termos da Lei n° 8.666/93 e suas alterações, Lei n° I 0.520/2002, assim como pelas
condições do Edital de PREGÃO PRESENCIAL n° 007/2016, pelos termos da proposta da
CONTRATADA datada de _1_1_ _ e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos
direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS PARA
TRANSPORTE RODOVIÁRIO, para atender às necessidades da Administração Pública
Municipal, de EXCELENTE QUALIDADE, conforme segue:
(relação dos itens vencedores)

,
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CLAUSULA SEGUNDA CONTRATO

LEGISLAÇAO APLICAVEL E DA VINCULAÇAO DO

A legislação aplicável a este Contrato é a constante da Lei Federal n° 10.520/2002 e a Lei
Federal n° 8.666/1993 e suas alterações e demais disposições aplicáveis a Licitação e Contratos
Administrativos, bem como as Cláusulas deste instrumento e, supletivamente, os princípios da
teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.
§ 1o - Os casos omissos que se tornarem controvertidos em face das cláusulas do presente
contrato serão resolvidos segundo os princípios jurídicos aplicáveis, por despacho fundamentado
por assessor jurídico desta municipalidade.

§ 2° - Integram este contrato, o Edital n° 01112016, Pregão Presencial n° 007/2016 e seus
Anexos, Proposta de Preços Escrita, de cujo inteiro teor as partes declaram ter conhecimento e
aceitam.
§ 3° - Após a assinatura deste Contrato, toda comunicação entre o CONTRATANTE e a
CONTRATADA será feita através de correspondência devidamente protocolada.
CLÁUSULA TERCEIRA - SUBORDINAÇÃO ÀS NORMAS LEGAIS E CONTRATUAIS
As partes se declaram sujeitas às normas previstas à Lei Federal n° 10.520/2002, Lei
Federal n° 8.666/93, ao Edital n°. 011/2016, Pregão Presencial n° 007/2016 e às cláusulas
expressas neste Contrato.
CLÁUSULA QUARTA- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Parágrafo Único- Constituem obrigações da CONTRATADA. além das demais previstas
neste Contrato:
I - Fornecer o objeto no prazo estabelecido e no local indicado pela Administração,
acompanhadas de notas para conferência, a qual ocorrerá no ato da entrega e no local de
recebimento;
II - Responsabilizar-se por todos e quaisquer prejuízos causados ao CONTRATANTE
durante a vigência do presente contrato, bem como os relativos à omissão pelos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e quaisquer outras exigências legais inerentes a
este instrumento;
III - Responder, nos termos do art. 18 e seguintes da Lei n° 8.078/90 - Código de Defesa do
Consumidor, pelos vícios de qualidade ou quantidade dos materiais adquiridos, que os tornem
impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, sem prejuízo
das demais disposições do CDC;
IV - Responsabilizar-se por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que
vinculados à execução do presente contrato;
V - Cumprir todas as especificações previstas no Edital 0°.011/2016, PREGÃO
PRESENCIAL N° 007/2016 que deu origem ao presente instrumento.
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VI - Obriga-se a CONTRATADA a fornecer a CONTRATANTE, todas as informações
relativas ao fornecimento do objeto.
CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Constituem obrigações da CONTRATANTE além das demais previstas neste Contrato:
I - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA,
efetuando os pagamentos de acordo com a Cláusula Nona;
II- Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações
que se fizerem necessários à execução da contratação;
HI - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades
observadas no cumprimento da contratação;
IV - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência. sobre multas,
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
V - Fiscalizar a execução da presente contratação por um representante da
CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e
de tudo dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Federal n° 8.666/93.
VI - A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação em conformidade com o Artigo 70,
da Lei Federal no 8.666/93 .
CLÁUSULA SEXTA - FORNECIMENTO
O objeto da presente licitação será executado de forma IMEDlA TA, mediante autorização
do Departamento Administrativo desta municipalidade, os quais deverão ser entregues na sede da
CONTRATANTE.

§ 1o - Os itens a serem fornecidos deverão ser de EXCELENTE QUALIDADE,
obedecendo, respectivamente o controle de qualidade e atender estritamente as
d iscriminações dos itens constantes no Anexo I e no Edital de licitação.
CLÁUSULA SÉTIMA - FISCALIZAÇÃO
No desempenho de suas atividades, é assegurado ao órgão fiscalizador o direito de verificar
a perfeita execução do presente ajuste em todos os termos e condições.
§ 1° - A ação ou omissão total ou parcial do órgão fiscalizador não eximirá a
CONTRATADA da responsabilidade de executar o serviço com toda cautela e boa técnica.
§ 2° - Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato, a Fiscalização
tomará as providências legais e contratuais cabíveis, inclusive quanto à aplicação das penalidades
previstas no presente contrato, na Lei Federal n° 8.666/93, Lei Federal n° 10.520/2002 e suas
alterações posteriores.
§ 3° - A fiscalização por parte da CONTRATANTE não eximirá ou reduzirá em nenhuma
hipótese, as responsabilidades da empresa contratada em eventual falta que venha a cometer,
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mesmo que não indicada pela fiscalização.

CLAUSULA OITAVA - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
Os recursos financeiros para suportar a eficácia do presente objeto, serão atendidos pelas
seguintes dotações orçamentárias:

DIRETORIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- Fonte

CLÁUSULA NONA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O valor global deste contrato é de R$ _ _ _('-_ _ _ __,).
O pagamento será efetuado à vista com a apresentação de nota fiscal/fatura dos itens
entregues, devidamente atestado pelo responsável pelo recebimento do o bjeto licitado, até o 15°
(décimo quinto) dia, contado a patiir da data do recebimento da Nota Fiscal.
O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizada
desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências
legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias .
A CONTRATADA, optante pelo SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a nota
fiscal/fatura, declaração, (conforme modelo constante do ANEXO IX deste Edital). Caso não o
faça, sofrerá retenção de imposto e contribuições, de acordo com a legislação vigente.
A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para retificação e
reapresentação, interrompendo-se a contagem do prazo fixado no segundo parágrafo desta
clausula.
O pagamento fica condicionado à prova de regularidade (apresentar Certidão) perante a
Previdência Social, junto ao FGTS e Certidão Municipal.
Fica expressamente vedada qualquer pretensão de pagamento antecipado.

CLÁUSULA DÉCIMA- VIGÊNCIA
O contrato terá vigência de 1O (dez) meses, contados a partir da data de sua assinatura,
podendo, no interesse da Administração, ser prorrogado mediante termo aditivo, observado as
exigências legais.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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I - Na hipótese da licitante adjudicatária não entregar os documentos de acordo com o as
exigências constantes no Edital, ou recusar-se a assinar o Contrato injustificadamente, o Pregoeiro
examinará a proposta ou lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua
habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou
lance que atenda ao Edital, inclusive negociando o melhor preço.
11 - O licitante que se recusar a assinar o Contrato injustificadamente, falhar ou fraudar a
sua execução, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação
e ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de
até OS (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
proferida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das
multas previstas neste Edital, além de outras cominações legais, nos termos do Art. 7°, "caput". da
Lei n° 10.520/2002 .

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PENALIDADES
Fica o CONTRATADO sujeito à multa equivalente a 20% (vinte por cento), sobre o valor
do contrato, por infração de qualquer cláusula ou condição deste contrato, sem prejuízo das demais
penalidades previstas na legislação referente a licitações e contratos administrativos, assegurado o
direito de defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos art. 77, 78 e 79, da
Lei n° 8.666/93 e suas alterações.
§ 1° - A rescisão acarretará, independentemente de qualquer procedimento judicial ou
extrajudicial por parte da CONTRATANTE, a retenção dos créditos decorrentes deste contrato,
limitada ao valor dos prejuízos causados, além das sanções previstas neste ajuste, até a completa
indenização dos danos .

§ 2° - Fica expressamente acordado que, em caso de rescisão, nenhuma remuneração será
cabível, a não ser o ressarcimento de despesas autorizadas pela CONTRATANTE e,
comprovadamente realizadas pela CONTRATADA, prev istas no presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - NOVAÇÃO
A não utilização, por qualquer das partes, dos direitos a elas assegurados neste Contrato e
na Lei em geral e não aplicação de quaisquer sanções neles prev istas não importa em novação a
seus termos, não devendo, portanto, ser interpretada como renúncia ou desistência de aplicação ou
de ações futuras sendo que todos os recursos postos à disposição do CONTRATANTE serão
considerados como cumulativos e não alternativos, inclusive em relação a dispositivos legais.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERAÇOES
O presente Contrato poderá ser alterado para ajuste de condições supervenientes que
impliquem modificações nos casos previstos nos Diplomas Legai s pe1tinentes à matéria.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Campina da Lagoa, Estado do Paraná, para dirimir
dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento Contratual em
03 (três) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.
Nova Cantu,

de _ _ _ _ _ de 2.016.

Prefeitura Municipal de Nova Cantu
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COMPRAS E/OU SERVICOS
OBJETO: AguisiçAão de 01 Onibus Qara TransQorte de Pacientes/Secretaria MuniciQal
de Saúde- CONVENIO APSUS.
VALOR ESTIMADO- R$-240.000.00 (Duzentos e Quarenta Mil Reais):

PARA:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Dotação: /;/( t5

2

PREVISÃO
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I
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Fonte:
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Visto:
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.
DATA: 16 I 02 I 2016

{!7~
PARA:

DIVISÃO DE TESOURARIA - PROGRAMA ÃO FINANCEIRA:

Qf1,
NAO AUTORIZADO

AUTORIZADO

DATA:

Visto:

l

~ /C 2

61)\

PARA:

ASSESSOR JURÍDICO
Inexigível

Dispensado

Convite

Concorrência

DATA:

Visto:

J..G

I O

OAB I PR 4.058
CPF 033.848.709·30

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

