
PREFEITURA MUNICIPAL 033
,

NOVA SANTA BARBARA
Estado do Paraná

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO V

DECLARAçÃO DE PLENO ATENDTMENTO AOS REQUTSTTOS DE HAB|LITAçÃO

Pregão Presencial No í5/20í5

Prezados Senhores.'

inscrito no CNPJ
no

;i
intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a)

, portador da RG no.............. e do CPF

, declara que "AÍende PlenamenÍe" aos requisitos de Habilitaçáo,
conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo 40 da Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de
2002.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF
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034PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
Estado do Paraná

PAPEL TIIIíBRADO DA EIIíPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO VI

DECLARAçÃO COM PROBATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO MTCROEM PRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial No í5/2015

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, que a Empresa... CNPJ

, esta enquadrada na categoria............ .......(Pequeno Porte

ou Microempresa), bem como náo está incluída nas hipóteses do §4o do art. 30 da Lei

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

Locale data, ...

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

,y
Rua Walfredo Bittencourt de Moraesno 222, Centro, 2 43. 3266.8100, X - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL,
NOVA SANTA BARBARA 035

Estado do Paraná

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO Vil

Pregão Presencial No í5/2015

DECLARAçÃO OUANTO AO CUMPRTMENTO ÀS UOnnnAS RELATTVAS AO TRABALHO
DO MENOR (ART. 70, !NC. XXXilt DA CF)

Prezados Senhores

A empresa inscrita no CNPJ sob no

, por intermédio de seu representante legal o(a) S(a). portado
(a) da Carteira de ldentidade no e do CPF no

DECLARA, para Íins do disposto no inciso V, do arl.27 da Lei Federal no 8.666, de 21 de
junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de27 de outubro de 1999, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de

dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatoze anos, na condição de
aprendiz.

Local e data

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
GPF

20
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PREFEITURA MUNICIPAL 036,
NOVA SANTA BARBARA

Estado do Paraná

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO Vil!

DECLARAçÃO DE TDONETDADE

Pregão Presencial No í5120í5

A (empresa).... estabelecida na

,,,..,, [o , inscrita no

CNPJ sob no , Declaro, sob pena da lei, que na qualidade de
preponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial No 15/2015,

instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara, que não fomos declarados inidôneos para

licitar ou contratar com o poder publico, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

v
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www'nsb.pr.gov.br
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PREFEITURA MUNIGIPAL, 037
NOVA SANTA BARBARA

Estado do Paraná

A\

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO IX

DECLARAçÃO DE FATOS |MPEDITIVOS

Pregão Presencial No í5120í5

A (empresa). estabelecida
na............. no

inscrita no CNPJ sob no

Declaramos, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, na modalidade Pregão Presencial Noí5 12015, sob as
penalidades legais, que não ocorreu fato superveniente impeditivo de habilitar-nos para

a presente licitação.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

Rua Walfredo Bittencourt de Moraesno 222, Centro, 8 43.3266.8100, X - 86.250-000
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PREFEITURA MUNIGIPAL

NOVA SANTA BARBARA
038

Estado do Paraná

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO X

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Pregão Presencial No í5/2015

A empresa
representada pelo (a) Sr.(a)

com sede na 

-, 

CNPJ h.o 

-,

CREDENCIA o (a) Sr.(a) ,

(CARGO), portador(a) do R.G. no e C.P.F. no

@J,U#T::::li'i:,',i:'il"Áli:i:Pi""ixlff"Tlli?H:i
motocicleta 0 (zero) km, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de
Segurança Pública, podendo formular lances, negociar preços e praticar todos os atos
inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

Obs: Documentos a serem apresentados junto com o Termo de Credenciamento

a) Em caso de firma individual, o registro comercial;

b) Nos demais casos, o ato constitutivo. (estatuto ou contrato social em vigor);

c) Documento de ldentificação;

Rua Walfredo Bittencourt de Moraesno 222, Centro, I 43.3266.8100, E - 86.250-000
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039

Estado do Paraná

1

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARTMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresêntada fora do envelope)

ANEXO XI

DECLARAçÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Pregão Presencia! No í5/2015

(nome da empresa), com sede na
(endereço da empresa), inscrita no CNPJ sob o no

licitante no certame acima destacado, promovido
pela Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, DECLARA, por meio de seu representante
legal infra-assinado, R.G. No que se encontra em situação
regular perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social (FGTS e

INSS), bem como atende a todas as demais exigências de habilitação constantes do edital
próprio.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

24
{
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
040

Estado do Paraná

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO Xil

DECLARAçÃO DE NÃO PARENTESCO

Pregâo Presencial No í5/20í5

_(nome da empresa
ono

inscrita no CNPJ sob
por intermédio de seu representante legal o (a) Sr

(a) portador (a) da Carteira de ldentidade no

do CPF no DECLARA, para efeito
de participação no processo licitatório Pregão Presencial No í5120í5, da Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, que não mantém em seu quadro societário ou emprega
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau de servidores, quer sejam de cargo em confiança ou estatutário, de direção e de

assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças,

Compras e Licitações do Município de Prefeitura Municipalde Nova Santa Bárbara.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

v25
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PREFEITURA MUNIGIPAL

NOVA SANTA BARBARA 0{1
Estado do Paraná

ANEXO Xffi

MINUTA DO CONTRATO

MINUTA DO CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA
MUNTCIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA E A EMPRESA

Referente Pregão Presencial n.o í5/2015

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Pregão
Presencial n.o í5/20í5, de um lado, a PREFEITURA DO MUNICíPIO DE NOVA SANTA
BÁRBARA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o no

95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - centro, Nova
Santa Bárbara, Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Claudemir
Valério, brasileiro, casado, portador do R.G. no _, SSP/PR, C.P.F. no

residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE, e, de outro lado a empresa <FORNEGEDOR.CONTRATO#T&NOME>,

inscrita no CNPJ sob no <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, com sede na
< FO RN E C E DO R. CO NTRATO#T& E N D E R E C O C O M P L ETO>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADEUF>, neste ato representado pelo Sr.
<FORN ECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>,
<FORN ECEDOR. CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&RGREPRESENTANTE>, doravante denominada
CONTRATADA, em conformidade com a Lei no 8666, de 21 de junho de 1993, alterada pela

Lei 8.883/94 e posteriores, ajustam e celebram o presente contrato, de acordo com as

seguintes cláusulas e condições a seguir estabelecidas e enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

A presente licitação tem por objeto a aquisição de 0í (uma)

motocicleta 0 (zero) krl, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de

Segurança Pública, conforme especificações abaixo:
<ITENS.CONTRATO#T>

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE ENTREGA

O prazo de entrega será de ate 30 (trinta) dias, contados a partir da

emissão da autorização de fornecimento emitido pelo município.

CLÁUSULA TERCEIRA . DOS ANEXOS CONTRATUAIS

Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos

a) Pregão Presencial n.o 15/2015 - e seus anexos;

b) Proposta da CONTRATADA, datada de 

-.
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PREFEITURA MUNIGIPAL

NOVA SANTA BARBARA 042
Estado do Paraná

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As partes declaram ter pleno conhecimento
que os documentos mencionados nesta cláusula, serão considerados
suficientes para, em conjunto com este contrato, definirem seu objeto e
a sua perfeita execução.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em havendo dúvidas ou divergências entre
os anexos e este contrato, vale o contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A partir da assinatura deste contrato, a ele
passam a se vincular todas as atas de reuniões e/ou termos aditivos que
vierem a ser realizados e que importem em alterações de qualquer
condição contratual, desde que devidamente assinados pelos
representantes legais das partes.

CLÁUSULA QUARTA. DO PREçO

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$
<VALO RCONTRATO>, (<VALORCONTRATO#E>).

CLÁUSULA QUINTA. DO PAGAMENTO

O pagamento ocorrerá após a entrega do objeto cotado, com a

apresentação da respectiva Nota Fiscal, e logo após a aceitação da nota pela secretaria
solicitante lançada na respectiva Nota de Empenho, sendo o mesmo fixo e irreajustável.

PARÁGRAFo ÚNlco - A ooNTRATADA se compromete a emitir a
respectiva Nota Fiscal no valor correspondente ao ajustado na Cláusula Quinta.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

A rescisáo contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito

da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do art. 78 da Lei Federal

no 8.666/93, e amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e

fundamentada das autoridades competentes, reduzida a termo no processo licitatório, desde

de que haja conveniência da Administração.

PARÁGRAFO ÚNICO - Quando o vencedor der causa a rescisão do

contrato, além de multa de 20o/o (vinte por cento) sobre o valor total do

contrato e demais penalidades previstas, fica sujeita a uma das

seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Suspensáo temporária de participação em licitação e impedimento

de contratar com a Administraçáo pelo ptazo de até 02 (dois) anos.

c) Declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a

Administração Pública enquanto perdurem os motivos determinantes da
punição ou, até que seja promovida a reabilitação perante a propria

27
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
043

Estado do Paraná

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
proponente ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no contido na letra'b".

CLÁUSULA SÉrtMA. DAs SANçoES

Em ocorrendo inexecução e/ou descumprimento das obrigações
assumidas neste contrato motivado pela CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei
civil por indenização integral. Sem prejuizo das disposições anteriores, responde ainda, a
título de cláusula penal, pelo valor de 20o/o (vinte por cento) da avença.

cLÁusuLA orrAVA - DA DoTAçÃo oRçAMENTARTA

As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da
dotação orçamentária no

GLÁUSULA NoNA - Do PRAzo DE uGÊNC!A.

O prazo de vigência do contrato a ser firmado entre as partes será de
60 (sessenta) dias, entrando em vigor logo após a assinatura do mesmo.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS GARANTIAS

A CONTRATADA se obriga a prestar garantia de que o objeto será
entregue em perfeitas condições de uso e de acordo com as especificaçóes do edital,
podendo ser rejeitados e substituídos de imediato, caso não atendam as especificações
deste contrato. O Prazo de garantia será de no mínimo 12 (doze) meses, contados a partir
do Termo de Recebimento Definitivo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Serra - Paraná, para a

solução das questóes oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e acertados, firmam o presente contrato, em 03

(três) vias de igualteor, na presença de duas testemunhas.

Nova Santa Bárbara, aos <DATAINICIOVIGENCIA>

2015 lsss lo+.oor .06. 1 81.oo9o.o2oo9 lsol

28r
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 0{4
Estado do Paraná

Claudemir Valério

Prefeito Municipal

<FORN EC EDOR.CONTRATO#T&NOM E>

Responsável pelo acompanhamento do contrato

Y
29
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TCEPR
045

Voltar

B'\,$CCWAEEt&EÚ&

Detalhes processo licitatório

CPF= 427 tSL2958 ( Looout)

MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA

Editãr txduir

Enüdade Exeqjtora

Ano*

No licitação/dispensa/inexigibilidade*

Modalidade*

Número editaflprocesso*

Descrição Resumida do Objeto*

2015

15

Pregão

021/201s

Aquisição de 01 (uma) motocicleta 0 (zero) km

I

Forma de Awlição

Dotação OrçamenÉria* 0400 10618 1009002009449052000

Preço máÍmo/Referência de preço -

R$*

Data de Lançâmento do Edital

9.000,00

L7104120L5

Dab da Abertura das Propostas 07l0sl20ts Dab Registro

Data Registro

Llo+l20ts

NOVA Dab da Abertura das

Propostas

Data Cancelamento

VreÇo

füts://servicc.tco.pÍ.gorr.br/TCEPR/lluicipal/AiIL/D€taltE§ProcessoCompra.aspt 111
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DiirioQp1g11115,,5
CoDarclo, lndúttrl. . 3..rlco.

I Noua Amértco. d.n Colinn

PREFEITURA MUNICIPAL DE, NOVAAMERICA DA COLINA
Bsrloo oo plnrxÁ
Avlso DE LtcrrAçÃo

Terto r6umo do Objeto: SERVIÇOS DE SUPORTE fÉCNtCO-
onERACToNAL NAS Ánras oRçruyp*r1*,o, coNrÁnu.,
FINANCEIRA, ADMINISTR.ATIVA, PATRIMoNIAL, LICITAÇÔES E RH,
BUScANDo ATENpen eos pruNcÍpros sÁsrcos pnADMrNlsrRAÇÂo
púsLrca, coM o oBJETrvo DE coRRrcrR FALHAs, ADEeUAR A
cEsrÁo púaltca À E)GCUçÁo DE suAs ATRTBUTÇôES DE FoRMA
EFICAZ E LEGAL Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL De NOVAAVÉzuCe
DA COLINA / PR Pregoeiro: LEANDRO PEREZ DE OLIVEIRA Editelr
001/2015 Proceso: 0392015 Modelidrdt/tipo: TOMADA DE PREçO NTI-
2015 Tipo: TECNICO E PREÇO Perticipeçlo do fornecedor: Amplo Pruo
pm impugnação até: 2 dia(s) Sitc: www.novmericadacolina.prgov.br Emeill
licita@novmericadacolina.prgov.br Vrlor (RS)60.000,00 Início rcolhimento
dc proposter: 2710412015 Limitc acolhimcnto de propostrs: 28105n015
até 09:00h Aberturr drs proposts: 28105/2015 Drtr e e horr de disputr:
28/05f2015 às 09hl0min Tclcfone: (43) 3553 - 1633 Mocde ds licitsçio:
(R§) Rcal Prcfeito Municipd: ERNESTO ALEXANDRE BASSO Drtr dc
publicrçlo: 22 104 f20 | 5

R3 t92,oo . 29807'20t5

I Ouro Verde do Oeste

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório n" 0232015 - Modalidade Prcgão n" 0182015

SistemÀ Presencial - Tipo Menor Preço Por ltcm
O MLINICiPIO DE OURO VERDE DO OESTE, toms público quc ârá realia,
no Paço Mmicipal, no Dcpsrtamento de Liciuçôes, PREGÃO, pua aquisição
de pcçr novr, atnvés d€ rcgistro dc prcços, pm ônibu c microôrutu.
Infomçõcs telefone 45-3251.1315 R 218 ou sire:
ww.ouoverdedooeste.pr.gov.br. Ouo Vcrde do Ocste/PR, 17 de abril de
2015. Aldrcir Domingos Pavm-Prefeito.

Rt 48,00 - 2970'l/2015

AVISO DE LICITAÇÃO
(l,ei no E.666/93, rrt 2l)
PROCESSO No 59/20rs

Modalidade de licitaçÂo: Tomada de Prcço p/ Obm e Sen Engenhuia N" 4/20I5
O Município dc Palmas, Estado do Paraná, inscrito no CNPJÀ,ÍF sob o no

76.161.181/0001-08, com scde à Avenida Clevclândia, no. 521, Cmtro, através
da Comissôo Pcmancntc dc Licitação constituída e nomeada atrgvés do Decrcto
n" 3.072 de l0/122014, toma público aos interessados quc realizará processo de

licitação na modalidade de Tomada dç Prcço p/ Obru c Scry. dc Engeúuia no.

4/2015, conforme cspccificaçõcs destc ceíame nas condiçõcs frxadas no Edital e

seus anexos, sendo a licitação do tipo "MENOR PREÇO GLOBAL".
DATA E HoúRro DA LICTTAÇÂo: 0q:r s do di8 12105/2015:

ENDEREÇO: sala de remiões da Prcfeitwa Mmicipal, Av. Clevelândia, 521 -
Ccntro, Palmas - Parurá.
MODALIDADE: Tomada dc Preço p/ Obras e Serv. Engeúaria
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL.
OBJETO: Emprcitada Globat de material c mÀo de obm pua Revitalização da

Orla da Hípica, refcÍcntc ao Contato de Repasse n' 8045042014/'l\4lNlSTERlO
DO TURISMO/CAIXA no Mmicípio de Palmas - PR confome especificações

ancxas ao edital.
DATA E HORÁRIO DO PROTOCOLO DOS ENVELOPES: Oq:OO dO diA

t2l05DOt5:
LOCAL DO PROTOCOLO: no Protocolo da Divísão dc Licitações ou à Comissão

Pcmurente dc Licitagão na scdc do Município de Palmm - P& na Avcnida Clev-
elândiâ, n.521.
Local pan infomações c obtengão do instrumento convmatório e seus anexos:
Divisão de Licitaçôcs - Av. Clçvelândia, n.521 - entro - Palmas - PR telefone
(046) 3263-7000 - Site: ww.pmp.pr.govbn

Palmas, l7l042015.
Angela Maria Lisoski

kesidente lnterina da Comissão Pemmente de Licitação

R3 216,00 - 297581201§

I PbaEruro

AVISO ÍIE LICITAÇÁO
CONCORRENCTA a'. @2/201 5

Objeto: Contrâtação de empresa pam pavimentação ubana,7.644,14 m2, em CBUQ,
incluindo u ctapr de tenaplemgcr! rcguluiação e ompactaçâo do sub.l€ito, sub-

bm dc mrcadamc *m, bse dc brita graduda, meio-fio com wjct4dÍcnagcm de

râgw pluviais, rcvcatimcnto cm CBUQ, imprimação com CM-30, urbmização,
sinaliaçâo, dcmais itcns e espccificaçõcs @nstiltes no Projeto Bási@. Trffhos: Ru
Da Pu (Entrc a Ru João Biss *é a Rua Gerdau Ribeiro) e Ru Gerdau Ribeiro

@ntre a Rua Nilza G. de Fsia c Ru Antonio Alccu Zielonka).
Aberturr: 26 de Maio dc 2015, às 09h00, m Sala de Licitações da Prefeitua
Municipal dc Piraquu4 m Av. Getúlio Vugas, 1990 - Ccntro - PiraqEs - PR.

Critério de Julgmcnto: Menor preço global.
Vdor Mírimo Globd: RS 1.177.676,E0 (um milhão, ento e stenta c sete mil,
sciseotos G sctenla e seis Í6is q oitcnta entavos).
Editd: Estará à disposição dos intercsados m Divisão de Licitações e ContÍaios da

PrefeituÀ no cndercÇo acim citado, no honário du 08h00 às 12h00 e dr 13h00 u
t7h00, ao proço de R$ 5,00 (circo) Ícais ou grrauitrmertc oo 3ite:
w.pirmuua.or.gov.br. Piraqwq l7 dc Abril dc 201 5.

Ememon Antonio Zapchau
Presidentc da Comissâo de Licitações

R3 120,00 - 296802016

EXTRATOS DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS DO
PREGÁO PRESENCIAL N'. ü»/I5

Objcto: R€gistro de prcços pua aquisição de medicamentos püa atendeÍ o Pronto

Atendimento c REMUME de Piraqura. Modalidade: Prcgão Presencial n.o 09/2015 -
Proesso no. 21.232114. Validade da Ata: I 2 (dozc) me*s, a contar da Nsinatura. Ata
de Registro dc Prcços no. 030/15 - Detentora da Ata: ALTERMED MATERIAL
MEDTCO HO§PITALAR LTDA, venccdora do item 60, pelo valor totâl de R$

8.160,00 (Oito mil, @nto c sessenta reis). Data da ssinatua: 16 de abril de 2015.

Ata de Registro de Preços n'.031/15 - Detento8 da Ata: CEMERMEDI
COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE§ LTDA, VCNCCdOTA dOS itCM, 40,
64 e 71, pelo valor total dc R$ 22.270,00 (Vintc c dois mil, dEentos e setenta reais).

Dala da dsinatura: 16 dc óril dc 2015. Ata dc Registro de Preços no. 032./15 -
Detentora da Ata: CIAMED DISTRIBUIDORÁ DE MEDICAMENTOS LTDA,

Palmas

AVISO DE LrCrrAçÃO N,'022115
EDITAL DE TOMADA DE PREçOS N.' OO4N5

O Mmicípio de Nova Auroro/Pr avisa aos intcressados que faní realiã ás 09: l5
horas do dia 08 de maio de 2015, na sedc da Prefeitm Muicipal, sito a Rua Sâo

João, 354, Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS do tipo MENOR
PREÇO, objctivmdo a contsâtr9ão de mprcsa do ramo pertincnte pam execução

sob regime de empreitada global da obra de rcfoma do Teminal Rodoviário do
Mmicípio dc Nova Auora, coufome projeto t@nico, cspecificaçõcs técnicas,

mcmorial descritivo, plmilha dc orçmento c seruiços, cronogma fisioefinanceüo
c dcmais peçm quc intcgram o Edital, pm aplicaçõo de recuÍsos rcfeÍcntes ao

ContÍato d€ Repasse 787646/2013, Proccsso 100647843/20I3-MTUR. A úpia
do Edital, projeto técnico, cspccificaçõcs técnicro, memorial desoitivo, plmilha
de orçmento c sepiços e cronogrma fisico-fnancciro poderão ser obtidro no site

m.novuwore.pr.gov.br. Demais informsções pertinmtes a presentc LicitaçÀo,
scrá fomecida ms intercssados junto ao Departmcnto dc Licitagão da Prefeinra
Mmicipal dc Nova Amm, no cndereço acima mcncionado, em qualquer dia útil,
no hoÍário mtre ss 08h30min até r I lh3Omin c dro l3h30min até as l7h00min.

NovaAurora/Pr, cm 20 de abril de 2015.

JOSE APARECIDO DE PAULA E SOUZA
PrcÍeito Municipd

Ri í68,00 - 29t/íU2016

I Noua Santo Bárbors.

Objeto: AquisiçÃo de 0l (uma) 0 (zero) km.
Tipo: Mcnor pÍcço, por item.

Rcccbimento Envclop€s: Até às l3:30 horos do dia 07105n015,
Inicio do Prcglo: Dir 0705/2015' ls l4:ü) horu.
Preço Mádmo: R0 9,000,00 (novc mil reais)'

Il&Ip1É3t§egjljg poderão ser obtidas em horário de expediente na

Prefcitura Muicipal dc Nova Santa Brirbara, sito à Rua Walfredo Bittencouí de

Momcs no 222, pelo fonc: 43-3266-8100, ou por emil: licitacao@lsb.pr8ov.br.

Sile www.nsb.orgovbr
Nova Smta Báôara, 1710412015.

Fábio Hcruiquc Gomcs
Prcgmiro

Portaria no 015/2015
Rt 06,00 - 2947312015

avrsopf t.rcITAcÃo
IOMÂDÀDEIBICOÀ:24oI§

Obj.to: ContrrtrçIo dc empror cpccirliadr prre rerdequeçIo de etrrdas
rurrir no Município dc Novr Srntr Bôrb.rr-Pn
Tipo: Mcnor prcço global.
Rcccbimcnto dos envclopes: Até 08/052015 as 13:30 hom.
Abertun dos envelopcs: Die 0E/05/2015 fu 14:00 horas.
Preço Máximo: RS 286,210'6ó (ducntos c oitcntr c seis mil, duzentos c de
rmil c sclrente c seis ccntrvosl
I11[gfp1l[g§9gdry: poderão ser obtidas cm horário d€ €xpediente nâ

Prcfcitura Municipal dç Nova Surta Bárbara, sito à Rua Walfredo Binencourt de

Moracs no 222, pelo fone: 43-3266-8100, ou por cmil: licitacao@nsb.prSov'br.

Sitc ww.nsb.pr-8ov-br
Nova Santa Bárbara, 17 10412015.

Nivrldir Silvcstrt
Presidentc da Comissão dc Licitação

Portarie n" 0702014
R3 120,00 - 2934912015

E Noua Autora
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Poder

Executivo

EXTRATO DO CONTRATO N'OO9/2015

REF.: Pregão Presenclal no í0/20í5.
PARTES: Munlciplo de Nova Santa Bárbara, pessoa

jurÍdica de direito publico intema, inscrita no CNPJ sob o no

95.561.080/0001€0, com sede administrativa na Rua

Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, nesle ato representado

pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Claudemlr Valérlo, e a

empresa HT ENGENHARIA ELETRICA E

TELECOMUNICaçOES LTDA, inscrita no CNPJ sob n"

08.282.186/0001-20, com sede na Rua Artico, 72 - CEP:

86010280 - Bairro: Vila Brasil, Londrina/PR, neste ato

representado pelo Sr. Henrlque Rubuo Lopes,

OBJETO: Prestação de serviços de retirada e instalação

de 40 (quarenta) braços de iluminação pública no

Municiplo de Nova Santa Bárbara.

VALOR: R$ R$ 14.400,00 (quatorze mll e quatrocentos

reais).

PRAZO DE UGÊNCIA: 90 (noventa) dias, contados da data

da assinatura do contrato, ou seja, alé 1410712015.

PRAZO DE EXECUçÃO: SO (sessenta) dlas, contados a

partir da emissão da ordem de serviços expedida pela

PreÍeitura Municipal.

SECRETARIA: Secretaria de Obras, Trabalho e Geração de

Empregos.

REGURSOS: Secretaria de Obras, Trabalho e Geração de

Empregos.

RESPONSÁVEL JURiDtcO: Angelita Oliveira Martins

Pereira, OAB/PR 48857.

DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 1610412015.

AVISO DE LIC]TAÇÃO
TOMADA DE PRECO NO 2/2015

Objeto: Contratação de empresa especiallzada para
readequação de estradas rurals no Munlclplo de Nova
Santa Bárbara-Pr.

Tlpo: Menor preço global.
Recebimento dos envelopes: Até 08/05/2015 às 13:30
horas.

Abertura dos envelopes: Dia 08/05/20í5 às í4:00 horas.

Preço Máximo: R$ 286.2í0,66 (duzentos e oitenta e seis
mll, duzentos e dez reals e sessenta e sels centavos).

@: poderão ser obtidas em
horário de expediente na Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, sito à Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes no 222,
pelo fone: 43-3266-8100, ou por email:
licitacao@nsb.pr.oov.br. Site www.nsb. pr.qov.br

Nova Santa Bárbara, 1710412015.

Nivaldir Silvestre
Presidente da Comissão de Licitação

Portaria n'07012014

I

Objeto: Aqulsiçâo de 01 (uma) motocicleta 0 (zero) km.
Tipo: Menor preço, por item.

Recebimento Envelopes: Até às 13:30 horas do dia
07/0512015.

lnicio do Pregão: Dia 07í05/2015, às í4:00 horas.
Preço Máxlmo: R$ 9.000,00 (nove mll reais).

@: poderão ser obtidas em
horário de expediente na Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, sito à Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes no 222,
pelo fone: 43-3266-8100, ou por email:
licitacao@nsb.pr.qov.br. Site www.nsb.pr.qov.br

Nova Santa Bárbara, 1710412015.

Fáblo Henrlque Gomes
Pregoeiro

Portaria n" 01 5/2015

Diário Oficial Eletrônico do Municipio de Nova Santa Bárbara
Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes n'222 - Cenlro

Fone/Fax: (43) 3266-8100
E-mail: diariooficial@nsb.pr.gov.br

lwnar.nsb.or.oov.br

DocurÉnto âsslnado por Certifcado
- Nova Santa BáÍbaÍa PÍeÍeituÍa

Ano lll
IMPRENSA OFICIAL -
tei n'660, de 02 de abril de 2013.

ll3.á9§;"Npva Santa Bárbara, Paraná Sexta-Felra, í7 de Abrll de 20í5.

I - Atos do Poder Executivo
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TERMO DE CREDENCIAMENTO

Pregão Presencial No 1512015

A empresa Posto das Bicicletas Ltda, com sede na Rua Brasil, no 12, CNPJ n.o
78.599.958/0003-0S,representada pelo (a) Sr.(a) Cesar de Oliveira,
GREDENCIA o (a) Sr.(a) Leonir Wagner Pelaquim , Vendedor, portado(a) do
R.G. no 8.647.744-0 e C.P.F. no 048.368.959-95, para representá-la perante o
Município de Nova Santa Bárbaraem licitação na modalidade Pregão
Presencial No 15/2015, para aquisição de 01 (uma)motocicleta 0 (zero) km,
para suprir as necessidades da Secretaria [Vlunicipal deSegurança Pública,
podendo formular lances, negociar preços e praticar todos os atosinerentes ao
certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatorias.

Londri Maio de 2015
' '' l-t

' 78.5$$. gSSi*ütl3-08'
Assinatura:
Empresa: Posto icicl
Representante Legal: Ces
Cargo: Sócio Proprietário
RG:990.125
CPF: 350.079.90949

Ltda
Oliveira PO§Til ilA$ fiiüiILIIi\§ LTDA

Rue Biasú,12
Centro - CEf'' 8ô.CI10-200

Londrina - PR

Obs: Documentos a serem apresentados junto com o Termo de
Credenciamento:
a) Em caso de firma individual, o registro comercial;
b) Nos demais casos, o ato constitutivo. (estatuto ou contrato social em vigor);
c) Documento de ldentificação;

8e Serviço do LondÍino / PR

Selo N" sS- x1tld. ]ívIs

de OE
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leconheço
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e verdade e dou fé
10 36 56h

Autorizada

CARTÓR|oOCTÁUO

lt
L' t

/

a.$nvEHrnrctAfit

!-





050

DECLARAçÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

Prezados Senfiores.'

Posto das Bicicletas Ltda, inscrito no CNPJno 78.599.958/0003-08, por
intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a)Cesar de Oliveira, portador da
RG no990.125 e do CPFn0350.079.909-49, declara que "AÍende Plenamente"
aos requisitos de Habilitação,conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo 40 da
Lei Federal no 10.520, de 17 de.iulho de2002.

Londrina, 07 de Maio de 2015

Assinatura:
Empresa: P

Representa
Cargo: Sócio Proprietário
RG: 990.125
CPF: 350.079.90949

osto as Bici Ltda
nte Legal: C r de Oliveira

' 78. 5$$. $58/00CI3_0g-r

P0§i0 rit üiüitiftÁ§ [0A
_ Rua Erasil, í2
Centro - CEp 86.010-200

Londrina - pRd

ft,,M
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DEcLARAÇÃo coMpRoBAToRrA DE ENQUADRAMENTo como
MICROEMPRESAOU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial No 1 5/2015

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de2006, que a EmpresaPosto das Bicicletas Ltda, inscrito no
CNPJno 78.599.958/0003-08, esta enquadrada na categoriaPequeno Porte,
bem como não está incluída nas hipóteses do §4o do art. 30 da
LeiComplementar no'123, de 14 de dezembro de 2006.

Londrina, 07 de Maio de 20'15.

Assinatura:
Empresa: Posto s Bicic s Ltda urg.sgg.sSs/00CI3-ost

PO§Tü Tji$ BiiiIL[TA$ LTDA

Representante Legal: C de Oliveira
Cargo: Sócio Proprietár
RG: 990.125
CPF: 350.079.90949 Rua Brasri, 12

Centro - CEP e6.010-200
Londrina - PR !

,t
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DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Pregão Presencial N" 15/2015

Posto das Bicicletas Ltda, com sede na Rua Brasil, no 12, inscrita no CNPJ sob
o no 78.599.958/0003-08, licitante no certame acima destacado, promovidopela
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, DECLARA, por meio de seu
representantelegal infra-assinado, R.G. No 990.125, que se encontra em
situaçáoregular perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, a
Seguridade Social (FGTS eINSS), bem como atende a todas as demais
exigências de habilitação constantes do editalpróprio.

Londrina, 07 de Maio de 20í

Assinatura:
Empresa: P as Bi etas Ltda
Representante Legal: ar de Oliveira
Cargo: Sócio Propri o
RG: 990.125
CPF: 350.079.90949

'r8.5ü$ $§s/00$3-0#

Fü5i0 tÂi§itiüÊtÂ§ [0A
- Rua Brasrl, 12

. Ueniro - CEp Bg.g19_269
L LonCrina - pR

Í

Ul-
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P@SIfO DAS BIGIGLHIAS L]fDA rrffig*,*iei,',
ti$ Pê.I,'r,'

VIGESIMA AL]TERAÇÃO G@N]TRA]TUAL

GNPJ N@ 78"599"958/@0@[-38

Pelo presente instrumento particular alteração
conüatual, REGTNALDo MrNERvrNo DE oLrvErRA, brasileiro, casado sob
comunhão universal de bens, empresário, residente e domiciliado nesta cidade
Estado do Parana, na Rua Jaú no 369, Jd. Caravelle, Cep 86039-140, portador da Cedula de
Identidade RG no 838.178-SSP-PR., e do CPF in'' 063.279.829-72 e cÉsan DE ouvErRA,
brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e

domiciliado nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná, na Av. Harry Prochet no 677-01,
Jd. Mediterrâneo, Cep 86047-040, portador da Cédula de Identidade RG no 990.125-SSP-
PR., e do CPF n" 350.079.909-49; únicos sócios componentes da sociedade empresária
limitada, que glra nesta cidade.de' Londrina, Estado do Paraná, na Av. Arcebispo Dom
Geraldo Femandes no 7'70-W, Centro, Cep 86020-090, sob o nome empresarial de "POSTO
DAS BICICLETAS LTDA 1, com seu contato social arquivado na Junta Comercial do
Paranâ sob no 41201632792,3m sessão de 2611211963 e ú.ltima alteração contratual
registrada sob no g8t5I297O em'tglo5llg98 e inscrita no CNPJ-§ôb n' 78.599.958/0001-38',
resolvem como de fatos resolüdos tem, alterar o conffato social e alterações subsequentes,

CúuSULA PRIMEIRA

A vista da modificação ora ajustada em consonância com o
que determina o art. 2.031da Lei n" L0.40612002, os sócios resolvem, por este instrumento,
afialwar e consolidar o conÍato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as

cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações posteriores, que adequando
às disposições da referida Lei no 10.40612002 e subsidiariamente pelas Lei 6.404, de 15 de

dezembro de 1976 e 10.303, de 31 de outubro de 2001, aplicáveis a este tipo societâio,
passa a ter a seguinte redação:

cúusulA PRTMETRA +

A sociedade gyará sob o Rome empresarial de "POSTO
DAS BICICLETAS LTDA"., com sede e foro nesta cidade de Londrinp, Estado do Paraná, na
Av. Arcebispo Dom Geraldo Fernandes no 770-W, Centro, Cep 86020-090 e Íilial nesta
cidade de Londrina, Estado do Paraná, na seguinte localidade;

na Rua Brasil no 12, Centro, Cep 86010-210.a

CúuSuLA SEGUNDA

A sociedade tem por objetivo social a importação,
exportação e comércio de bicicletas, motocicletas, motónetas, motores, brinquedos, p.çás e

acessórios, artigos desportivos e oficina de assistência técnica.

1
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POS]T@ EAS tsIGIGLETAS L]TDA

GNPJ N@ 78"599"958/0@0[-38

cúusulA TERcETRA

A sociedade constitui-se por tempo
iniciado suas atividades em 2l dejunhq de 1956.

cúusuLA qUARTA

O capital social é de R$ 1.000.000,00 -(um milhão de
reais)- diüdidos em 1.000.000 quotas, no valor de RS 1,00 -(um real)- cada uma,
inteiramente subscritas e integralizadas pelos sócios nomeados no preâmbulo deste
instrumento, em moeda corrente nacional.

O capital social fica distribuído aos sócios da seguinte
forma:

cúusuu eurNTA

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de
suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela ntegrahzação do capital social.

PAúGRAFo Únrco: Para os fins preüstos nos art. t.023 da Lei 10.40612002, os sóçios
respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais, na proporção de suas respectivas
participações societárias.

CLAUSULA SEXTA

As deliberações dos sócios serão tomadas em
reuniões devendo ser convocadas pelos adminisüadores sempre que o interesse social o
exigiÍ, para tratar de todos os assuntos da sociedade.

PAúGRAFO PRTMETRO: Ficam dispensadas as formalidades de convocação preüstas pelo §
3o do art. 1.L52 da Lei 10.40612002, quando todos os sócios compaÍecerem ou se

i
t

d

\
declararem, por escrito, cientes do local, data hora e ordem do dia.
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P@S]T@ DAS BIGIGLETAS L]TDA

VIGÉSüMA AL]TERAçA@ G@NITRA]TUAL =" r'1ij':;..1

GNPJ N@ 7E§99"959/O@@[-39

PAúGRAFO sEGUNDO: Na forma do disposto no §3" do urtigo 1.072 da
fica dispensada a reunião, quando todos os sócios decidirem, poÍ escrito,
que seria objeto delas.

10

matéria.

PAúGRAFO rERcErRo: Anualmente, até o dia 30 de abril, os sócios poderão reunir-se para
deliberarem sobre as matérias de que trata o art. 1.078 da Lei 10.40612002, o que não elide
a apreciação e decisão destas matérias na forma prevista pelo §3" do art. L.072, da
mencionada Lei.

cúusulA sÉTrMA

As quotas da sociedade são indiüsíveis e não poderão ser
transferidas ou alienadas a qualquer título sem o consentimento unânime dos
demais sócios, cabendo a estes o direito de preferência na sua aqúsição, na proporção
quotas que possuírem na sociedade.

clÁusulA orrAvA

O sócio que desejar transferiÍ suas quotas deverá notificar
por escrito à sociedade, discriminando o pÍeço, pÍazo e forma de pagamento, para que
esta, atavés dos demais sócios, exeÍça ou renuncie ao direito de preferência, o que deverá
ser feito dentro de sessenta dias, contados do recebimento da notifi.cação, ou em maior
pÍazo, a critério do sócio alienante. Decorrido esse pÍilzo sem que seja exercido o direito de
preferência, as cotas poderão ser livremente transferidas.

CúuSuLA NONA

A aÍlminisüação da sociedade caberá a REGINALDO
MINERVINO DE OLWEIRA C CESAR DE OLTVEIRA' INDIVIDUALMENTE coM
poderes de administradores, autorizados o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em
atividades esüanhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer
dos quotistas ou de terceiros e EM CONJUNTO nos casos de alienação ou gravame de bens
imóveis da sociedade, confrair financiamento e constituição de procuradores.

cúusuln oÉcri{n

Os administradores declaram sob as penas da lei, de que
não estão impedidos por lei especial e nem condenados ou enconüam-se sob os efeitos da
condenação, que os proíbam de exercerem a administração de sociedade empresarial.

\
cúusulA DÉCIMA PRIMEIRA
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P@ST@ DAS tsICIGLETAS L]TDA

vrGÉsrMA ALrERAçÃo co
GNPJ N@ 78"599"958/@0@[-38

I ii'r.' i

Pelos serviços que prestar à sociedade, OS

administradores, a título de remuneragão "pró-labore", quantia
comum acordo, que será levada à conta de despesas administrativas.

cúuSuLA DÉCIMA SEGUNDA

O exercício social enceÍraÍ-se-á em 31 de dezembro de
cada ano, data em que será levantado o balanço geral, obedecendo-se as prescrições técnicas
e legais pertinentes à matéria. Os resultados poderão fi.car em reserva na sociedade ou a

critério dos sócios, serem distribuídos de comum acordo enfre as partes, não sendo
necessariamente obrigatffia a manutenção da proporcionalidade do capital social,
prevalecendo sempre o que for decidido pelos sócios.

cúusur-A DÉcrMA TERcETRA

O falecimento de qualquer dos sócios não dissolve a
sociedade, continuando esta com os herdeiros e sucessores do "de cujos", desde que inexista
qualquer dúvida quanto ao interesse de arnbas as partes, caso contrário, os direitos e haveres

dos herdeiros serão apurados com base no patrimônio líquido, na data do óbito, observando-
se, no que couber, os critérios e condições definidos pelos parágrafos terceiro, quarto e

sexto da cláusula décima quarta deste contrato, cujo pagamento deverá ocorrer em doze
parcelas mensais e iguais, vencendo-se a primeira trinta dias após apresentada à sociedade
a.utorização judicial que permita forrnalizar inteiramente a operação.

pen,{cnero pRrMErRo - Ficanl enüetanto, facultadas, mediante consenso unânime entre o
sócio supérstite e herdeiro, ouüas condições de pagamento, desde que não afetem a situação
econômica financeira da sociedade.

paru{cnero sEcrrr{Do - Mediante acordo com o sócio supérstite, os herdeiros poderão
ingressar na sociedade, caso não haja impeditivo legal quanto à capacidade jurídica.

cúusulA DÉcrMA qUARTA

Fica autorizad4 a maioria dos sócios, representativa de
mais da metade do capital social, mediante alteração do contrato social, a decidir pela
exclusão do sócios, na hipótese de ocorrência de justa causa, assim entendida a prática de
atos de inegável gravidade, com força suÍiciente a por em risco a continúdade da empresa.

Parágrafo Primeiro - A exclusão será deterrninada em reunião dos sócios especialmente
convocada para esse fim, devendo o sócio faltoso ser convocado por escrito, mediante aüso
de recebimento, para comparecer ao referido ato, com antecedência
paÍa o exercício do direito de defesa, tudo sob pena de revelia.

mínima de 8 (oito)
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Parágrafo Segundo - O valor da quota, considerada pelo montante efeti
será pago com base no patrimônio líquido da sociedade, à data da resol
balanço especialmente levantado para este fim, cujo pagamento, salvo
vierem a ser acordadas em comum entre o sócio exclúdo e os demais
reunião, deverá ser feito em moeda corrente nacional em doze parcelas
sem correção, vencendo-se a primeira 60 (sessenta dias) após a resolução.

Parágrafo Terceiro - O patrimônio líquido apurado à data da resolução, deverá ser ajustado
mediante a adição ou diminúção da diferença a maior ou a menor verificada enffe o valor
de mercado e o valor contábil dos bens imóveis constantes do mencionado balanço e, em
caso de imóvel vendido posteriormente ao balanço de referência, esta apuração será
realizada com base no valor real de venda.

Parágrafo Quarto - A avaliação dos bens imóveis a preço de mercado será efetuada por
imobiliaria idônea, nomeada em comum acordo entre o sócio exclúdo e os demais sócios. A
avaliação poderá ser feita por até três imobiliárias preüamente escolhidas, que deverão
apresentar seus laudos de avaliação, sendo o preço determinado pela média arinnética das
avaliaçõe s constantes dos laudos apresentados.

Parágrafo Quinto - Na apuragão dos haveres de sócio exclúdo não se computarão
quaisquer valores imateriais, tais como: clientel4 nome comercial, marcas e patentes, ponto
comercial, entre outros.

Parágrafo Sexto - O capital social sofrerá a correspondente redução, ficando, enüetanto,
permitido aos demais sócios supúem o valor da quota, na forma como deverá ser decidido,
na mesma reunião, por maioria, de preferência respeitando-se a participação societária de
cada sócio.

cúusuLA DÉcrMA eurNTA

A apuração dos haveres de sócios dissidentes, quer judicial ou
amigável, será observado, no que couber, os mesmos critérios e condições esüpulados para
exclusão de sócio por justa causa, previsto à cláusula décima quarta deste contato.

cúusuu DÉcrMA sExrA

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar
filiais ou ouúas dependências, mediante alteração conüatual assinada por todos os sócios.

\
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cúusuu oÉcrMn sÉTr,rl

Fica eleito o foro da Comarca de

i-,'.;

Paraná, para neles serem dirimidas as dúüdas porventura originadas na
presente instrumento

cúusur-A DÉcrMA orrAvA

E, por estarem assim justos e conüatados firmam o
presente instrumento particular de alteração confratual em quatro vias de igual teor.

Londrina, 12 de novembro de

o

O DE OLIVERA

ELABORADO

235.47
No 022574-0/3-PR

do

@
o

SOB
Protocolo: 04lo2

ú219 2
7701-1

rr , 01

200 402110
1

11
3 2 004

&
EmPÍesa

6

I

CPF

. POSTO DAS BlClC]'ETA5
LTDÀ MARIA THERÉZA

,td



c! fl7 t l

J.r

'.J3:llU Oiiroa



@
DO PARAIú

05e

^

POSTO DAS BICICLETAS LTD
Ésrma PRTMETRA ALTEnaÇÃo coNTRAT

CNPJ No 78.599.958/0001 -38

Pelo presente instrumento particular de
alteração contratual, REGINALDO MINERVINO DE OLIVEIRA, brasileiro,
casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, residente e

domiciliado nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná, na Rua Jaú no 369,
Jd. Caravelle, Cep 86039-140, portador da Cédula de Identidade RG po

838.178-SSP-PR., e do CPF no 063.279.829-72 e CÉSAn Oe OLMTRA,
brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário,
residente e domiciliado nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná, na Av.
Harry Prochet po 677-0L, Jd. Mediterrâneo, Cep 86047-040, portador da
Cédula de Identidade RG no 990.125-SSP-PR., e do CPF no 350.079.909-49;
únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada, que gira sob a
denominação social de POSTO DAS BICICLETAS LTDA, pessoa jurídica de
direito privado, estabelecida nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná, na

Av. Arcebispo Dom Geraldo Fernandes no 770-W, Centro, Cep 86020-090, com
seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Paraná NIRE no

4t20L632792 em sessão de 261L21L963 e última alteração contratual
registrada sob no 20040277011 em L610312004 e inscrita no CNPJ sob no

78.599.958/0001-38, resolvem como de fatos resolvidos tem, alterar o
contrato social e alterações contratuais subsequentes, de acordo com as
cláusulas abaixo:

CúuSuLA PRIMEIRA

A sociedade tem por objetivo social a

importação, exportação e comércio de bicicletas, motocicletas, motonetas,
motores, brinquedos, peças e acessórios, artigos desportivos, oficina de
assistência técnica e a representação comercial.

CúuSuLA SEGUNDA

Continuam em pleno vigor as demais cláusulas
contratuais não alteradas pelo dispositivo do presente instrumento.

E, por estarem assim justos e contratados,
flrmam o presente instrumento particular de alteração contratual,''êm três vias

i

1

de igual teor.



ml tlt
YNUüNol

0
o

0lYNcfllscl
oi§5 uii0 cI

l0§íl0N10vl{t0h0lUd

?lnooi

ooe4oyv âl!ê@ts?
rls^/o1sãHCs OtlNlNu3l

op§úol.o qrgpN

orrN vul3sld o!uY63C OúYrCC) 80
2

ô

d
oI

1

ip
.=
ã*J

I



DO PAliÀU/Á 60

POSTO DAS BICICLETAS LTD
vrGÉsrMA PRTMETRA ALTERAçÃO CONTRA

cNPJ No 78.599.958/0001 -38

Londrina, L2 de setem 2013.
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)
tunicíplo de Nova §anta Báúara )

Progâo Prcaenclal 16l2tl6
pRoPosTA DE FORNECmENTO DE PRODUTOS 

' 
SERVIçOS

Émail:
TeleÍone: (43) 33799999 Fax:

Págirr: I

Cslular: (43) 9972-4902

Telefone contedon

GIPJ: 78.599.958/000$,08 Fornecedor : hato das Bbicletas Ltda

Érde reço : Rra Sasil 12 - OEntro - Londrina/FR- CÊP8601G210

lnrcrlção Étaduel: Contador:

tuprerenhnte: LeonfWagnertuhqukn CPF: 048.368.95S,95 RG: 8ô477440

Erdcreço reprcrenttnto: Rua Belfort hulo GabÍassi 3ôO [Ietrito Congonhaa - Centro - CorrÉÍo RocôpitVPR- CEP86300-000

6"m rll ro prere ntrntr : prnntosyaneha@hotmail'corn

&nco: 237 - BRADES@ Agôncla: 53-1 - - Londrina/FR Gonta: 31512-5

Lot : 00í Lotc 001

lll. lt m Dücrlçlo do Pioduto , 8.rylço Gltde. Unld. PÍ.ço Hrlíno hrca

TeloÍone reprerentante: (43) 352$8598

tbta de abertura:

Pr.ço Unlúrlo Prrço Totrl

00'l tUlotociclcti, EÍo km, .flo 2015

dc no mlnlmo í25 clinürd.!, psÍtids rlótric., rttilo tr.il, com úlld.dc p.fi. a.trâd. ruâl .
uÍ!ana

Valitade da propostâ;60 dhs

Ptazo de entrêga: 30 dies

1,00 uN S.@0,00 Y.mrh| 9.000,00

PREçO lOTIL DO LOÍÉ :

IOTI. DAPROPOETA:

9.fi)o,00

9.000,00

c.000,00

€rà

78.599.95810003-08 Q 9cn,r^,Ltda

e
sPrqosta-vds& 1.1.31 17:8:&.
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RTACONMTE
DE PREÇO

SINAÍJPA
OME

ENVELOPE No 0í - PROPOSTA DE PREçOS

nazÃo soGtAL: posro DAS BtctcLETAs LTDA
CNPJ: 78.599.958/000í {18
ENDEREçO: RUA BRASIL,12- CENTRO
LONDRINA- PR
CEP:860í0-2í0

PREGÃO PRESENCIAL NO 15/2015
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ürç://www.reeeia.farenda.pv. br/Aplicacoes/ATSPO/Cerüdao/CNDC...

i,IilETÉruO DAFAZENDA
SecretarÍa da Rêceita Federal do Braail
Procuradorbceral da Fzerda llacional

CERTDÃO FOSÍT&íACOII EFEITOS DE NEGÂTN'A DE OÉENOS REI.ÀTN,oS ÂOS TRBI'TOS
FEI'ERâTI E À Dft'DA ATIVA DA lnIüO

Norne: POSTO DAS BICELETAS LTDA
CNPJ: 78.599.95üm0í -38

Ressalvado o direito de a Farerda tlacixal cobrar e irscrevs quaisqr.Er dívidas de responsabllirJade
do sujeito passito acinra iderüifica& qre vbrem a ser apuradâs, ê caítifrcdo qrs:

1. constam dÉbits adnirÍstrados pob Sscre*aria da Recsita Federal do Brasil (RFB), Gom a

êxigibilidadê suspênsa, ÍE termm do art. 151 da Lêi íf 5-172, de 25 de o.tr.üro de 1966 -
Código Tribúário l\bcioíEl (CTN), ou objeto de decisão jrrdic&il qrc determina sua

desconskler$o para firs de ertÍi@da rqdaritdeful; e

2- íáo onstam iscÍiÉ€s sn flív*la Ativa da LHb na Rosradryb-Ger"al da Faanda lücbnal
(PGF}Í).

Conforne dbpcto rre arts. ãI5 a ãE do CTt{ este docur:rio tern c rE$rrrs effis da certiJão
rngativa.

A aceitação desta certklão está condkbnada à verifrca@ de sua aúerüiidde na lrüerret, nos
endereçs <http:/Ânww.receita.faanda.gov.be ou <t*tp:/fwww-pgfn.faanda.gov.ba.

CertirJão eÍrútkta graürlannrte om bas,e na Portaria C.oÍirrfa RFB/PGFN n! 1.751, dp]@l0,!z014.
Emitida db24lfim14 <tpira edata de Brasília>
Válida
Cód€o de certidtu: 61 S-82Âô-3705. 55AF
Qr-e§uer rasLra ou ernerda irnaliiaÉ este docunento.

063

Egjg-.€g[iclgo*g4lrda erl Írrre da rnatrtz e valita para todas as s.as^fili4b- ref,erese erch.sivanente
ããnual6-ao *.le as corÉribuições

sociais previías nas alírpas 'a' a 'd' & parágrafo úÍú@ do art 11 da Lei f 8-212, de 24 de julho de
1991.

ldel 241031201513:46





Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenaçao da Receita do Estado
&v€â0io Dc;5íÂêc

!r.úúô@

Gertidão Negativa
de Debitos Tributários e de Díüda Ativa Estadual

tto 0í3ooí274{12

Certidão fornecida pera o CNPJ/MF: 78.599358r0m3{8
Nome: POSTO DAS BICICLETAS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual irscrever e cobrar débitos ainda náo
registrados ou que venham a ser apuftrdos, certificarx»s que, vertficando os regisúos da Secretaria de
Estado da Fazenda, @nstatamos não exisür pendências em nome do onüibuinte acirna identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidfu endoba todos c estabdecirnentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributárÍa, bern como ao descumprimento de obr(1ações tributárias acessórias.

Válida 2ZO7tm15 - Gratuito

A autenticirJade desta certidão deverá seronfirmada üa lntemet
www.fazenda.pr.gov.br
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