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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FÁZBNDÀ E PLANEJÁMENTO
COORDENAÇÃO DA ADMINISTRÀÇÃO TRIBUTÁRIA

DELEGÁCIA REGIONAL TRIBUTÁRIÁ DE TAUBATÉ_ DRT-03
POST O FISí:,IL DE 1Âl lItA I'É

TÉv.sla Rochi 
^ríôDiô 

Bürã{l. no 50 - Jd. S.ftÉ Mari. , AàsbâÉ sp
I I - líO8.:0r0

I I.clLHA úNícÂ :

N" cF]t frD,\o
azU?o

CERTIDÃO POSITIVÀ COM EFEITO DE NEGATIVA

CNPJ BASE; 59.104.4?2
RÂZÂO SOCIÁL: VoLKSWAGEN Do BRASIL ]NDÚSTRIA DE VEÍCULoS ÀUToMoToRES LTDA

A PRESENTE CÊRTIDÃO CONTEMPLA APENAS A PESQUISA DE DÉBITOS RELACIONÂDOS AO
ESTAAELECIMENTO ÂCIMÀ REFERENCIADO, NÃO CONTEMPLÁNDO OS DEMAIS ESTABELECIMENTOS
DÂ I!,I ESMÂ EMPRESA.

CERTIFICO QUE CONSTAM DÉRI]OS FISCAIS RELATIVOS AO I(.MS. INSCRIToS NA DivIDA ATIvA,
ATÉ A DATA D! EMISSÂo DESIE DoCUMENTo, CoM ExIGIBILIDADE SUsPENSA, A sÁBER:

- CNRI.: 59 .104.42210024-46 LE.: 688.017.786.114 CDA 1.060.998.425. 1.166.856.585. l.l6l.37l-614.
1.2A2.561.982, 1.r57.68r.458 E 1.006.884.329 0BS: CERTID^O DE DiVIDA AI tVA COM 

^EXIGIBILIDADE SUSPENSA. AUTORIZADA A E,MISSÃO DA PRESENTF- CI]RTIDÀO PI:LA
PROCURADORIA REGIONAL DE TAUBATÉ, NO GDOC N' I 2550.I3 868/2020,

***+,*+****+*3**+**,.)a,t,f+,t*,a*******+*+****+*+++****+**+*tr,****

FSElSel
**:i*,*,4.***l.í.a**)t+******t*+***+*****rl*,!,t**tartt*!t*+*:t,*l|tt*,*,4t,]:i*
**)*a**:t***************+**a****1*+**+)t**t.t)a***!a****rr**a+*****1**

oRs : roRÂM sol-tclÍ^Dos E PEsQtitsADos DÉBtTos DE tcMS tNSCRITos NA t)tvtD-A ATlvÁ. A PRr,sliN üi c[R l|D^() NÂ{] coNTEMPL^
.{ pEsQus^ D[ DEBITOS DE ICMS NÃO INSCRTIOS N^ t)tVI)^ 

^ 
t]V^. I)r] OU.|'ROS I RIAUTOS (tCM. lPV,{ T^XAS- ITCMD I t] At (C^USÁ

MORTIS E DOAÇÔ[S)) E DI' MULI'AS.

FINALIDADE: LICITAÇÃO (r(n{r'ARrA cAÍ N." 2orree8. ÁRT. r.. rNC l)

I- A PRESENTE CERTIDÀO SO É VÁLIDÂ EM RELAÇÀO AO INTERESSADO E DEMÂIS DADOS INDICADOS.
2- FICÂ RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA DO ESTADO DE EXÍGIR. A QUALQUER TEMPO. CRÉDITOS

TRIBUTÁRIOS QUE VENI]AM A SER APURADOS.
FISCALIZAÇAO E SERY A FOI RECOLHIDÂ NOS TF:RMOS DA LEGISLAÇÃO3. A TAXÀ DE

VICENTE.
4. PRÁZO DE VALIDADÊ DT\ CERTIDA (SEIS) MESES NFORME PORTARTA CAT N" 20 DE 0l i0.1/98 (DOE t)ll

02/04/9E

PROCE!§O GI)OC DI EITTSSÀOi t-OC,\I, I; DÂ'TÁ DE EMISSÀO

t2i50,l]868,010 IÚSTO FISCA].,TAUBA 0.t tÉ FEvERItR() !)L l0:0

IiMITIBí) POR:

ROSÂr-*GIILÂ FRA A FILOGONIO SILVA

R t ,'-

EDUARDO FAVARO DIr
TÉCNICO DA FÂZENDA ESTADUAL AGENTE FISCÂL Dtr RENDAS

IllD^

icoNTRIBUtNTE: VOLKSWAGEN DO BRÁStL tNDUSTRtA DE VEiCULOS AUTOMOTORES LTDA

itNScRtÇAoESTADUAL:688.027_786.114 c.N.p.J.:59.t04.422to024-46

i strulçÃo c,roÁsrRAl: ATrvA DÂTÁ rrA r.E. No ESTADo: 03i09/1s73

^.:DRT: DRT.O]. VALE DO PARAIBA. POSTO FISCAL: PF-TAUBATÉ

//i-./. :

;
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tn
Prefeitura Municipal de Taubaté

ESTADo oe sÃo PAULo
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANçAS

CERT|DÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS IIiOAIUÉR|OS NTO: 5080/2020

A Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura do
Município de Taubaté, usando das atribuiçÕes que lhe
são conferidas por Lei;

C E R T I F I C A, que consta nos assentamentos do Cadastro

lmobiliário desta Municipalidade, que o imóvel cadastrado sob no

46137001001, lançado em nome de VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA,

localizado na .,carlos pedroso da silveira, av,10000 PIRACANGAGUA -

TAUBATE-SP Cep: 12045-000, Lote, da Quadra, desta cidade, Estado

de São Paulo, NADA DEVE ate a presente data, com referência aos

tributos lançados sobre o imóvel.

A presente certidáo valida por um prazo de 60 (sessenta) dias após

sua emissáo. Fica Ressalvado o direito da Prefeitura Municipal de

Taubaté exigir a qualquer tempo os débitos que venham a ser apurados.

2510512020 às '10:15:3

em confoÍmidade com Dêcrêto número í2.396/201í, e, sua validade é

desta certidão está condicionada à verificação de sua cópia original na

endêreço http://taubatê.sp. gov.br

Número dê contÍolê : 7c74oa0690ô2730b750608e81afi!13c6

A veraci

AVENIDA NRADENTES, 5ã . CENTRO - CEP ,t 2íBO.IM . TELEFOI{E 3625{q'0.

ffi.",>A,
( dê 60 dias. 

.,/

Tauba(é
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Prefeitura Municipal de Taubaté

EsrADo oe sÃo PAULo
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANçAS

CERIOÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS I,IOEITÉROS NrO:172712020

A Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura do
Município de Taubaté, usando das atribuiçÕes que lhe
sáo conferidas por Lei,

C E R T I F I C A, que a empresa VOLKSWAGEN DO BRASIL

LTDA, estabelecida na , Município de Taubaté, Estado de São Paulo,

atividade INDUSTRIA , inscrita no

cadastro mobiliário sob o no .000000005248/74 e CNPJ

59.104.4221002446, NADA DEVE com referência a TRIBUTOS

MOBILIARIOS, ficando a presente Certidâo válida por um prazo de 180

(cento e oitenta ) dias após sua emissão. Fica Ressalvado o direito da

Prefeitura Municipal de Taubaté, cobrar qualquer dívida de

responsabilidade do contribuinte acima qualificado, que vier a ser

apurada, mesmo referente ao perÍodo compreendido nesta certidão..

Tau
!

3010412020 às 10:55:33

Certidão emitida ê DecÍêto númeÍo 1'1.912 12009, em 06/05/2009 e,o
sua validade é '180 (cento ê oitênta
A vêracidade certidão está onada à vsÍificação de sua cópia original na
lnternet, no en gov.bÍ

Númêro do controlo : 459cebac2c5b33ôf900cô99egd3ed1ô5

AVENIDA NRADENTES, 5Z' - CENTRO - CEP í 2O3GI8O . TELEFONE 3ô25{OOO.
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Câ.'XA
XAIXA -ÕON.-}M::A FÊDÉRÀL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: s9.LO4.42210024-46
Razão SocialíoLKSWAGEN Do BRASIL IND DE vEtc AUToMoToRES LTDA

Endereço: AV CÂRLOS P.DA SILVEIRA 10000 / QUIRIRIM / TAUBATE / sP / 12043-
000

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

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

Vatidade:18/03/2020 7s/o7 /2020

16083360958329

Informação obtida em l3/04/2O2O 08:41:09

A utilização deste Certiflcado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-cí.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsí 1t1

Emitido em atendimento._a rq:eífiIitâq(o judicial.

Certificação Número:
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t REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

TiIULO DO ESTABT LICIUEMTO{NouL oE FANTÁSIA,

DEMAIS

EROOEI
59-104.122JOO211$
FILIAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

OÀTA DE ABERTURA

2 O7l19U

NOME EMPRESÁRIAL

VOLKSWAGEN DO BRASIL INOUSTRIA DE VEICULOS AUTO'IOTORES LTDÂ

VEL (EFR)

S

ATIVÂ

CAOASÍRAL

c! DA ATIVIOAOE

29.10.7-0í - Fabricação de automóvêis, camionetas e utililários

cóDIGo E DESCRIÇÁo DAS ATIvloÀDES ÊCoNôUEAS SECiJNDÁRIAS

63,'lí.9-00 - Tratamento de dados, provêdore3 de sêrviços de aplicaçáo e sawiços do hospgdagem na intêm€t
69.2G,6.0'l - Atiyidades de contabilidad€
85.9$6.0{ - Trêinam€nlo em desênvo}elm€nto proÍlsslonal ê geEncial
68.226{0 - Gêstiio e administrâçáo da propriêdadê imoblllária
85,93-7{0 - Ensino de ldlomas
7í.t2.0.00 - Sêrviços d6 engêrhaíe

É OÁ NATUR"Â JU

206-2 - Sociêdade Emprêsária Limitadâ

NUMERO

10000

CEP

í 2.0.(t-000
&AIRRO/DISÍRIIO
PIRÂCANGAGUA

MUNICiPIO

TAUBATE

AV CARLOS PEDROSO DA SILVEIRA

ENDEREçO ELEIRONICO

COMPLEMENÍO

TELEFONE

lltl13171892

OAIA DA SITUAÇÃO CAOASTRAL

03tí112005

srTU^ÇÁo ESPEC|ÀL OAÍÂ OA SIÍUAÇÃO ESPECIA!

Aprovado pela lnstÍução Normâtiva RFB n" 1.863, de 27 de dezêmbro de 2018

Emitido no dia 08/05/2020 às l0:2í:/í3 (data e hore de Brasília). Página: 1/'l

SP

1t1
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PODER JT'D]CIÁRIO
JUSTIÇÃ DO TRÀBÀttÍO

CERTIDÃO POSITIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀLHISTÀS
COM EFEITO DE NEGÀTIVÀ

Nome: VOLKSWÀGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICITLOS AUTOMOTORES LTDÀ
(MÀTRIZ E FILIÀIS)CNPJ: 59 .:.O4 -422/0024-46

Cert idão
Expedi Ção
Val idade :

de sua ex

n" : 208 20
às 14:46:38
180 (cento e oitent.a) dias, contados da datsa

03 / 202o
L4/09/2020 -
dição.

Dú../ida6 ê sugêstõea: cndtêts!. jüs.br

certifica-sê que vorKswÀGE!Í Do BRÀgrL rNDugrRrÀ DE vErcuLos ÀIrrot{oroREs
I,TDÀ

(líÀTRIz E PrLIArs) , inscrito (a) no CNP,J sob o n"
59.104 .422/OO24-46, CO§STÀ do Banco Nacionaf de Dêvedores
Trabal,hist.as em face do inadimpJ-emento de obrigações estsabelecidas
no(s) processo (s) abaixo, com débito garantido ou exigibiJ-idade
suspensa:
0073800-96.1996.5.02.0462 - TRT 02" Região '*
0185600-L8.1985.5.02.0462 - TRT 02^ Região *

0215500-64.2007.5.02.0462 - TRT 02' Região *

0279500-45.1991.5.02.0462 - TRT 02' Região *i
0033500-62.1991.5.02.0464 - TRT 02' Regi.ão r
0037900-?5.1998.5.02.0464 - TRT 02' Região *
0094900-28.2001.5.02.0454 - TRT 02' Rêgião *

0099000-65.1997.5.02.0464 - TRT 02' Região '
0160500-79.1990.5.02.0464 - TRT 02' Região *

0180200-12.1988.5.02.0464 - TRT 02' Região r
0239000-28.1991,.5-02.A464 - TRT 02' Região *

0125300-85.2002.5.02.01165 - TRT 02' Rêgião +

0l427OO-78.2A03.5.02.0465 - TRT 02' Reg!,ão *

0178100-90.2002.5.02.0465 - TRT 02' Região *
0078500-06.2008.5.06.0003 - TRT 05' Rêgião *
0123500-59.2004.5.06.0006 - TRT 06' Região *

0001610-9?.201,3.5.09.0122 - TRT 09' Regíão *
0000104-52.20L4.5.09.0!22 - TRT 09' Rêgião +

0000373-91.2014.5.09.0122 - TRT 09' Região a

0000549-70.201,4.5.09.0122 - TRr 09' Região '
0001032-03.2014.5-09.0122 - TRT 09' Rêgião r
0001060-68.20L4,5.09.01-22 - TRT 09' Região a

0001334-95.2015.5.09.0122 - TRT 09' Região .
0001409-37.2015.5.09.0122 - TRT 09' Região *

0001590-38.2015.5.09.0122 - TRT 09" Região r
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PODER .]UDTCIÁF.IO
.ÍusTrçÀ Do rRÀBÀLHO

0000029-42.2016.5.09.0122 - TRT 09' Rêsião r
0070500-40.2005.5-09-0670 - ?RT 09r Rêgião â

0443100-15.2008.5.09.0670 - TRT 09' Região r
0000155-52.2012.5.09.0892 - TRT 09' Região r

0002638-94.2008.5.09.0892 - IRT 09' Região i
0009500-?0.2007.5.09.0892 - TRT 09' Resião r
0423900-59.2007.5.09.0892 - TRT 09' Regj.ão *

0554700-25.2006.5.09.0892 - TRT 09' Região '
0577800-09.2005.5.09.0892 - TRT 09' Regj.ão *

0000950-04.2010.5.09.0965 - TRÍ 09' Região r
0001140-25.2014.5.09.0965 - TRT 09' Região i
0500100-24.2009.5.09.0965 - TRT 09' Região '
0070000-32.2004.5.15.0102 - TRT 15' Região r
0192900-80.2005.5.15.0102 - TRT 15' Região '
0A01246-28.2010 .5.15 .0102 - TR? 15' Rcgião *
* Débito garantido por dêpósito, bloqueio de numerário ou penhora
de bens suficientes.
** Débito com exigibilidade suspensa.
Total dê proceeeoe: 40.
Certidão emit.ida com base no arE - 642-A da ConsolidaÇão das Leis do
Trabafho, acrescentado pela Lei n" 12.440, de ? de julho de 2011, e
na Resolução Àdminist.rativa no L47o/20L1 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constanEes desta Certidão são de re sponsab i l idade dos
Tribunais do Trabalho e estão atuaLizados atê 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídi-ca, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos o6 seus estabelec imentos, agências ou fifiais.
À aceitaÇão desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autent.icidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www. tst.jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

INFORIT{ÀçãO IIdPORTÀIITE
À certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos
da negativa (art. 642-L, § 2", da Consolidação das Leis do
Trabal-ho) , atesta a exist.ência de registro do CPF ou do CNPJ da
pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou
garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens
suficientes.

Certidão n" 692A365/2020. Página 2 de 2

DúvidaÉ ê ÉuqestôeÉ: cndt@Est. ius.lrr
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A
PreÍeitura Munícipal de Nova Santa Bárbara
Nova Sentâ Bárbara /PR

Ref.: Pregâo Eletrônico no 1O|2O2O

Processo Adm. no 1812020

A VOLKSWAGEN DO BRASIL INOUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida
Av. Carlos Pedroso da Silveira, 10.000 - Piracangaguá - Taubaté/SP, CEP:
í 2.043-000 e inscrita no CNPJ sob o n' 59.104.4221002446, por

intermédio de seu representante legal, abaixo assinado, no uso de suas
atribuições legais, declaro que não possuímos, em nosso Quadro de
Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de l6 (dezesseis)
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em
observáncia à Lei Federal no 9854, de 27.10.99, que altera a Lei no

8666/93.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente

Taubaté/SP, 28 de maio de 2020

Unidode Anchieio
Estrodo MorginolVio
Anchieto, km 23,5
cEP:09823-90r
Sôo Bernordo do Compo - SP

7

-:-,---.\/ - 
t' 

-.-- 
<--^4, ,/\-/' Fabio tiguel Laiz

Repr€sentante Legalrconsultor de vendas corporativas
RG: 32.075.3876 / CPF: 31 1.832.46862

Volkswagen do Brasil lndústria de Veículos Automotores Ltda

Fone +55 (11) 99657-5197 (11\ 4347 4476
fabio laiz@volkswaqen.com. br

httD://www wv.com.br

DECLARAçÃO DE INEXISTENCIA OE EMPREGADOS MENORES
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À
Prefeitura Municipal de Nova Sante BárbeÍa
Nova Santa Bárbâre /PR

Ref.: Pregão Eletrônico no 1012O20

Processo Adm. no 1812020

DECLARAçAO DE IDONEIDADE

A VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOiIOTORES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida
Av. Carlos Pedroso da Silvêira, í 0.000 - Piracangaguá - TaubatéiSP, CEP:
12.043-000 e inscrita no CNPJ sob o n' 59J04.42210024-46, por

intermédio de seu representante legal, abaixo assinado, no uso de suas
atribuiçôes legais, declaramos para os fins de direito, na qualidade de
Proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de Pregão
Eletrônico N.o 10/2020, instaurado por este município, que não estamos
impedidos de licitar ou contratar com a Administração Pública, em
qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, Íirmamos a presente

Taubaté/SP, 28 de maio de 2020

Unidode Anchieto
Esrrodo MorginolVio
Anchieto, km 23,5
cEP,09823-901
Sõo Eernordo do Compo - SP

,/ r .>..-
, r' c- -i'o <--c-' q--/-

' Fabio iguel Laiz

RepÍêsentante Legalrconsultor de Vendas Corporativas
RG: 32.075.3874 I CPF: 311.832.46842

Volkswagen do Brasil lndústria de Veículos Automotores Ltda

Fone +55 (11) 99657-5197 (11) 43474476
fâbio.laiz(Avol en.co m.br

-
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A
PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Nova Santa Bárbara /PR

Ref.: Pregão Eletrônico no 1012020
Processo Adm. no '1812020

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCh DE FATOS IMPEDITIVOS

A VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida
Av. Carlos Pedroso da Silveira, 10.000 - Piracangaguá - Taubate/SP, CEP:
12.043-000 e inscrita no CNPJ sob o n' 59J04í2210024-46, por

intêrmédio de seu representante legal, abaixo assinado, no uso de suas
atribuições legais, declara, sob as penas da Lei, que até a presente data
inexistem fatos impeditivos para sua habilitaçáo no presente processo
ciente da obrigatoriedade de declarar oconências posteriores.

Por ser expressáo da verdade, firmamos a presente

Taubaté/SP, 28 de maio de 2020.

Unidode Anchieto
Estrodo MorginolVio
Anchiero, km 23,5
cEP,09823-901
Sõo Bernordo do Compo - 5P

,/ /-'-l "Fabio iriguel Laiz

-/ A, ,/

Representantê Legalrconsultor de Vendas Corporativas

RG: 32.075.387-6 I CPF : 31 1.832.468€2

Volkswagen do Brasil lndústria de Veículos Automotores Ltda

Fone +55 (í 1 ) 99657-5197 (11) 43Á74476

Íabio laiz@volkswaoen.com.br
http://www. vw.com.br

1



À
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Nova Santa Bárbara /PR

DECLARAçÃO DE NÃO PARENTESCO

A VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida
Av. Carlos Pedroso da Silveira, "10.000 - Piracangaguá - Taubaté/SP, CEP:
12.043-000 e inscrita no CNPJ sob o n" 59JU.42210024-46, por
intermédio de seu representante legal, abaixo assinado, no uso de suas
atribuiçóes legais, declara, para efeito de participação no processo
licitatório PREGÃO ELETRÔNICO No'10/2020, da Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara, que não mantém em seu quadro sociêtário 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
Licitaçôes do Município de Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presênte

Taubaté/SP, 28 de maio de 2O2O

Unidode Anchieto
Esrrodo Morginol Vio
Anchiet, km 23,5
cEP:09823-90r
Sõo BeínoÍdo do Compo - SP

o J.e z--, (--____

I F^bio miguel Laiz

Representantê Legal/Consultor de Vendas Corporativas

RG: 32.075.387S I CPF'. 31 1.A32.468{.2

Volkswagen do Brasil lndústria de Veículos Automotores Ltda

Fone +55 (1 1) 99657-5197 (111 43r'.7 4476
fabio.laiz n.com

http://www.vw.com. br

120

Ref.: Pregão Eletrônico no 1O|2O2O

Processo Adm. no 1ü2020
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PODER JUDICIAR!O
TRIBUNAL DE JUSTIçA DO ESTADO DE SÃO PAULO

cERTtOÂO ESTADUAL DE OtSTRIBUTÇÔES CíVEIS

9581674

oERTIDÁO tf : 9966r'7

A âutenticidade desta certidão poderá ser mnfirmada pela intemet no site do Tribunal de Justiçâ

FOLHA:1/2

CERTIFICA E oÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuiçóes de PEDIDOS DE
FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇOES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a

NPJ

Esta certidáo náo aponta ordinaÍiamente os processos em que a pessoa cujo nome foi
pesquisado Íigura como autoÍ (a). Sâo apontedos os Íeitos com situaÉo em tremitaÉo já
cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Oistritais do
Estado de Sâo Paulo.

A data de informetizaÉo de cada Comarca,/Foro pode ser verificada no Comunicado
SPI no 2212019.

Esta certidão considera os Íeitos distribuídos na 1â lnstâncie, mesmo que êstejam em
GÍau de Recurso.

Náo existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a

As seguintes distribuiçóes:.'.-*'

sÀo BERNÀAIO DO CÀ.llPO
» F.ro d-e Sáo Bêrnál'io d. Cámp. - 1" Vara Cível. Processc' C A ' 19 a 2 - 5 7 . 2 0 1 I . I . 2 6 . 0 5 6 4
10018859-79;2016-8-f6.0A35) Sitrãqáô: §úspêrso. AÇãc: Fafência de Emptêsá.ios,
.9ociedadês Empresár;êis, ,Yrciae,nl3resas ê Erpresâs de Peqtenc Portê. Àssunto:
RectaPe.açào.: júdicjai e Falênciá. Data, 12/a7/2a18. Reqte: MetaTzu-l índústria
]4ete:7úÍqica ê Cotdé rci a Llnixada.
>> Foro de Sãa BernalCô da Canpo - 1'Vara Cjvel. Processo: iCL3365-08.2016.8.26.A564
.Srtuação; En graü de reclrrso. AÇão: Fà1êrcie dê Empresários, Sociedades
E:.npÍesáÍiais, l1-ic-roernp-resa.J e El,p-resês Ce Peqúenc Porte^ Àssuntci Ob!;gaÇóes. Data:
A3/06/2076. Reqte: Mexa.Tzül Indus:' Í- a MeLdfúrgicà e Conérct.' Limlcada.
» t'oro de ,ao !,ernatao do cd.,pa - le vâÍa Cjve1. Prccesso: 10145/'1-g1.2075.5-26-0564
situaçáo: gl') qrdú de reiur"o. AÇão: Fdfência de Enpresários, sóciedades
Enpresáriais, Micraer,presas e E?p-resas de Pequerr. P..te. Àssunio- lDàC)nolenentc.
Data: A5/A7/2015. -Regte.' NBM Funda de lnvestine.ta E,ã. Di-.eitcs C-red:;.rics Nao
Padron)zados.
» Fato de São Bernardô da Cdtrpo ilara Cívei - Prccesso-_
'1017859-A8.2019.8.26.0564. AÇãa: Re.úpêraÇáô .r!diciál- Àssuntói Concutso de
CreCoÍea- Dàta: 76/A7/2ô19- -Reqte; Perofa Canéícac e Se.rr-:Ç.s Eire7i.,***'****'*

'» Fôro de sâo Eêrnardo do campo - 2' vaía Cívef. Ptoêêssot 7028783-62.2016.8.26:0564
s::uaÇãc. En gràr de recurso- AÇâo: Fá-lérriê Ce EnpÍesáÍios, Sociêdades
Enpresáriais, Microenpresas e Err],resás de Pequenc Porte. .4ssuri.. Ínâdr,rplemer;..
Ddtà: 10/11/2A1€. Req!-e: Ke:per Tecnoloqlá ie Àssertos Áuro.roaivos ZÊia. n44ssÀ
FALÍDA.i*+r-***

mililillill TJ§?

04105t2020

A Diretoria de Serviço Técnico de lnformagões Cíveis do(a) Comarca de Sáo Paulo -
Capital, no uso de suas âtribuiçÕes legâis,

0310512020, veriÍicou CONSTAR como réu/requeridoínteressado em nomê de:

VOLKSWAGEN DO BRÂSIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA,
59.1U.42?,002446, conforme indicaÉo constante do pedido de ce

PEDIDO N":
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIçA DO ESTADO OE SÃO PAULO

CERTIDÁO ESTAOUAL OE DISTRIBUIÇÔES CíVEIS

CERNDÁO Nô: 996647

A autenticidade desta certidâo poderá ser confirmada pela intemet no site do Íribunal de Justiçâ.

FOLHA:212

Receita Federal que veriÍique a identidade do NOME/RAZÁO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A
conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do
destinatário da certidáo.

A certidáo em nome de pessoa jurídica considera os processos reÍerentes à matÍiz e às
filiais e poderá apontar feitos de homônimos náo qualiÍicados com tipos empresariais diferentês do
nome indicado na ceÍtidão (ElRELl, S/C, S/S, EPP, ME, MEl, LTDA).

Esta ceÍtidáo só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidáo é sem custas.

5 de maio de 2020.

9581674

T2?

PEDIDO N': ffillilllill]l[
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PODER WDICL(RIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÀO PAULO

Secretaria Judiciária

Serviço de Processâmento do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial

CERTI DÃ O

Filipe Gustavo Ciolfi Guerrero,

Escrevente Técnico Judiciário do

Serviço de Processamento do

Gruyt de Câmaras Reservadas

de Direilo Empresarial do

Tribunal de Justiça do Estado de

São Paulo.

CERTIFICA,atendendoa
pedido de pessoa interessada que, compulsando os autos de Apelação

Cível n" 1028183 -62.2016.8.26.0564, distribuído em 05/09/2019, em que

é Apelante/Apelado Volkswagen do Brasil tndústria de Veículos

Automotores Ltda, sendo Apelados/Apelantes Keiper Tecnologia de

Assentos Automotivos Ltda e ouüos, deles verificou tratar-se de

Procedimento Comum Cível 1028183-62.2016 .8.26.0564 oriunda da 2'

Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo interposta pelo ora

apelado, tratando-se de pedido Íàlimentar, ahrmando serem credoras de

dívida de venda de equipamentos automotivos em favor da requerida,

equipamentos entregues no tempo ajustado. Sustentâ o protesto ÍegulaÍ

das dívidas. Narra desentendimentos comerciais entre as partes a resultar

na rescisão de todos os contratos de fomecimento, o que ensejou a

devolução à requerida de todo ferramental em posse das requerentes,

devolução deferida por meio de tutela de urgência obtida junto ao TJSP,

o que implicou no cancelamento da maior parte da receita das requerentes

e na impossibilidade de pagar seus fornecedores pontualÍnente,

desaguando em pedido de recuperação deferido pelo Juízo da l'Vara de

Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca da

Capital. Requereram o diferimento do recolhimento das custas iniciais

para o final da açào ou para o momento posterior ao depósito elisivo,

bem como a decretação de quebra da requerida, com o levantamento de

eventual depósito comprovado nos autos. Decisão de fls. 515 deferiu o

diferimento do recolhimento de custas processuais para o final do

processo. Em resposta em forma de contestação, a requerida afirma que a

alegação de que a Volkswagen recebeu os equipamentos automotivos,

fls.2796
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PODER JT,DICIÁRIO o, ,,n,I24
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÀo PAULo

Secretaria Judiciária

Serüço de Processamento do Grupo de Câmaras Resen'adas de Direito Empresarial

mas deixou de efetuar o pagamento e nem poderá devolvê-los, pois já os

utilizou em sua liúa de produção é falaciosa e descontextuaiizada.

Sustenta quc a obrigação dc pagamento não foi cumprida porquc as

Íequerentes deixaram de cumprir a obrigação por elas assumida, que

constituia condição precedente para que fosse devido qualquer valor por

parte da Volkswagen. Alega, ainda, que este pedido falimentar é abusivo,

pois sucedâneo de ação de cobrança. Acrescenta ser de conhecimento

geral que a requerida é empresa solvente, o que se comprova pelo

depósito elisivo exigido por lei. Requer, em preliminar, a extinçào do

feito sem apreciação do mérito, porque grande parte dos documentos

juntados pelas requerentes é ilegível, devendo as requerentes emendar a

inicial sob pena de extinção da demanda, ou em razào da inadequação da

via eleita, considerando o ajuizamento do pedido de falência para

cobrança de empresa solvente. No mérito, clama improcedência, pois (i)

não foram observadas as condições de acordo firmado entre as partes

para o fim de autorDar a aquisição de peças automotivas, a saber, não

houve devolução de ferramentais pertencentes à requerida e não houve

manifestaçào da requerida a respeito da qualidade das peças automotivas,

visto que as requerentes não possibilitaram a avaliação das peças, a fim

de proceder a aquisição; (ii) parte do valor relativo as peças automotivas,

ainda que não devido considerando o descumprimento do acordo, já foi

quitado; (iii) a quaotidade de itens cobrados por meio das duplicatas que

aparelham o pedido falimentar está majorado. Alega que, por cota do

estremecimento e ruptura da relação comercial, requeÍeu a retomada de

seus bens sob a posse das requeridas, conseguindo a retomada parcial,

contexto em que foi surpreendida com um acordo com escopo limitado,

propondo que os demais fenamentais seriam devolvidos caso a requerida

adquirisse tanto o estoque de peças automotivas, com Íeajuste em 25Yo do

valor, como a matéria prima para a produção das peças, acordo com o

qual concordou, premida por suas necessidades, ainda que as condiçôes

do acordo fossem abusivas e impróprias, considerando que o pleito de

retomada de bens. CERTIFICA AINDA que o MM. Juízo a quo (fls.

25'70/2579) julgou improcedente o pedido inicial, considerando a

presença de relevante razão de direito a justificar o não pagamento da

dívida protestada. Condeno as requeÍentes ao pagamento de custas e
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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÀO PAULO
Secretâriâ Judiciáriâ

Serviço de Processamento do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial

despesas processuais e ao pagamento, ao patrono da Ré, de honorários

advocaticios que fixo em l0% do valor atualizado da causa, nos termos

do artigo 85, § 2", do CPC. CERTIFICA TAMBÉM Qt-lE foi intcrposta

apelação (Í1s.2633/2651 e fls. 265612667) e contrarrazões (fls. 270312712

e fls. 271312'732). CERTIFICA AINDA que foi realizada sessão

conciliatória em 2911112019, na qual não houve conciliação. CERTIFICA

MAIS quc os autos foram conclusos para o relator em O311212O19.

CERTIFICA MAIS que, em 22/041202O, foi proferida a r. Decisão,

tópico final, "Em tempos de pandemia, enfim, impossível o julgamento

presencial, faz-se o julgamento possível, que é o virtual. E assim úí-se à

ação falimentar preferência a todas as outÍas, neste segundo grau de

jurisdiçào. E o que determino, contando com a compreensão e a

colaboraçãÕ das partes na perseguição do objetivo de se ter decisão de

mérito - que se confia venha a ser justa e efetiva --, num tempo razoável

(CPC, aÍ. 60). lntimem-se as paÍtes pela imprensa. Feita a publicação,

aguarde-se por 5 dias corridos, durante os quais estarei à disposição das

partes para recebimento de memoriais e/ou entrevista por meios

eletrônicos, mediante contato agendado pelo e-mail

gabdescciampolini@tjsp jus.br, a,/c do escrevente Danilo Camargo

Nonato. Voltem, após o quinquídio, os autos conclusos, para elaboração

de voto (que terá o no 21.416), dando-se então início ao julgamento

vimral" (fls. 277112792). CERTIFICA MAIS que a r. Decisão foi

disponibilizada no DJE do üa 2310412020. CERTIFICA MAIS E

FINALMENTE que em 05/05/2020 foi gerada certidão de decurso de

pÍazo pzra manifestação ao r. despacho e os autos foram conclusos ao

Exmo Desembargador Relator. NADA MAIS com referência ao pedido.

O referido é verdade e d.i fé. São Paulo, 15 de maio de 2O20.

Eu, Filipe Gustavo Ciolfi Guen'ero,

Escrevente Técnico Judiciário do Serviço de Processamento do Grupo de

Câmaras Reservadas de Dteito Empresaríal, subscrevi.

(Isento do recolhimento de custas nos termos do PÍovimento CSM n.' 2.356/2016

publicadono Diáúo da Justiça Eletónico de l6dcagostode 20I6.)
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fls.6174

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMÂRCA DE SÀO BERNARDO DO CAMPO
FORO DE SÀO BERNARDO DO CAMPO
2" VARA CÍVEL
Rua Vintc e Três de Maio, 107, ., Vila Tereza - CEP 09606-000, Fonc
2845-9544, São Bemardo do Campo-SP - E-mail:
saobemardo2cv@dsp jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das I2h30min às19h00min

S P-

CERTIDAO DE OBJETO E PE

SILVIA MAYIJMI TANJI, Escrivão Judicial I do CaÍório ü 2". Yara Civel do Foro de São

Bernardo do Campo, nâ forma da lei,

CERTIFICA que, pesquisando em Canório, a seu caÍgo, verificou constar:

PROCESSO DIGITAL N": l0l 7859-08.2019.8.26.0564 - CLASSE
Recupcração Judicial - Concurso de Credores

ASSUNTO:

DATA DA DTSTRIBUIÇÃO: 16/0712019 VALOR DA CAUSa: R$ 100.000,00

REQUER.ENTE(S):
PEROLA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 67.490.94610001-54, Av. Dr. Rudge
Ramos, n" 310, Conjuntos l00l/1003, Rudge Ramos, CEP 09635-110, São Bemardo do Campo -
SP

REQUERIDO(S):
VOLK§WAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICL-LOS AUTOMOTORES LTDA.,
CNPJ 59.104.42210001-50. com endereço à Via Anchieta, CP 1046 - Km 23,5, Ala I 7, Assuncao,
CEP 09823-000. São Bernardo do Campo - SP

OBJETO DA AÇÃO:
Recuperação judicial da empresa Pérola Comércio e Serviços Eireli

SITUAÇÃO PROCESSUAL:
Decisão - 1710112019'18:15:23 - Vistos. Trata-se de pedido de recuperação judicial formulado por
PERÓLA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI narrando que esrá em atividade há 27 anos no
ramo de prestação de serviços de limpezas técnicas e convencionais, além dc jardinagem coleta
de resíduos. manutençâo e terceiÍizâção de mào de obra e logística de parques industriais,
prestado serviços junto a empresas de grande pone, em especial montadoras de veículos e

caminhões. Discorre que, na esteira da crise econômica nacional a resultar em perda de poder
aquisitivo, diminuição de crédito e consequente redução na venda de carros, teve muitos de seus
contralos rescindidos. a ocasionar a redução de seu quadro de colaboradores e expressiva redução
de faturamento. Com as rescisões contratuais, houve incremento no passivo trabalhista em
aproximadâmente R§ 1,5 milhão, somente decoÍente de adicionais de periculosidade
recoúecidos em Juízo. Nara, ainda, que recebeu comunicação, em 09 de maio de 20l9, de aviso
prévio de 60 dias para a rescisâo unilateral do contrato de prestação de serviços firmado com a
Volkswagen, findando um vínculo de 24 anos, o que resulta na necessidade de dispensa de 289
colaboradores que atuavam junto a esta montadora. Por fim, este fato ensejou a distribuição de
ação judicial em que se busca a declaração de nulidade de cláusulas abusivas e ilegais que
limitam à requerente a solidariedade junto à Justiça do Trabalho, afastando a responsabilidade da
tomadora de serviços. Sustenta que, além do narrado, a Volkswagen deixou de pagar pelos
serviços já prestados sem qualquer justificativa Defende sua viabilidade econômica, não tendo
contra si nenhum título vencido ou protestado, com a manutenção de suas obrigações tributárias
em dia e que já vem tomando medidas para se adequar à realidade derivada da perda de

Ê
ii

t

§
.'4.

g

.i

a

-
§:)

=
s

§

§
E3
ãa
otQ
.S 'o
3 -§'ôE
'§o

-àR

e§



fls.6175 t2?
TRIBU\AL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
FORO DE SÀO BERNARDO DO CAMPO
2" VARA CÍVEL
Rua Vinte e Três dc Maio, 107, ., Vila Tereza - CEP 09606-000, Fone:
2845-9544. São Bemzrdo do Campo-SP - E-mail:
saobernardo2cv@tj sp jus.br
Horário de Atendimênto ao Público: das 12h30min às19h00mir

faturamento decorrente da rescisão unilateral de seu maior contrato, como a mudança de endereço
de que resulta considerável economia. Rcqucr quc a concessão dc tutela de urgôncia para que sc

expeça oficio à Volkswagen contendo determinação pazr que seja realizado o pagamento dâ
importância de R$ 3.470.321,30, referente a serviços presEdos, além de ser compelida ao
recolhim€nto de impostos retidos na fonte pagadora no montânte de R$ 856.291,00. E O
RELATORIO. DECIDO. O despacho inicial em pedidos de recuperâção judicial tem por
finalidade precípua a análise de sua regularidade fonnal, cotejando-se a documentâçâo aportâda
com o rol apresenlado pela legislaçâo regente, em especial os arligos 47, 48 c 5l da Lei
1l.l0l/05. sem que sc faça uma análise mais percucicntc a respcito da viabilidadc econômica da
requerente. Vê-se da documentaçâo encartada aos autos que os requisitos formais estão
preenchidos a exigir que o processamento do pedido seja autorizado. Assim, na forma do artigo
52 dA LCi 11.10I/05, DEFIRO O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÀO ruDICIAL dC

PÉROLA COMÉRCIO E SER\,IÇOS EIRELI, inscrita no CNPJÀ,ÍF sob o n"
67.490.94610001-54, estabelecida na Av. Dr. Rudgc Ramos, 310, conjuntos 1001/1003, Rudge
Ramos, São Bemardo do Campo/SP, CEP 09635-1 10. l) Nos termos dos artigos 52, I e 64 da Lei
l1.l0l/05, observado o art. 21, parágrafo único do mesmo diploma, nomeio DELOITTE
TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA, com endereço na Av. Dr. Chucri Zaidan,
1.240, 5" andar, Golden Tower, São Paulo, SP, CEP 04711-110, endereço eletrônico:
auxiliarjusticadtt@deloitte.com, que está devidamente hâbilitadâ nesta Varâ, nos teÍrnos do
Provimento 797103 e no Portâl dos Auxiliares da Justiça. Intime-se-a, por e-mail, para que preste
o termo de compromisso no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de substituição, ficando
autorizada a intimaçào por e-mail institucional. Deverá a administradora judicial informar ao
Juízo a situação da empresa, em dez (10) dias, para os fins prcüstos nos aí.22, inciso II alínea
"a", primeira parte, e "c" da Lei I I .l0l /05; bem como cumprir o disposto no artigo 22, inciso I,
alínea "a". Caso se faça necessária a contratação de profrssionais auxiliares, deveriá apresentar os
respectivos contratos. 2) Com esteio no aÍigo 52, inciso II da lei I 1.101/05, determino a dispensa
da apresentâção de certidões negativas para que a devedora exerça suas âtividades, exceto para
contrâtação com o Poder Público ou para recebimento de beneficios ou incentivos fiscais ou
creditícios, observado o disposto no art. 69 da LF, ou seja, que o nome emprcsarial seja seguido
da expressão "em recuperação judicial", oficiando-se, inclusive à ruCESP para as devidas
anotações.3) Nos termos do artigo 52, inciso III, da lei ll.l0l/05, fica suspenso o prazo
prescricional; bem como o curso de todas as ações e execuções contra a devedoÍa (art. 6" - LF),
inclusive aquelas dos credores paniculares dos sócios solidários, pelo prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, contado do deferimento do pÍocessamento da recuperação, devendo permanecer os
respectivos autos no juizo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1", 2' e 7' do
artigo 6" e as relativas a créditos excetuadâs na forma dos §§ 3'e 4'do artigo 49, todos da Lei
11.101/05. À devedora caberá as comunicações respectivas (anigo 52 § 3").4) Conforme anigo
52, inciso IV da lei I l.l0l/05, determino à devedora a apresentação de contas demonstrativas
mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituiçâo de seus
administradores (essas contas mensais devem ser juntadas ao incidente próprio a ser cadastrado
quando da primeira apresentação). 5) No moldes do artigo 52, inciso V da lei ll.10l/05:
comuniquem-se, por cartas com ARs as Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e
Municípios em que a devedora tiver estabelecimento, devendo a autora informar os endereços das
Fazendas Estaduais e Municipais dos locais onde possua filiais; 6) Determino a publicação do
edital, como determina o aÍigo 52. § lo e incisos da lei I l.l0'l/05, devendo a autora proüdenciar
a r€spectiva minuta, no prazo de cinco (5) dias, enviando-a ao e-mail da serventia
(saobemardo2cv@dspjus.br), para conferência e cálculo das despesas devidas, e posterior
publicação, observado o disposto no art. l9l LF (publicação na imprensa oficial e em jomal de
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FORO DE SÀO BERNARDO DO CAMPO
2'VARA CÍ\'EL
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grande circulação). Do edital deverá constar o passivo fiscal com adveÍência acerca dos prazos
dos artigos 7" § l', c 55 LF, bcm como a rclaçào de crcdorcs aprcsentâdâ pcla autora, como
dispõe o aÍ. 41 LF. Consigne-se que o prazo para habilitaçôes ou divergências aos créditos
relacionados pela devedora, é de quinze (15) dias, a contar da publicação do referido edital (art. 7'
§ l'- LF, observado o disposto no aÍigo 9"). Eventuais habilitações ou divergências qwmto aos
créditos relacionados (art. 7", § 2" - LF), deverão ser encaminhadas diretamente à administradora
judicial, no e-mail a ser por ela apontado voltado à estâ Íinalidade. lmportânte consignar nesse
tópico que, quanto aos créditos trabalhistâs, pâra eventual divergência ou habilitâção, é nccessário
que cxista sentença rabalhista líquida e cxigívcl, ou seja, transitada cmjulgado (aÍ. 6" § 2'- LF),
sendo de competência da Justiça Trabalhista eventual fixação de valor para r€s€rva. A
administrâdorâ judicial, verificadas as informações e documentos (caput e § l' do aÍ. 7 - LF),
fará publicar ediral com a relação de credores. no prazo de quarenta e cinco (45) dias, contado do
fim do prazo do § 1", devendo indicar o local, horário e prazo comum em que as pessoas

indicadas no aíigo 8'da Lei terào acesso aos documentos que fundamentaram a elaboração dessa

relação (artigo 4" § 2" - LF). Conforme dispõe o art. 10 - LF., as habilitações ou divergências
apresentadas fora do prazo preüsto no art. 7' § 1'- LF, serão recebidas como retardatárias e, caso
apresentâdas antes da homologação do quadro geral de credores, serão recebidas como
impugnações, devendo ser dirigidas eletronicamente ao processo principal, para processamento
apartado, e serão processadas na forma dos anigos l3 a I 5 LF. 7) O plano de recuperação judicial
deve ser apresentado no prazo de sessenta (60) dias, como dispõe o art. 53 LF, sob pena de
convolação da recuperação judicial em falência. Apresentado o plano, expeça-se o edital com o
aviso do art. 53 § único LF., com prazo de trinta (30) dias para objeções- Caso ainda não teúa
ainda sido publicada a lista de credores pela administradora judicial, a legitimidade para
apresentar objeções será daqueles que já constem do edital da devedora e que tenham postulado
habilitação de crédito. 8) Consigne-se que os prazos de que trata a Lei ll.l0li05 ostentam
natureza de direito material, como é o caso do stay period. Assim, a contagem dos prazos
relacionados a este feito em dias conidos, não se aplicando a íorma de contâgem do art. 219 do
CPC. 9) Desde já resta indeferidâ a suspensão das âções judiciais contra os avalistas, por ausência
de fundamento legal. Nesse sentidô j-á decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo: "EMBARGoS À EXECUÇÀO. Céa"la de Crédito Bancário. Recuperação judicial.
Suspensão da execução. Efeitos da recuperação Íelativamente à Pessoa Jurídica. Artigo 6',
parágrafo 4'. da Lei I l.l0l/05. Coexecutados. Efeitos que não âtingem os garantes. RecuÍso
improvido". (Apelação n' 4005323-51.2013.8.26.0554. Relator Silveira Paulilo, Comarca Santo
André, 21" Câmara de Direito Privado, julgado em 23t0312015) l0) Por fim, quanto ao pedido de
tutela de urgência, percebe-se a fls. 4921553 a existência de notas fiscais, com vencimenlo em
20106/2019, referentes a serviços em tese prestados pela requerente em favor de Volkswagen do
Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. A fls. 556i607, notas fiscais referentes a serviços
em tese prestados, algumas delas com veÍcimento em 2010712019, ao passo que a fls. 610/626,
presentes notas fiscais relacionadas a serviços em lese prestados, cujos pagamentos vencem em
data posterior ao pedido de recuperaçào judicial. Assim, a tutela de urgência deve seÍ concedida,
mas não nos exatos moldes postulados pela requerente, sendo de rigor a adequação da tutela à
realidade demonstrada nos autos. Do exposto, CONCEDO, liminarmente, tutela de urgência para
determinar à Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. que deposite em
juizo, no prazo de 5 dias, os valores referentes às notas fiscais de fl. 492/626, vencidas até a data
do depósito, referentes aos serviços efetivamente prestados, prosseguindo com o depósito dos
valores referentes às notas fiscais remânesccntes à medida do vencimento, consideradas,
igualmente, aqueles relativas a serviços de fato prestados, sob pena de aplicação de multa diária
no valor de R§ 1.000.00 (mil reais). limitado ao valor de RS 50.000 (cinquenta mil reais),
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servindo esta decisão como oficio, a ser protocolado pcla requerente junto à Volkswagen,
comprovando-se nos autos o protocolo do oficio no prâzo de 5 dias. I l) Comuniqucm-sc os

Juízos das Varas Cíveis. Fazendas Públicas e J.E.C. desta Comarca; bem como os caÍórios
imobiliários, de protestos, Bolsa de Valores e Receita Federal. Deverá a Administradora fomecer
o nome e núrnero da OAB de advogado para receber as intimações. Dê-se ciência ao Ministério
Público. Intime-se.
Decisão - 08/08/2019 l9:14:36 - Vistos. l.Fls. 7971798. Ciente.2.Fls. 804/876 (Banco Bradesco
S.A.), fls.914/919 (SIEMACO ABC), fls. 983/985 (Delloitc Administradora Judicial), fls.
1054/1056 (LP Equipamentos dc Protcção tndividual Eircli). Cadastrcm-sc e observc-se. 3.Fls.
8771879 (Volksu'agen do Brasil lndústria de Veiculos Ltda.). Defiro o prazo requerido para
juntada de atos societários, procuração e de taxa de mandato respectiva. Com a vinda destes
documentos, cadastre-se e observe-se. No que toca à retenção de valores para pagamento de
credores trabalhistas, tal medida destoa do quanto determinado em decisão de fls- 7781783,
valendo dizer que não se justifica a retenção de verbas que se submetem aos cfeitos da
recuperação judicial, ainda que por razôes em tese nobres, sobretudo quando â decisão que
determinou o depósito de numerário em juízo não dá margcm à interpretação que autoriza
retenções de quaisquer quantias. Providencie, portanto, a Volkswagen. o depósito dos valores
retidos a pedido de SIEMACO ABC. no prazo de 5 dias, sob pena de aplicação de multa diária de
R$ 1.000,00 (mil reais) , até o limite de 50.000,00 (cinquenta mil reais). 4.Fls. 914/918- O pedido
formulado pelo SIEMACO ABC no sentido de que os valores retidos pela Volkswagen sejam
exclusivamente usados para pagamento de verbas rescisórias não encontra amparo na legislação
de regência, que determina a submissão ao procedimento recuperacional de todos os créditos
existentes à data do pedido. Nào se olvida o caráter alimentar das verbas trabalhistas, mas há que
se observar o regÍâmento da Lei de Falências e Recuperações Judiciais, a determinâr a submissão
à recuperação judicial das verbas em disputa, restando aos representâdos do Sindicato o
ratamento diferenciado que a Lei 11.101/05 dá aos créditos trabalhistas. Desta forma, indefiro o
pedido de fls. 914/918. S.Fls. l0ó211066. Defiro o levantamento, em favor das recuperandas, do
valor depositado a fls. 881. Expeça-se o necessário. Indefiro, no entanto, o pedido de aplicação de
multa à Volkswagen pelo atraso no cumprimento de dccisão liminar. pois não há como se afirmar,
de forma incontestável, que o signaário de fls. 808 é colaborador ou representante da
Volkswagen. Assim, não se conÍigura o atraso em cumprimento de decisão judicial a cnsejar a
aplicação da multa. O pedido de complementação mediante depósito de valores retidos
indevidamente. já foi objeto de tópico anterior. 6.Fls. 1089/1095. Postula a recuperanda seja
dispensada de apÍesentação de certidões para contratâr com o Poder Público e a determinaçào da
manutenção de contralos essenciais, com â vedação de resolução de ajustes decorrente da
recuperação judicial. Quanto ao pedido da recuperanda de dispcnsa de âpresentação de certidões
para paÍicipação em certâmes públicos, há que se consignar, de início, que o pedido em tela
esbarra em expressa previsão legal, a dispor que a dispensa de apresentação de cenidões
negativas não se aplica a contratações com o PodeÍ Público. Isto é assim em razão do interesse
público que envolve a contratação com órgãos estâtais, manejadores de veÍbas que sào aportadas
por contribuintes aos cofres públicos com vistas ao atingimento de finalidades de vulto, como
prestâçào de serviços de saúde e educação. Assim, há que se olhâr com cautela a possibilidade de
que uma empresa em crise teúa acesso a verbas públicas. O resguardo das verbas públicas se

observa ao longo da Lei 1l.l0l/05. que dispõe, por exemplo, que execuções fiscais não se

suspendem com o deferimento do processamento da recuperação judicial, a apontar que a
preservâção da atividade empresarial não se dá a conta de recursos públicos. Indo além, nota-se a
preocupação do legislador em proteger nào só o ambiente negocial em que o Estado participa
diretamente, mas a proteção do ambiente negocial lato sensu, visto que a legislação de regência
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S P

determina que seja incluída a expressào "em recuperação judicial" no nome empresarial anotado
cm Registro hiblico (aÍ- 69, par- único), a pcrmitir que todos os quc prctcndcrcm contrataÍ com a
empresa em recuperação teúam ciência de sua situação econômico-financeira. Ainda nessa toada
de proteÇão do ambiente negocial, lê-se o enunciado 54 da l" Jornada de Direito Comercial da do
Conselho da Justiça Federal, a apontâÍ que "o deferimento do processamento da recuperação
judicial não enseja o cancelamento dâ negâtivação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao
crédito e nos tabelionatos de protestos." Do exposto, com vistas a garantÍ a proteção do ambiente
negocial, em específico o que enl-olve entes estatâis, indefiro o pedido dispensa de aprescntação
dc certidõcs ncgativâs para contrâtaçào com o Podcr Público. Quanto ao pedido dc manutcnção
de contratos essenciais em vigoq a situaçào já é diversa. A manutenção de ajustes em vigor esá
aliúada com o princípio de presewação da atividade empresarial, pois, se da simples enuada em
recuperação judicial fosse possível a rescisão unilateral de todos os contratos firmados com a

empresa, o soerguimento da empresa restaria dificultado, quando não impossibilitado, a tomar
letra morta a normativa voltada à recuperação judicial de cmprcsas. Posto isto, defiro o quanto
requerido para declarar a impossibilidade de que ajustes cm vigor firmados com a recuperanda
sejam rescindidos pelo motivo exclusivo do processamento da recuperação judicial. 7.Fls.
l2l5l1242. Ciente da juntada do Relatório Mensal de Atividades. 8.Fls. 124311244. Com o
recolhimento da taxa atinente, publique-se o edital de Íls.9711979- 9.Dê-se ciência ao Ministério
Público. 10.Intime-se.
Despacho - 231M12020 15:32:17 - Vistos. l.A considerar a inexistência de débitos e restrições,
autorizo, para fins de composiçâo de caixa a venda do veículo referido a fls. 5883/5884, para fins
de composição de caixa. 2.Quanto à questão suscitada pelo SIEMACO ABC a respeito de
cobranças incessantes do Banco ltaú contra os empregados da recuperanda, ao argumento de que
os valores descontados dos vencimentos dos obreiros para amortização de empréstimos
consignados não foram repassados, não merece acolhimento a afirmaçào da recuperanda de que
não efetuou o repasse em razão da naturezâ concursal de tais verbas. Não há como albergar as

consideraçôes da recuperanda no sentido de incluir as verbas rescisórias retidas como créditos
sujeitos à recuperaçâo judicial pelo simples fato de que tais créditos são derivados de relação
contrâtual entre a instituiçào financeira e os obreiros, na qual a recuperanda inten ém, somente,
como responsável pela retençào na fonte de quantiâs â serem amortizâdas do empréstimo. Desta
forma, em l5 dias, traga a recuperanda aos âutos a comprovação do repasse das verbas retidas
para amoÍtização de empréstimo consignado tomado pelos obreitosjunto ao Banco ltaú, incluindo-
se a relativa à competência do mês de julho/2019, conforme requerido pela Administração
Judicial a fls. 5996- 3.Fls. 5997/6023. Ciente. 4.Fls. 602616052 e 605316057. Anote-se. 5.4 fls.
606716071 requer a Íecuperanda a prorrogação do stay period por mais 180 dias, a invocar como
motivo detcrminante de seu pedido a pandemia do Covid-|9, a tomar inviável, nesse pâsso, a

reunião dos credores em assembleia Por sua vez. a Administradora Judicial, a fls. 6087i6089,
anuiu com parte do pedido, com a sugestão de que a prorrogação se dê até a data da AGC. opinião
com a qual o Ministério Público se alinhou (fls. 6093t6064) Já é assente na jurisprudência a
possibilidade de prorogação do período de blindagem, momrente quando a devedora não
contribua para a demora no processamento do pedido, a impedir que o colégio de credores se

reúna em até 150 dias do início do processamento. É o .aso dos autos, em que o advento de
epidemia global, evento excepcional, resultou em prejuízo para o andamento processual. Em face
das circunsáncias, defiro a pronogação do stay period até a instalação da assembleia geral de
credores, que deverá ser convocada, a considerar a existência de objeção ao plano de recuperação
(fls. 5939). Tão logo ocorra o levantamento da quarcntena no âmbito cstadual, providencie a

Administradora Judicial o apontamento de datas e local para a realização da assembleia. 6.lntime-
se.
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Decisão - 07105/2020 08:07:17 - Vistos. l.Trata-s€ de pedido de reconsideração de decisão que
dilatou o período de blindagcm até rcalização de conclave dc crcdores. formulado pelo Itaú
Unibanco e assentado no argumento de que não há comprovação de que a pandemia do Covid-I9
causou prejuízos financeiros à recuperanda, a ensejar â dilatação em comento. No mais, pugna
pela intimação da Administradora Judicial para que designe que a assembleia geral de credores
em ambiente virtual. 2.Em atenção ao requerimento em análise, vale relembrar que a
jurisprudência construiu o cntendimento de que é possível a dilatação do stay period em
circunsáncias em que a recuperanda não contribuiu para reduzir a marcha processual. 3.Em
suma, â râzão de ser dcste entcndimcnto não i de ratuÍca econômica, mas, prôcessual, fincadâ
na realidade da prestação jurisdicional, que, até mesmo pela sobrecarga de trabalho, nem sempre
alcança o cumprimento de prazos nos termos delineados pelo legislador. 4.Desta forma, surge
como irrelevante. para fins de apreciação do pedido de extensão do período de blindagem. a
análise dos efeitos econômicos da pandemia do Covid-I9 sobre a recuperanda. Nada a
reconsiderar, portanlo. s.Quanto ao pedido de intimação da Administradora Judicial para
designação de assembleia de credores virtual, cumpre consignar que a realidade em que está
imersa uma instituição financeira do pone da peticionante, com amplo acesso às benesses do
desenvolvimento tecnológico, é diametralmente oposta à que vivem, por exemplo, os
trabalhadores da recuperanda, muitos deles igualmente credores sujeitos à recuperação judicial e

possivelmente interessados em participar do conclave, com direito de voz e voto. 6.Desta forma,
não há como se ter por ceÍo que eventual designação de assembleia virtual não trará dificuldades
âos detentores de crédito de menor monta. 7.No entanto, até mesmo para coletâ de maiores
subsídios, diga a Administradora Judicial sobre a sugestão apresentada pelo Itaú Unibanco.
Intime-se.
Decisão - 13/0512020 l8:43:59 - Vistos. Fls. 613516162: Dê-se ciência às partes e interessados
pelo prazo de 10 (dez) dias. Intime-se.
Cenidão de Pubticaçào Expedida - l5/05/2020 08:55:20 - Relação :07851202O
Data da Disponibilização: | 5 I 05 /2020
Data da Publicação: 181O512020

Número do Diário: 3044
Página: 1067i t070

NADA MAIS. O referido é verdade e drí fé. São Bernardo do Campo, l8 de rnaio de 2020

DOCUMENTO ÀSSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI I I.41912006.
CONFORME IMPRESSÁO À NT,{NCI]U DIREITÀ

Ao Estado: Isento (Provimento CSM n' 2.356/2016)
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃo PAULo
Secretâriâ Judiciáriâ

Serviço de Processâmento do Grupo de Câmaras Reservadas de Dir€ito Empresarial

CERTIDÃO
Fílipe Gustavo Ciolf Guerrero,

Escrevenle Técnico Judiciá,rio do

Serviço de Processamenlo do

Grupo de Cômaras Reseryados

de Dire ito Empresorial do

Tribunal de Justiça do Estado de

São Paulo.

CERTIFICA,atendendoa
pedido de pessoa inleressada que. compulsando os autos de Apelação

Cível n" 1013365-08.2016.8.26.0564, entrado em 13/06/2019. em que é

Ápelante voLKSwAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS

AUTOMOTORES LTDA, sendo Apelado Metalzul Indristrio

Metalúrgico e Comércio Limitado . deles verificou tratar-se de Ação de

Origem do Processo 1013365-08.2016.8.26.0564 oriunda da lo Vara

Cível da Comarca de São Bernardo do Campo interposta por apelado em

face de apelante. CERTIFICA MAIS que. em 0510712019, foi distribuído

e conclusos o presente recurso ao Exmo Seúor Desembargador Relator

César Ciampolini da l' Câmara Reservada de Direito Empresarial.

CERTIFICA MAIS que, em 1611212019, foi proferido o r. Despacho

"Vistos. À Mesa (VOTO n" 21.034)" (Íls. 503). CERTIFICA AINDA

que, em 2910112020, foi julgado presencialmente pelo órgão colegiado

que proferiu a seguinte decisão "Deram provimento ao recurso. V.U.".

CERTIFICA MAIS que a decisão do v. Acórdão foi disponibilizada no

DJE do dia 0710212020, sendo publicado em 1010212020. CERTIFICA

MAIS AINDA que em data de l8lO2l2O2O foi interposto recurso de

Embargos de Declaração por parte de Metalzul Indústria Metalúrgica e

Comércio Limitada (fls. 0l/05). CERTIFICA MAIS que, em l8/02/2020,

o recurso de Embargos de Declaração foi conclusos para o Relator.

CERTIFICA MAIS que, em 1110312020, foi julgado virtualmente pelo

órgão colegiado que proferiu a seguinte decisão "Rejeitaram os

Embargos. V.U.'. CERTIFICA AINDA que a decisão do v. Acórdão foi

disponibilizada no DJE do dia 13103D020, sendo publicada em

1610312020. CERTIFICA MAIS que, em 2910412O20, a apelante
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Secretâria Judiciá ria

Serviço de Processamento do Grupo de Câmaras Resen'adas de Direito Empresarial

peticionou tutela provisória de caráter incidental. CERTIFICA MAIS E

FINALMENTE que, no dia 3010412020, o presente recurso foi conclusos

paÍa o Exlno Senhor Desembargador Relator. NADA MAIS com

referência ao pedido. O referido é verdade e dá Íé. São Paulo, l2 de maio

de 2020.

Eu. Filipe Guslavo Ciolfi Guerrero,

Escrevente Técnico Judiciário do Serviço de Processamento do Grupo de

Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, subscrevi.

(Isento do recolhimento de custas nos termos do Provimento CSM n." 2.356/2016
publicado no Diário da Justiça Eletrônico de l6 de agosto de 201 6. )
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TRIBUNAL DE JUSTIçA DO ESTADO DE SAO PAULO
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I'VARA CÍVEL
Rua Vinte e Três de Maio, 107. 2" Andar. Vila Tereza - CEP 09606-000,
Fone: I I 2845-9547. São Bemardo do Campo-SP - E-mail:
saobemardo 1 cv@tjsp jus.br
Horário de Atendimento ao híblico: das l2h30min âslgh00mir

S '-'--1 P

CER O DE OBJETO E

Giselle Aguine Brasileiro do Nascimento. Coordenador do CaÍório da 1". Vara Cível da Comarca de São
Bernardo do Campo, na forma da lei,

CERTIFICÀ que. pesquisando em Canório. a seu cargo, veriticou constaÍ:

PROCESSO DIGITAL N": 0018952-57.2018.8.2ó.0564 - Falência de Empresrárim,
Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresâs de Pequeno Poúe - Recuperação
judicial e Falência - (Processo Extinto)

DATA DÂ DISTRIBUIçÃO | 12t07 t2018 VALOR DA CAUSA: R$ 292.514,64

REQI]ERENTE(S): METALZT]L INDÚSTRIA METALÚRGICA E COMÉRCIO
LIMITADA, CNPJ 62.689.864/0001-10.

REQUERIID(S): VOLKSWAGEN Do BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTTVOS LTDA, CNPJ 59.104,427/0fi3-84,

OBJETO DA AÇÃO: Falência com fundamento nos arts.94e 97 dal-ri rf ll.l0l/05. aduzindo,
em síntese, que é credora dâ importância de R$ 292-5 14.64, representada pelas duplicatas: 51686
com vencimento em 16/03/2016, no valor de R$ 39.096,91: 51922 com vencimento em
30103/2016, no valor de R$ 5.52ó,64; 51819 com vencimento em 091O312016, no valor de R$
37.295,14:51887 com vencimento em 2310312016, no valor de RS ó4.936,03: 51778 com
vencimento em 021O312016, no valor de RS 13.104,66 e com vencimento em 24/O2/2016, no
valor de R$ 132-555,26. títulos já protestados, sem que a requerida efetuasse a quitação das

mesmas.

SITUAÇÀO PROCESSUAL:
- Em 29lo8t2ot6 - Ação distribuída junro à l" VARA cÍvEL DE sÃo JosÉ Dos PINHAIS -
PR, registrado sob n" 0018859-79.201ó.8.16.0035.
- Em |AOT DOIS - Autos recebidos por redistribuição.
- Em l9lD7l2}l8 - Sentença proferida - PaÍte dispositiva: "ISTO POSTO, julgo
IMPROCEDENTE o pedido de falência, extinguindo o feito corn julgamento de méiÍo, nos
tennos do art.487, I, do cNoyo Código de Processo Civil. Condeno a requerente no pagumento
de custas e despesas processuais, alérn de honoróios adNocatícios que fixo etn lOVc do valor da
causa. P. 1.C."
- Em 27lOBl2O18 - Trânsito em julgado
-Em l3loll2120 - Os autos encontram-se arquivados. (Processo Extinto)

NADA MAIS. O referido é verdade e dá fé. São Bernardo do Campo. 14 de maio de 2020.
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Ao Estado: Isento (Provimento CSM n" 2.356/2016)

n.27s134

DOCUMENTO ASSL\-AIX) DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 1l-419/2006,
CO\FOR]\ÍE IVPRESSÃO À MARGE\I DIREITA
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TRIBUNÀL DE .IUSTIÇ,{ Ix) L§TÀDO DE S.{Ô PAUI-O
COMARCA DE SÀO BERNÂRDO DO CAMPO. ]'VARA CíVEL
Rua Vinns c Três de Mâi(). l0?. 2" Andar. Vila l'creza - CEP 096{J6-U}0. Fonc
9547. São Bernaído do Campo-SP - E-mâil: saobernaÍdolcv@tjspjus.br
Horário de Atendimento ao Público: dâs l2h30min àsl9h0omin

I-.^-I

-ls: :Ph
-.f.h

I I 2845-

CERTIDAO DE OBJETO E

Giselle Aguirre Brasileiro do Nascimento, Coordenador do Cartório da l'. Vara Cível da
Comnrca de São Bernardo do Campo. na t-ormâ da lei.

CERTIFICA que, pesquisando em Canório. a seu cargo, verificou constar:

PROCESSO DIGITAL N': 1013365-08.2016.8.26.0564 - CLASSE - ASSUNTO: Falência de
Empresários, Sociedades Empreúriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
Obrigaçõcs

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: O3tO6t2Or6 VALOR DA CAUSA: RS ór.707,55

REQUERX,NTE(S): METALZT]L TNDÚSTRIA METALÚRGICA E COMÉRCIO
LIMITADA, CNPJ 62.689.864/0001-10, Avenida das Belezas, 751, Vila Plana, CEP 05731-250,
São Paulo - SP

REQUERIDO(S): VOLKS\ AGEN DO BRASIL S/4. CNPJ 59.1M.4221U)57-o4, com
endereço à Via Anchieta, S/N', KM 23,5, Demarchi. CEP 09823-901. São Bemardo do Campo -
SP
OBJETO DA AÇÃO: Recebimento da importância de RS 617.075,56, representada pelas

duplicatas n"s 5 I 9l 2; 5 1909; 5 1805; 51773:. 517 6l: 5 1 720: 5 I 737; 5 1588.

SITUAÇÃO PROCESSUAL:
- Em 03/08/2016 - Efetuado depósitô elisivo pela ré no vakrr de R$ 741.683.52. conta judicial
600105147365.
- Em 2710312O19 - Despacho proferido: "Vistos. Cumpra-se o V.Acórdõo. Ante a anulaçõo da
sentença, encaminhe-se o presente para deliberqçõo. lntime-se."
- Em 2710312019 - Decisão proferida: "Vistos- Em que pese a sentença lenlru sido anulada, o
recurso especial foi adnitido. Deste modo, de ripior que se aguarde o julgamento daquele, eis que
nõo lui cumprimento provisório de sentença a ser seguido- Devern üs parles idonnur acerca do
trânsito em julgado do acórdão, para prosseguimento do feito, se manlida a decisão do Egrégio
Trihunal de Justiça. lntime-se."
- Em OllM/2019 - N" Protocolo: WSBO.I 9.70090056-8 - Tipo da Petiçáo: Petições Diversas.

- Ern O8lO4l2Ol9 - Sentença proferida - Parte dispositiva: "Posto isso, julgo procedente o pedido

formulado por METAIZ\IL INDÚSTRIA METALÚRG|CA E CoMERCto LTDA. ERl. em luce de
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCUI-OS AWOMOTORES LTDA., PATA
declarar elididt a falênciu pelo paganrcnto, reconhecendo, outossim, o crédito consubstanciado
no depósito elisivo em favor da autora. En consequêrtcia, julgo resolvido o mérito com

fundantento no drl.487, inciso I, do Código de Processo Civil c.c. o art. 98, panigraÍo único, da
lzi 11.101/05. Em razào da suumbência, arcará a rr4 com o pagamenlo das custas, despesas
processuais, e dos hononirios advocatícios da parÍe adNersa, que arbilro ern l07c sobre o vqlor
do débito- Certifrculo o trânsito em julgatlo, expeça-se guiu de levantarnento do depósito elisivo
ern favor da parte auÍoro e, nada mais sendo requerido, arqLivem-se os dutos.t'

- Em l7lMlàOl9 - Decisâo que REIEITOU os Embargos de Declaração interpostos.

- Em 1410512019 - Interposto recurso de apelação.

- Em l3101/2020 - Os autos se enconrâm em grau de recurso na Segunda Instância.

NADA MAIS. O referido é verüde e dá fé. São Bemardo do Campo, l4 de maio de 2020.

DOCUMENTO ASSI\ADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI I I.41912006,
CoNFORME IlltPRESSÃO À MARGEM I)IREITA
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Ao Estado: Isenro (Provimento CSM no 2.35612016)
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TRIBT]NAL DE JUSTIçA tX) E§TADO DE SÀO PATILO
COMARCA DE SÀO BER\ARDO DO CAMPO I' VARA CÍVFL
Rua Vinte e Três dc Maio. l0?. 2' AndÀr. Vila 'fcrcza - CEP 09606.000. Fonc
9547. São Bernardo do Campo-SP - E-n1ail: saobeÍnaÍdo I c! @ tj spj us.br
Horário de Àtendimento ao Público: dtrs l2h30min àsl9h00min

IÍ-. .r;-----is- -P-
-.f.-

1t 2845-

Giselle Aguirre Brasileiro do Nascimento, Coordenadora do Canório da 1'. Vara Cível da Comarca de São
Bemardo do Campo, na Íbrmâ da lei,

CERTIFICA que, pesquisando em Canório. a seu caÍgo. verificou constar;

PROCESSO DIGITAL N": l0l457l -91.2015.8.26.0564 Falência de Empresários, Scciedades
Empresáriais, Microempresas e Empresâs de Pequeno Porte - Inadimplemento

DATA DA DISTRIBUIçÃO: OstOTt2}t5 VALOR DA CAUSA: R$ 929.786,12

REQIJERENTE: MBM Fundo de Investimento Em Direitus Creilitorios - Não Padronizadcs. CNPJ
20.209.230tUW-72

REQUERIDO: Volkswagen do Brâsil S/A, CNPJ n" 59.10/.4221CC.57 -M.

OBJETO DÀ AÇÃ0: Recebimento rla importância de R$ 929.786,12, representâda pelas duplicatas n"s I
0,60083. 1 098520, 1 098569. 1 098586, 1 098590. 1 098609.2 031639,2 031642.2 031650,2 031662,2
031665. l C/3672,| 041673. 104367-5, tU3677.r 043680. 1043681, 1043687. t 043689, 1043693. l
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M3694,
060127 .

060143-
M3847.
031697.
060212,
099038.
031680.
Ltdâ.

l (N3698, I 043702, t 043703,
1060128, 1060129, r 060130,
1 0601,14, I 060146, I 098735,
1 M3849, | 060244, l 060248,
I u3791, I U3799, 1 043805,
1 060213, 1 099004, l 099017,
l 099048, 1099060, l M3807,
2 031681, 2 031682, cujos dire ditórios tbram cedidos pela empresa Metalúrgica QuasaÍ

0601 12.

0601 31 .

098737.
060249.
(X3815,

099027 _

06023 3.

itos cre

060r r 3.
060132.
098738.
060255.
043816.
099029.
098753.

06011ó,
0601 33,
094743,
099t 28,
060185,
099030,
098782,

060120,
0ó0134.
0987 45,
099150.
060187.
099034,
098832-

060121 .

060137,
0987 46,
o99164,
060200,
099035,
098860,

06012?. I

o60t42. 'l

098747. t
099196. 2
060206. I
099037, 1

098880.2

SITUAÇÃO PROCESSUAL: Recebitlo os auros pelo Juízo de admissibilidade, tleterminou-se a citação
da requerida, nos termos dos anigos 94 a 98 da [-ei Falimentar n' I l.l0l/2005. CERTIFICA MAIS
QUE, contestação Juntada em l7l18l2015 - N" Protocolo: N" Protocolo: WS8O.15.70115448-3.
CERTIFICA MAIS QUE. et'etuado depósito elisivo pela ré no valor de RS I . I 1.1-080.27. eonta iurlicial
1600116014562. em l3/08/2015. CERTIFICA MAIS QUE, prolatada sentença em 11 de setembro de

2015, tópico frnal a seguir transuito: "ISTO POSTO, julgo IMPROCEDENTE o pedido de falência-
Condeno a requerente no pagamento de custas e despesas processuais, além de hononirios
adwcatícios que fixo, com fundamento no drt- 20, paruigraÍo 4", do CPC, ent R$ 5.000,00. P. R.

L " CERTIFICA MAIS QUE, interposto Embargos dc Declaração, foram recebidos, conforme a decisào
a seguir transcrita: "Vistos- Receho os embcrgos de declaraçdo, para sanar as omissões apontadas.
Considerando-se que foi declarada ineficuz a cessdo realizada, de igor que se canceletn definitivarnente
os proleslos, restituindo-se à ré a cauçõo presÍada. Expeça-se o necessário. Quanto aos ltononirios
advocatícios, o montante foi arbitrado considerando-se o trabalho desenvolvido, ndo havendo relação
ü)m o percenlual futado ru despacho inicial paru quitaçã.o do débib. Assirn, acolho em parte os

ernbargos, para acrescer ao dispositivo da sentença que os prot?stos.frcam definitivarnente cancelados,
oficiando-se- Fica deJerido, ainda, o levantamento da c.tuçAo em favor du ré. Intime-se." CERTIFICA
MAIS QIIE, interposto recurso de apelação pela paÍe autora. CERTIFICA MAIS E FINALMENTE
QUE, interposta contrarrazões ao recurso recebido, os autos encontram-se. nesta data, na Segunda
Instância. NADA MAIS. O referido é verdade e dá fé. São Bemardo do Campo, l8 de maio de 2020.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITÁLMENTE NOS TERMOS DÀ LEI II.4191210,6.
coNroRME TMPRESSÃO À MAnCs,l.t Otnnrtl

Ao Estado: Isento

CERTIDÃO DE OBJETO EPÉ
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PÀULO

Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento de Recursos aos
Tribunais Superiores de Direito Privado I

Rua Conselheiro Furtado,503 - 10" andar São Paulo SP CEP:0151 t-000

CERTIDAO
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José Francisco dos Santos Yamaguti, Escrevente Técnico

Judiciário do Processamento de Recursos aos Tribunais

Superiores de Direito Privado I do Tribunal de Justiça do Estado

de São Paulo.

C E R T I F I C A, atendendo â pedido do interessado, que

revendo ôs dados constantes no sistema informatizado de andamento processual da

Apelação Cível n' 1014571-91.2015.8.26.0564, recebida em 20lll/2015, em que figura

como apelante MBM Fundo de Investimento Em Direitos Creditorios - Nao

Padronizados e como apelado Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos

Automotores Ltda, deles verificou tratar-se de ação referente a Direito Civil -

Recuperação Judicial e Falência, ação n' l0l457l -91.2015.8.26.0564, oriunda da l'
Vara Cíve[ do Foro de São Bemardo do Campo da Comarca de São Bemardo do

Campo, tendo sido atribuído à causa o valor de R$ 929-786,12. CERTIFICA MAIS que

a Apelação Cível foi distribuída em 25llll20l5 ao Desembargador Relator Dr.

CARLOS ALBERTO GARBI, com assento na 2" Càmara Reservada de Direito

Empresarial deste Tribunal, que proferiu o julgado: "Negoram provimento ao recurso.

V. U. Sustentou oralmenÍe o dr. Octdviono Bazilio Duarte Fílho'i CERTIFICA AINDA

que foram opostos embargos de declaração, os quais receberâm â decisão: "Rejeitaram

os embargos. I{ U ". CERTIFICA MAIS que foi interposto recurso especial, recebendo

quando do exame de admissibilidade o seguinte despacho: "Pelo exposto, INÁDMITO o

recurso especial. ". CERTIFICA MAIS E FINALMENTE que contra este despacho

denegatório houve interposição de agravo em recurso especial e que os autos foram

encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça em l9l0ll20- NADA MAIS com

referência ao pedido. O referido é verdade e dá fé. São Paulo, aos I I de maio de 2020.

Eu,José Francisco dos Santos Yamaguti, Escrevente Técnico Judiciário do Processamento

de Recursos aos Tribunais Superiores de Direito Privado I do Tribunal de Justiça do

:::::.::--,,=,.,.r,r 1 : 
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Fi'eí=iti;:-a hiiunicir:a! cie Campina Grande do Sul

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos pa,ra os devidos fins que a empresa VOLKSWAGEN DO BRASIL
IND. DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA., matriz inscrita no CNPJ:
59.'104.42210001-50, tem nos fornecido regularmente veículos automotores
zero KM da marca Volkswagen, através das suas filiais fabris de São José dos
Pinhais/Pr - CNPJ n" 59.104.42210103-84, de São Bernardo do Campo/SP -
CNPJ n" 59.104.4220057-04 e de Taubaté/SP - CNPJ n" 59.104.42210024-46,
todos os modelos e versÕes, como também os serviços de assistência técnica,
garantia e peças de reposiÇão, atendendo satisfatoriamente as condições
estabelecidas e contratadas, náo havendo nada que a desabone até o presente
momento.

Por ser expressáo da verdade, firmamos a presênte

Curitiba, 30 de novembro de 2015

FERN LU NI
Pregoeiro

CPF: 555.275.319-49
Fernando Lu Thomazini

7A7t2013

T6.íos.$ool$$fl{"$il6
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PREFEITT'RÂ I'USiICIPAL OE
CÀilIPINÀ GRANDE DO SUL

PPÁçÂ BE|{TO TTUNHOZ DA RoCHÀ 30.

L JcExTRo - cEP 834:10{00
CAí'PNÂ GRÂXDE OO SUI. . PR
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Írb.adÚ Ô lStt

Eldrdvo ÍÚ'
a.EEáo Ô côda

,i F5815469

Praça Bento Munhoz da Rocha Neto, 30 - Centro
Fone: (41 ) 3676-8000 - Fax: (41) 3676-1099 CEP 83430-000 - Campina Grande do Sul - PR

www.campinagrandedosul.pr.gov.br
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ESTADO DO PARANA

POLíCIA MILITAR
COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS

5" GRUPAMENTO DE BOMBEIROS

Àrestamos, para os fins preüsÍos no PRECÀO PRESENCIAL N"408/2015 NOTA DE

EMPENHO N'10524/2016 CONTRATO N"259l2015 da PREFEITURA MLINICIPAL DE

MARINGÁ ( 5'AGRUPAMENTO DE BOMBEIROS)., que a empresa vOLKSwÀcEN

DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, pessoa jurídica de

dteito privado, estabelecida na Marginal Anchieta Km 23,5, SN, Cep: 09.823-901, Baino

Demarchi, Município de São Bemardo do Campo/Sl inscrita no CNPJ sob o n"

59.104.422t0001-50, através da sua fiüal TAUBATÉ /SP, estabelecida na AV CARLOS

PEDROSO DA SILVEIRA N"IOOOO CEP I2.O43.OOO BAIRRO/DSTRITO

PIRACANGAGUA TAUBATÉ S/P CNPJ 59.104.422t0024-46 fomeceu satisfatoriamente

o(s) veículos(s) 08 GOL CONFORTLINE 1.6 201612016 em plenas condições de uso, em

conformidade dos prazos e condições estipuladas em edital.

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, nâda

con§ando em nossos registros, até a presente data, que a desabone sua conduta e

responsabilidade com as obrigações assumidas.

MARINGÁ 08 dC SETEMBRO dE 2016.

Ten.-Cel. àd caruatho,

omândante do 5' GB.
ÂY. Harà.I í.rrr€ P.ldo, t15t

sr.65o-ooô - toq*tao - c{rüÔ.. ,R

*. 1 I SEr. ?017 
*^

Avenida Guaíra, 63 - Zona 07 - Maringá - PR - CEP 87.020-050
Fone: (44) 3218€150 e-mail: sgFb4@pm.prgovbr

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

t
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EXPRE§S R.ENT À CÂR -
CNPJ:05.889.678/000 1-90
AV. JOAO PONCE DE ÂRRI.]'DÁ, 784-C
CENTRO _ VARZE GRANDE.MT
CEP:7E.1l0-375

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os- devidos Íins que a empresa matriz VOLKSWAGEN DO BRASIL
INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, inscrita no CNPJ: 59.104.4221000'l-
50, através ' de suas plantas fabris de: São Bernardo do Campo/SP (CNPJ:
59.'104.42210057-04), São José dos Pinhais/PR (CNPJ: 59.í04.42210103441 e
Taubaté/SP (CNPJ: 59.{04.42A0024461, tem suprido as nossas nêcessidades quanto
ao fornecimento de veículos da marca VOLKSWAGEN, zero quilometro, de acordo com
os modelos abaixo descritos, nas suas versões:

. Gol 1.0 Geração 4 (2P e 4P)

. Novo Gol 1.0 e 1.6 (2P e 4P)

. Fox Geração 2 í.0 e 1.6 (2P e 4P)

. Voyage 1.0 e í.6

. Spacefox 1.6

. Pólo 1.6 (Hatch e Sedan)

. Golf 1.6 e 2.0

. Saveiro 1.6 (Cabine Simples e Estendida)

. Kombí 1.4

. Jetta Sedan (Motor 2.0 e 2.0 TSI)

. Amarok 2.0 Câmbio Mecânica e Automática (Motor 122 cv e 180 cv)

Atestamos também que os prazos de entrega los foram cumpridos dentro do
estabelecido e a contento

W. B. R. LOCA E CULOS LTDA- EPP
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Hedz Rent a Car
Anuipélago Tuismo s/A
C.N.PJ. 00.8u.48 0001-23
Rua Bocaíúva, 2125' Cenlro
8801 5-530 - Florianc/polis - sC - Brasl
Telefone: (48) 3229-9955 - Fax: (48) 3229-9912
E-]mait: aquipelago@hedz-sc.com.br

ATESTADO DE CAPACIDADÉ TECNICA

Atestamos pâra os devidos fins que a empresa VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE

vEícuLos AUToMoToRES LÍDÂ., inscrita no CNPJ sob o n" 59.104.42210001-50, através

das suas planlas fabris de: São Bernardo do Campo/SP (CNPJ: 59.104,42210057-04), Sâo José

dos Pinhais/PR (CNPJ; 59.104.4220103-84) e Taubatê/SP (59.104-4221002446), tem suprido

as nossas necessidâdes quanto ao Íornecimento de veiculos da marca \M,/. zero quilômelÍo, de

acordo com os modelos abaixo descritos, nas suas veÍsões gasolina e total Ílex:

. Novo Gol 1.0 e 1.6;

. Fox (1.0 e 1.6);

. Voyagê 1.6;

. Perati 1.6;

. Spacefox 1.6;

. SaveiÍo 1.6;

. Jetta Sedan-

Atestamos também que os prazos de enlrega desses veiculos íoram cumpridos dentro do
estabelecido e a contentô

Outrossim, declaramos que não constam em nossos
registÍo que desabone esla conceituada empresa-

presente data, qualquer

Florianópolis, 25 de agoslo de 20'14

&
,,1"#ãi;6rÀffffiA1g,;;"

1í)20J

ARQUIP GO TURISMO S/A
ATILIO NIEL BORGES

G NTE GERAL
3229 9955

atíli rtz-sc.com.br
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Jotnvitle: Au Santos Durnant, s/no Aeropollo de Joinillo - Fonê: (47) 3467-1289 - CEP 89222-500 - Cubatão - Joit'vills - SC
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NÃO AUToRIZADA

GELIC - GER LICITAC E GESTAO RESULT LTDA

R DR BRÂSILIO VICENÍE DE CÀSTRO, 11i
9 AND. ED, ÉURO BUSINESS, CAMPO COMPRIDO
Eí200.526 CURITIBA / PR

ENTREGA NOVIZINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA A-lC
MONTCA MARTA p. CONCETÇÃO_ pE 10/2020

RUA WALFREDO BIÍTENCOURT DE MORAES, 222,
CENTRO

86250.000 NOVA SANTA BÂRBARA / PR
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REFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANA

RESULTADO DE LTCTTAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO N' 10/2020

A Comissão de Pregão da Prefeatura Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado

do Paraná, comunica que no dia 2810512020, no Setor de Licitaçóes da Prefeitura Municipal de

Nova Santa Bárbara, por mêio do Portal COMPRASNET através do site

hltplua4auqom prasqovernamenta is. qov. br realizou-se o julgamento das propostas

apresentadas no Pregão Eletrônico n" í0/2020, que tem por objeto a aquisição de veículo

utilitário tipo Pick Up, cabine dupla, para SecÍetaria Municipal de Saúde.

Credenciaram-se para o pregão 02 (duas) empresas, sendo elas:

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, CNPJ n'

59.104.4221002446 e MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE

EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS ElRELl, CNPJ n" 03.093.77610001-91.

Após a etapa de lances e redução do valor inicial o pregoeiro declarou como

vencedora a empresa: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS

AUTOMOTORES LTDA, CNPJ n' 59J04.42210024-46, num valor de R$ 68.000,00 (sessenta e

oito mil reais), conforme ata anexa.

A empresa vencedora enviou os documentos relativos à habilitação via

Correios, atendendo assim ao edital convocatório, sendo, portanto declarada habilitada.

lnformo que, este Departamento consultou os sites do TCE Paraná e do

Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas (CEIS), no sentido de verificar se a

empresa habilitada não esta declarada inidônea parâ participar de certame licitatório, conforme

comprovantes anexos.

Resolve.se encaminhar ao Departamênto Jurídico para obter o parêcer, e após

enviar ao Sr. Prefeito, para que tome as medidas necessárias.

'Nova Santa Bárbara, 0210612020.

NOVA SANTA BARBARA

Cláudia Perêira da Silva
Pregoetra

Portaria n' 00512020

Rua WalÊedo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, S 43.3266.8100, »< - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-ma i ls - I i citacao@nsb.ur-gsv-b: - rvrvw.nsb.or.qor,.br
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TCEPR

[onsulta de lmpedidos de Licitar

Pê3qul.. Ilnpê.lldo. de Ucitâ.

Tipo docuÍnento CNPJ lJümero doaumÊno

Non1e

Período publicaqão i ê

Datô de Iní.io Impedimento: d€

Data de Fim Impedimênto: de

até

âté

tlh'nú|{ lTtM ENI0NTRAM PARA 0 [NPJ: 5910a 4220024461,

https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipaUaiUConsultarimpedidosweb aspx 111

>



02t06t2020

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPr: 59.104.42210024-46

Detalhamento das Sanções Vigentês - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

)

LIMPAR

Data da consulta: O210612020 10:37:19

Data da última atualização: 01 /06/2020 14100:07

DTTALHAR cNPJ/(Pt 00 5ÂNC|0NÀ00 NoME D0 SANCToNADo UF D0 SANCIoNAoo
óRcÂo/TNTTDADE

SÀNCIONADORA
T|PO DA sÂN(áO QUANTIDADT

Nenhum registro encgntrado

,

DÀIA DT PUBTI(AçAO DA

sAN60

ír
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 018/2020

PREGÃO ELETRÔNICO N9 O1O/2020

Assunto: Aquisição de veículo utilitário tipo Pick up, cabine dupla para

Secretaria Municipal de Saúde.

PARECER JURíDICO NE O6112O20

Trata-se o presente expediente de solicitação do Setor de Licitação,

visando manifestação desta Procuradoria Jurídica, quanto a conclusão do

processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico para aquisição de

veículo utilitário tipo pick up, cabine dupla, conforme solicitação da

Secretaria Municipal de Saúde.

O pregão é regido pela Lei ne 70.520/2002, o Decreto ns 5.450, e,

subsidiariamente, a Lei nq 8.666/93.

Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação foram

estabelecidos no art. 3s da Lei ns 7O52O(2OO2, e devidamente cumpridos

no momento oportuno.

Constou a devida justificativa da autoridade competente quanto a

necessidade de contratação e definição do objeto do certame, foram

juntadas as cotações de preço do item pretendido, como forma de fixar o

preço médio a ser licitado.
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NOVA SANTA BARBARA

O edital convocatório previu as exigências de habilitação, os critérios de

aceitação das propostas, as sançôes por inadimplemento e as cláusulas do

contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento do objeto a

ser contratado.

Consta no processo, a designação dentre os servidores do quadro próprio,

do pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre

outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua

aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação

do objeto do certame ao licitante vencedor.

A minuta do edital e do futuro contrato, passou pela prévia aprovação da

procuradoria jurídica do Município.

Após a manifestação jurídica, a comissão de licitação deu início à fase

externa do certame e providenciou a publicação do Edital, convocando os

interessados a apresentarem suas propostas. Saliente-se que entre a

publicação e a abertura das propostas fora observado o prazo mínimo de

08 (oito) dias úteis (Art. 4e, V da Lei ns 70.520102 e 17 do Decreto ns

s.4s0l2oos),

Na data prevista em edital, obedeceu-se o trâmíte legal do Art.22. Do

Decreto ns 5.450/2005: A partir do horário previsto no edital, a sessão

pública na internet será aberta por comando do pregoeiro com a

utilização de sua chave de acesso e senha.

No total, 02 (duas) empresas se credenciaram para disputa por lances,

através de sistema eletrônico, junto ao sistema www.bll.org.br. Ato

PREFEITURA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL

* NOVA SANTA BARBARA

contínuo iniciou-se a fase de lances das empresas que apresentaram as

menores propostas dentro do percentual legalexigido.

Encerrada a fase de lances, o pregoeiro partiu para negociação direta com

a empresa classificada, visando obtenção da proposta mais vantajosa.

Finalizada esta etapa e encerrada a fase de negociação das propostas, não

houve manifestação de interesse de interposição de recursos, abrindo-se

prazo para envio da documentação de habilitação da empresa

participante e devidamente classificada, estando habilitada, lavrou-se

mapa final de classificação da empresa vencedora, juntou-se consulta no

cadastro de inadimplentes ou impedidos de licitar do Tribunal de Contas

do Estado do Paraná e do Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e

Suspensas - CEIS.

Transcorrido o prazo legal, nenhuma das empresas apresentou recurso

quanto as fases do processo licitatório Pregão Eletrônico ne O7O(2O2O,

tendo vindo desta forma descrita acima instruído o processo para análise

final desta procuradoria jurídica.

Assim, tendo em vista a obediência aos dispositivos legais vigentes,

estando o processo devidamente instruído, não se observa ilegalidade ou

irregularidade no procedimento, estando apto para encaminhamento a

autoridade superior para continuidade da contratação pretendida.

Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às

questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital

convocatório, com seus anexos, nos termos, da Lei ns t0.520/2O02 e

Decreto ns 5.450/2005,clcaLeí ns 8.666/93.

148
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

Não se incluem no âmbito de análise da Procuradoria os elementos

técnicos pertinentes ao certame, como aqueles de ordem financeira ou

orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores

responsáveis e autoridade competente pela Administração Direta

Municipal.

É o parecer.

Atenciosa mente.

Nova Santa Bárbara, 03 de junho de 2020.

vk
Carmen Cortez Wilcken

P rocu ra d o ria J uríd ica

)
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Exmo. Sr.
ERIC KONDO
Prefeito Municipal

Diante do Parecer do Departamento Jurídico, encaminhamos a Vossa Excelência

o Processo de Licitação na modalidade 'PREGÃO ELETRÔNICO' 1." LO|2O2O,

para que se manifeste sobre à HOMOLOGAçÃO ou não deste processo

licitatório.

Nova Santa Bárbara, OS / 06 I 2O2O.

I , -l - -t ',-\-
Cláudia Pereira da Sllúa

Pregoeira - Portaria n" OO5l2O2O

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Cerltrc, E 43. 3266.8100, E - E6.250-000 - Nova Santa Bárbara,

Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.or.sov.br
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERMO DE HOMOLOGAçÃO E ADJUDTCAçÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N" tOl2O2O

Aos 05 (cinco) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil

e vinte (2020), em meu Gabinete, eu Eric Kondo, Prefeíto Municipal, no uso de

minhas atribuições legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitação Pregão

Eletrônico n." lOl2O2O, destinado à aquisiçáo de veiculo utilitário tipo Pick

Up, cabine dupla, para Secretaria Municipal de Saúde, a favor da empresa que

apresentou menor preço, sendo ela: VOLKSWAGEIT DO BRÂSIL INDUSTRIA

DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, CNPJ n' 59.104.42210O24-46, num

valor de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais), para que a âdjudicação nele

procedida produza seus jurídicos e legais efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as prescriçóes

legais pertinentes.

Prefei
Kondo
Municipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, E4 - 86.250-000 - Nova Santa BárbaÍa,
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb-pI4qy.U
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DECRETO N,.41/2020

0 PreÍeito Municipal de Nova Santa Báóara, no uso de suas
âlribuiÉes legais e regimentâis, e mnÍorme disposto na legislação deste
Municipio, resolve:

EXONERAR

Aí.ío- Fica exoneÍada a pedido a Sra. ARIANE CARVALHo
C. ,,0S, poÍtadoÍ do RG n' 5.661.'193-2 SSP/PR, do cargo dê
FARMACEUTICo, lotado na Secretaria de Saúde, conforme pedido
protomlado em 01 junho 2020.

Art. 20 - Este decrelo entIa em vigor nesta data, revogadâs as
disposiçoes êm contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Nova Santa BárbaÍa, 02 dejunho de 2020.

Eric Kondo
Preleilo Municipal

EXTRATO OO CONTRATO N' 2Ol2020

REF.: Dispensa de licitaçâo n.o 1212020

PARTES: Município de Nova Santa Bárbara, pessoa juridica de direito
publico inlernâ, inscrila no CNPJ sob o n" 95-561.080/0001{0, mm sede
administrativa na Rua Walíredo Bittencourt de Moraes,222, neste ato
representado pelo seu PreÍeilo Municipal, Sr. Eric Kondo, e a empÍesa
GRUPO EVENTUS PR0M0ç0ES LTDA, inscrita no CNPJ sob n"
05.095.490/0001-70, com sede na Rua Ver. Angelino Juvenlino Nunes, 154
. CE: 86220000 - Bairro: Conj. Sol Nascente, AssaíPR.

oBJETo: Contralação de pessoal capacitado para prestar serviços na

barrêiÍa sanitária, para continuidade das medidas previstas no Plano
dê Contingência dê Nova Santa BárbaÍa, nas açõês dê prevenção e
enfÍêntamênto ao CovlD.19.

Poder
Executivo

Ano Vll

IMPRENSA OFICIAL -
Lei n' 660, de 02 de abril
dô 20í3.

Aos 05 AS lun o (06) do ano de dois mil e vinte
(2020), em meu Gabinete, eu Eric Kondo, Prefeito Municipal, no uso de
minhas atribuiçoes legais, HoMOLOGo o pÍocedimento da Licitação Pregão
Elêtónico n.o í0f2020, destinado à âquisição de veículo utilitário tipo Pick

Up, cabine dupla, paÍa Sesetaria Municipal de Saúde, a favor da empresa
que apíêsentou menor preÇo, sendo ela: VoLKSWAGEN D0 BRASIL
INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOIIOTORES LTDA, CNPJ n"
59jU.42U002446, num valor de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais),
para que a adjudicação nelê procedida produzâ seus juÍídicos e legais
efeitos.

Dar ciência aos inleressados, observados as prescÍiçôes legais
pertinentes.

Eric Kondo
PreÍeito Municipal

H o
PRESENCIAL N" 1212020. SRP

Aos 05 (cinco) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e vinte
(2020), em meu Gabinetê, eu Eric Kondo, Prefeito Municipal, no uso de

minhas atribui@es legâis, HoMOLOGo o pÍocêdimênto da Licitação Pregão
PÍêsencial n.o 122020, destinado ao registro de pÍeços para eventual

mntÍatação de pessoa juridica pÍestadora de serviços de assistência à

saúde, especificamenle de mnsultas para suprir horáÍios altêÍnaüvos,

notuÍnos, finais de semana e Íeriados, a Íavor das empresas que

apresenhram menores propostas, sendo elas: M C c CAVALCANTE & CIA

LTDA, CNPJ n" 32.841.230/0001-70, num vâloÍ dê Rt 134.388,00 (cento e
trinta e quatro mil, lrczentos e oitenta e oito reais) e AVIVE GESTAo DE

SERVICOS MEDICOS LToA, CNPJ n" 33.458.003/0001-22, num valor de
R$ 205.387,50 (duzentos e cinco mil, trezentos e oatenta e setê reais e

cinquenta centavos).
Dar ciência aos interessados, observados as prescriçôes legais

peÍtinentes.

EÍic Kondo
PreÍeito Municipal

VALOR: R$'15.000,00 (quinze mil reals).

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 (kinta)dias.
PRAZo DE VIGENCIA: 45 (quarenta e cinco) dias, ou seja, até

1810712020.

SECRETARIA: Secretaria t\,lunicipal de Saúde.

RECURSoS: SecÍetaria lvlunicipal de Saúde.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Carmen Cortez Wilcken. OAB/PR n" 22.932

DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 04/06/2020.

Ediçáo N' í736 - Nova Santa Bárbara, Paraná SEXTA+EIRA, 05 de JUNHO

I . Alos do PodêÍ Execú

PREGÃO ELET Nlco N" 10i2020

ADJUDIC

Il-Atos do Poder islativo

Não há publicaçoes pâra a presente data

lll- Publicidade

Não há publicaçoes para a presente data

Diário Oficial Eletrônico do Município de Novâ Santa Bárbara
Ruâ:Walííêdo Bittêncourt de Moraes n"222- Cêntío

Fone/Fax: (43) 3266-8100
E-maal: diaÍiooÍicial@nsb.pr-gov.b.

pmnsb@nsb.pr.gov br

ooclÍÚro âs$^âdo F. c.óf*ãdo oa al - Nova saíla
Aáôaó PÊrdüa r&.upâ[ 955610@o001&c S€RASÂ-
s6 aiôoücuadê á gÍ.ntile ds.ds que visêliaú, n8á§ r,ô
silÊ hrbJ/ry nlb o. ad brlMâl/pubÍ(e./dlri9.Í.1àlínün.

Diário Oficial Eletrônico
fulunicípio de Nova Santa Bárbara -- Paraná
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Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara - PR

EXTRAÍO OA ATA OE REGISTRO OE PREçO N,' 2OI2O2O - Pi/IN§B
REFERENÍE AO PREGAO PRESENCIÂL N. E/2020 - P NSB

OBJETO - RêgrBÍo ds prêços parâ evêntual áquisiçàô dê cêslâs básicas
em€rgônclã§, pa.a alêndê, Íamili$ em 3ilu6ç!o dê âllâ wln€.abllidads .m ra2á0 da
Pándêmi. de COVIO-i9 V^I-IOAOE OAÂIA: O.04/03,2020 aOv12nO2O

BENEFICúRIADÂAÍA: NEwCoMPANYLICITAÇÔES - EIREII
CNP., soô n' 32347.337/0001-90
Ruâ Cêmbé. 90A- CEPr 86200000 - 8ãiío:Lârdim Sa. Râráê|. lbiporã/PR
RESPONSÀvEL JURIDTCo: câmên corl€rwilclcn. oAa/PR n'22.932.

de
re

:BASÍ
,LVÊr

DEG(

ÉsPECi

(ci.co) diâs do íÊ dê

OO OBJEIO E PREÇOS REGISÍRÂDOS

GÊNC

.876/0
r.507,i

de
PI

DECRETO tlJ4í2020
O PrêÍeito Mu.icigal d6 l{ovê Sanl,a Báôâra. ôo uso dâ su.s .tlitulçõ€s légais .

r.gimênt is.. co.t','m di$o§lo na lêgislação dêslá Muíicipio, €soh€: EXONEÊáA
Ád.11 Ficá êxon€,rda a pe.lido á sra. ARlrniE CARVALHO CAMPOS, gorladoí do

RG h'5661-1932 SSP/PR, do eryo de FARMÂCEUTTCO. lot.do n. Sêcraânã dê
Ssüde. co.Ío.mê pêdi(ro pmlo.dâdo m 01 juího 2020.

A4 2! - E3tê &..êlo ênlrà ôm úgor{.stE data, re'/ogádâs as disposçô€s eh
lonEdo. RegEúFsâ. puBiquêsê e c!mp.a{ê- Nova Sanra Báôa6. 02 de ju.ho de
2020.

EriG Kondo - PÉr.Ío füniÇtp.t
çÔES

Gâtin.t . su Eíc l(ondô, Preíêilo Mlnicip3l, m uso dê minhss âtÍiblioóes têqais
XOMOLOGO o p.ocêdi êntó dá Licirâç3o Pr.gáo El€r.ônico..c 102020, dêstinâdo à
lqui§Éo dê !§lêjo ulilitâiro IilD Pict Up.6bim duplá, para S.c.ebna MunÉipat de
jáúdê, â íavor da êhp.êsá quê âpre*nl6u mend prêço, senno6lã. VOLXSWÀGEN OO
IRASlL INOUSTRIA OE VEICULOS 

^UIOMOIORES 
LTOA. CNpJ .'

t9- ! 04.4210024.16. num valor de R§ 6a.0o0.00 (s6s*nta ê oilo mil rcâE). pe.ã que â
*ljudicâção nêrê prcc.dida p.oóuza sêus ju dÉos e tegais.lêiros.

Oar óêncjá âos iílá.essád.6, obsflados ss p.escriçós lêg.rs pE tinantes.
Edc Xondo - PÍ.ílito municlpãr

(2020). em meu
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

oRDEM DE CONTRATAçÃO

Nova Santâ Bárbara, Oe/06/2020.

(

Pre
Kondo
Municipa-l

Rua Walfredo Bittcncourt de Moraes n'222,Ceúro,8 43. 3266.8100, E{ - E6.250-000 Nova Santa Bárbara,

Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.qov-br - urvw.nsb.plgov.U

Pela presente ordem, AUTORIZO a contrataçào da empresa:

VOLKS\[IAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICI,'LOS AUTOMOTORES

LTDA, CNPJ rt' 59.104.42210024-46, num valor de RS 68.00O,OO (sessenta e

oito mil reais). Tudo de conformidade com â presente Licitâção na modalidade

Pregão Eletrônico n." lO l2O2O.
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NOVA SANTA BARBARA
r§erE* ESTADO DO PARANÁ

Contrato no 2112020

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPAL DE NOVA SANTA

BÁRBARA E A EMPRESA VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE

VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, TENDO POR OBJETO A AQUISIçÃO DE

VEíCULO UTILITÁRIO TIPO PICK UP, CABINE DUPLA.

Referente ao Pregão Életrônico n.o 10/2020.

Pelo presente instrumento particular de mntrato, vinculado ao PREGÃO ELETRÔNICO n.o 10/2020, de

um lado, o MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA, pessoa jurídica de direito público interno,

inscrita no CNPJ sob o n' 95.561 .080/0001$0, com sede na Rua Walfredo Biftencourt de Moraes, n"
222, cenlro, Nova Santa Báhara, Panná, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Eric
Kondo, brasileiro, casado, RG n" 5.943.184-6 SESP/PR, inscrilo no CPF sob. o n" 018.008.959-50,
residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, e a
empresa VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, inscrita no

CNPJ sob n'59.104.4221002446, com sede na Avenida Carlos Pedroso da Silveira, 10000 - CEP:
12043000 - Bairro: Piracangagua, Taubaté/SP, neste ato representado por seu procurador, Sr. Fabio
Miguel Laiz, inscrito no CPF n'311.832.4ô8-62, RG n'32.075.387-6 SSP/SP, 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 contralo, de acordo mm as seguinles cláusulas

e condições a seguir estabelecidas e enunciadas:

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
A CONTRATADA obriga-se a fornecer à CONTRATANTE, 01 (um) veiculo utilitário tipo Pick Up, cabine

dupla, tudo conforme especificado no edital convocatório e proposta apresentada no Pregão Eletrônico
n.o 10/2020 e es eciÍicado abaixo.

ITENS

Código
do
produto

/serviço

Lote Item Descrição do produto/serviço Marca

do
produto

Unidade

de
medida

Qtde Preço

unitário
PreÇo total

Lole

001

1 BTBO VEíCULO UTIL|TÁRIO DO TIPO PICK UP,

CABINE DUPLA câpacidade para 05 (cinco)
passagehos 0 km, ano/modelo 2020,

bicombustível flex, direção hidráulica ou

êlétrica, sistema de Íreios abs, airbags, ar
condicionado de fábrica, vidros e travas

elétricas, protetor de carter e câçamba,

capacidade do tanque miníma 49 lts, potência

miníma 85 cv, insufilme,.jogo de tapetes

emborrachados, rádio am/fm entrada pendrive

e auto falantes nas portas e demais

equipamêntos exigidos pelo contran/denatra .

Licenciados mm 1o emplacamento por conta

do fomecedor prazo mínimo de garantia de 36
(hinta e seis) meses, sem limite de
quilomêkagem, sendo que os três primeiros

meses compreendem a garantia legal e os

demais a garantia contratual.

Volksw

agen
Modelo

Saveiro
Robust

UN 1,00 68.000,0

0

68.000,00

Nova Santa Bárbara, Paraná - E- - E-mail - licitacao sb r ov.br - rvwrv.nsb.nr.pv.br

I

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222. Centro, Íl 43. 3266.8100, D< - 8ó.250-000



#*
llir,

PREFEITURA lvluNlCl PAL 1r, $
NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DÔ PARÂNÂ

16&TOTAL 000,00

cúusull SEGUNDA - Do pRAzo DE ENTREGA
O prazo de entrega será de no máxrmo 30 (kinta) dias, contados a partir da autorização de
fornecimento emitido pela Prefeitura.

CLAUSULA TERCEIRA - DA ENTREGA
O veículo deverá ser entregue na Secrelaria de Obras, do Trabalho e GeraÉo de Emprego, sito a Rua

Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Cenlro - Nova Santa Bárbara - PR, em horário comercial de
segunda a sexta{eira, com seguro, frele, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando o
Municipal de Nova Santa Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades. A entrega deverá ocorrer por

meio de utilização de veículo próprio destinado ao transporte deste tipo de carga (caminhão "cegonha"

ou guincho do tipo plataÍorma), sendo expressamente vedado o lransporte do objeto da contratação até
o local de entrega utilizando-se da tração própria do veÍculo.

CúUSULA QUARTA - DoS ANExoS CoNTRATUAIS
Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:
a) Pregão Eletrônico N0 1012020 - e seus anexos;
b) Proposta da CONTRATADA, datada de 28 de maio de 2020.

Parágrafo Primeiro - As partes declaram ler pleno conhecimento que os documenlos mencionados
nesta cláusula, serão considerados suficientes para, em conjunto com este contrato, definirem seu

objeto e a sua perfeita execuçã0.
Parágrafo Segundo - Em havendo dúvidas ou divergências entre os anexos e este contrato, vale o
contrato.
Parágrafo Terceiro - A partir da assinatura desle conhato, a ele passam a se vincular todas as alas de
reuniões e/ou termos aditivos que vierem a ser realizados e que importem em alterações de qualquer

condição contratual, desde que devidamenle assinados pelos representantes legais das partes.

cLÁusuLA QUTNTA - DO PREçO
Para o fornecimento descrito na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se obriga a pagar à
CONTRATADA o valor total de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais).

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

O pagamento ocorrerá em até o 30 (trinta) dias após a entrega, mediante apresentação da nota Íiscal

acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)

e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacronal (PGFN), referente a todos os créditos tributários

íederais e à Dívida Ativa da Uniáo (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários

relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do artigo 11 da

Lei Federal n.' 8.21211991, às contribuições instituídas a título de substituiçã0, e às contribuiçoes

devidas, por lei, a terceiros e CertiÍicado de Regularidade de Situação junto ao FGTS.

Parágrafo Único - A CONTRATADA se compromete a emitir a respectiva Nota Fiscal no valor

mnespondente ao ajustado na Cláusula Sétima.

CLÁUSULA SÉTIMA - Do PRAzo DE vGÊNclA.
O conhato terá vigência por 90 (noventa) dias, entrando em vigor logo após a assinatura do contrato,
podendo o mesmo ser prorrogado por igual perÍodo e/ou de acordo com as partes.

Nova Sanla Bárbâra. Paraná - E - E-rrail - lic itaçao(rrtrsb-or.sor-br - $,rvrv. nsb v.br
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CúUSULA oITAvA - MANUTENÇÃo, Ass§TÊNclA TÉcHIcI e PRAzo DE GARANTIA

A manutenSo e assistência técnica obedecerão a seguinte sistemática:

a) A proponente/contratada fica obrigada a garantir a qualidade do veículo contra defeitos

mecânicos e oferecer Treinamento(s) para operação do sistema (se necessárro), pelo período

mínimo de 36 (trinta e seis) meses, Íornecendo os respectivos termos e/ou declaração dessa

garantia.

b) 0 fornecedor deverá oferlar ainda 02 (duas) manutenções preventivas obrigatórias (incluindo

material e serviços), constanle do Manual de Operaçoes, nas oÍicinas das concessionárias do

fabricante, cuja periodicidade será determinada pela quilometragem e/ou o tempo de uso do

veículo.

c) Durânte o prazo de garantia 3ô (trinta e seis) meses, caso não seja possÍvel a soluçâo do

problema no próprio local onde se enconlre o veiculo e havendo a necessidade de transporte

para oÍicina própria da proponenle, fica sob responsabilidade da contratada todo ônus com

transporte, locomoçã0, alimentação, hospedagem e outros que por ventura se fizerem

necessários à peíeita solução do problema.

d) Assistência técnica reparadora será realizada quando o veículo fornecido apresentar defeito ou

problemas técnicos e mecânicos, mediante abertura de chamado lécnico, nos dias úteis, em

horário comercial, ou seja, de 08h às 1'1h30 e das 13h30 às 17h;

e) 0 atendimento ao chamado técnico (identificação do problema apresenlado), bem como os

procedimentos de manutençáo ou retirada do veículo para assistência tácnica e sua posterior

devoluçã0, serão realizados no local em que sê encontra o veÍculo, sem ônus de

deslocamento, alimentação ou hospedagem dos técnicos que realizaráo o atendimento;

0 O prazo máximo será de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir do registro do chamado

técnico, para o atendimento e soluÉo do problema apresentado, excluindo-se deste prazo os

sábados, domingos e feriados, podendo ser prorrogado por igual periodo mediante justificativa

formal acatada pela Administração;

g; O fornecedor deverá prestar assistência técnica pelo período da garantia mncedida, bem como

disponibilização do início do atendimento, sem qualquer ônus para Administração, mm

indicação de endereços e telefones dos Centros de Alendimento Técnico no Estado do Paraná.

A garantia deverá obedecer aos seguintes termos:

a) O prazo de garantia do veículo deverá ser de no mínimo 36 (trinta e seis) meses, livre de

quilômehos rodados ou horas trabalhadas, contra defeitos de fabricaçã0, mecânicos,

montagem e funcionamento decorrentes de desgastes prematuros duranle a operação e o

emprego em condições normais, sendo compreendida pela assistência técnica, incluindo mão-

deobra, reposição de peças e componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos de fábrica,

contados a partir da data de emissáo da Nota Fiscal;

b) No caso de deÍeitos em peças e se, consequentemente, houver a sua substituição, a garantia

será contada a partir da nova data da substituição da(s) peça(s) defeituosa(s).

Durante o prazo de vigência da garantia, constiluem-se obrigações da fornecedora:

a1 Providenciar independentemente de ser ou não o fabricante, a mrreÉo ou a substituição de

todo o veículo ofertado ou de suas peps acessórios e componentes que apresentarem

defeitos de fabricação ou divergências com as especiícaçÔes fornecidas, sem ônus Para a,

Rua WalÍiedo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, 8 43.326ó.8100, ){ - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacaoíatnsb.pr.gor.br - rvmv.nsb.pr.gor,.br
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Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, 8 43. 3266.8100, E - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná-E-E-rnail - lic íl IlS r v.br - rvrvw. nsb.pr. gey.br

Jt
Administraçã0, em conformidade com o estabelecido no Edital e seus anexos, observado a

legislação pertinente;

b) Substituir o veÍculo oÍertado ou as suas peças, acessórios e componentes que apresentarem

defeito de íabricação por novos e que possuam a mesma especiÍicação técnica originalmenle
proposta;

c) Caso ocorram mais de 03 (três) chamados para assistência técnica referente ao mesmo

problema ou 05 (cinco) chamados reÍerentes a problemas distintos, a Contratada deverá

substituir o veículo defeituoso por veículo novo, com especificação técnica igual ou superior à

constante da proposta;

d) O prazo para conserto do veículo com defeito, durante o período de vigência da garantia, será

de no máximo 10 (dez) dias úteis a pârtir da abertura do chamado técnico, que deverá ser

alendido em até 01 (um) dia útil. Quando esse prazo de conserto for excedido, ou seja, no '110

(decimo primeiro) dia útil a partir da abertura do chamado técnico, outro veículo com

especiÍicação técnica igual ou superior ao constanle na proposta deverá ser fornecido para

substituí-lo até sua devoluçã0. O veiculo deverá ser substituÍdo definilivamente por outro

veículo novo, com especiÍicação técnica igual ou superior da proposta, se o conserto não for

realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias conidos.

e) O veículo entregue deverá ser noyo, de primeiro uso, devendo constar, todos os manuais

(manual de operação e de manutenção básica; manual de serviço e reparaçáo do veículo em

oÍicina; catálogo de peças e acessórios com os respectivos números de referência de fábrica

com desenho e/ou foto de todos os seus itens de reposição) relacionados ao bem objeto deste

Contrato e suas especiÍicações, sob pena de ser recusado o seu recebimento. Náo serão

admitidos, para efeito de recebimento, veículo que esteja em desacordo ou conflilante com

quaisquer especiÍicaçóes descritas na Proposta de Preços;

0 O veículo entregue deverá ler versáo tecnológica recente, observando-se rigorosamente as

características especiÍicadas, vir acompanhadas do CertiÍicado de Garantia do Fomecedor e

todos os acessórios necessários ao seu pleno íuncionamento;

g1 O veículo, bem como seus acessórios, componentes e fenamentas auxiliares exigidos deverâo

ser íornecidos novos e dentro das regulamentaçóes e das normas da ABNT, INMETRo e

demais órgãos Íiscalizadores e normatrzadores, sendo que os itens considerados inadequados,

inferior qualidade ou não atenderem às exigibilidades, serão devolvidos e o pâgamento Íicará

suspenso, até sua regularização de forma integral, cujo prazo de reposiçã0, a critério da

Administração, poderá ser renovado, sem prejuízo nas penalidades pelo atraso inicial.

h) Após o período de garantia de 3ô (trinta e seis) meses a proponente fica obrigada, às expensas

do Contratante, por prazo náo inferior a 60 (sessenta) meses, disponibilizar Oficina de

Manutenção e Assistência Técnica no Estado do Paraná, da mesma forma, se a Assistência

Técnica for realizada por terceiro a proponente deverá apresentar, juntamente com â

documentação técnica, a relação de Assistência Técnica autorizada.

CúUSULA NoNA - PLOTAGEM DO VEíCULO

A arte e logomarcas serão disponibilizadas para o Íornecedor quando da solicitação de fornecimento do

veículo, o qual deverá ser entregue ao órgão solicitante com as logomarcas presentes no veÍculo.
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CúUSULA oÉcIfuII - EMPLACAMENTo

O veículo deverá ser entregue em nome do MunicÍpio de Nova Santa Bárbara, com as taxas de

emplacamento, licenciamento e segu[o obrigatório - DPVAT pagos, com os certificados de registro e

licenciamento (CRV/CRLV), e com o pagamento do frete, tributos, encargos sociais e quaisquer outras

despesas que incidam ou venha a incidir no preço proposto (preço C.l.F).

cúusuLA DÉcMA pRtMEtRA - DA RESctsÂo coNTRATUAL
A rescisáo conhatual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos
enumerados nos incisos I a Xll e XVll do aí. 78 da Lei Federal n" 8.666/93, e amigável, por acordo
entre as partes, mediante autorização escrila e fundamentada das autoridades competentes, reduzida a

termo no processo licitatório, desde de que haja conveniência da Administração.

Parágrafo Único - Quando a empresa vencedora der causa a rescisão do conhato, além de multa de
20% (vinte por cento) sobre o valor total do contralo e demais penalidades previstas, fica sujeita a uma
das seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos.
c) Declaração de lnidoneidade para licitar ou conkatar com a Administraçáo Pública enquanto
perdurem os motivos determinantes da punição ou, até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o proponente ressarcir a

Administração pelos prejuízos resullantes, após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no

contido na letra "b".

cúusuLA DÉcrMA SEGUNDA - DAS sANçôEs
Em oconendo inexecu@o e/ou descumprimento das obrigaçoes assumidas neste conlrato molivado
pela CONTRATADA, responde está, nos termos da lei civil por indenização integral. Sem prejuizo das

disposições anteriores, responde ainda, a título de cláusula penal, pelo valor de 20% (vinte por cento)

da avença.

cúusulA DÉcrMA TERGETRA - DA FRAUDE E DA coRRUpçÀo
0s licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e

submntratados, se âdmitida subcontrataçã0, 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

conkato,

uy "prática fraudulenta': a Íalsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo

de licitação ou de execuçáo de contrato;

c) "prática colusiva": esquemalizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licilantes, com ou

sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em

niveis artiÍiciais e não+ompetitivos;

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - B - E-mail - licitacaoír_i,nsb.pr.gov.br - *ryTv.usb.Dr4Qllú
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d) "prática coercitiva': causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou

sua propriedade, visando influenciar sua participação em um pÍocesso licitatório ou afetar a execução

do conÍato;

e) "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspe@es ou fazer

declarações Íalsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir

materialmente a apuraçáo de alega@es de prática prevista, deste fOitat; (ii) atos cuja intenção seja

impedir materialmente o exercicio do direilo de o organismo financeiro multilateral promover inspeçã0.

Parágrafo Primeiro - Na hipólese de financiamento, parcial ou integral, por organismo Íinanceiro

multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa

ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indeÍinidamente 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,

coercilivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato Íinanciado pelo

organismo.

Parágrafo Segundo. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitanle vencedor, como

condição para a conlratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese dê o contrato vir a ser

financiado, em parte ou integralmente, por organismo Íinanceiro multilateral, mediante adianlamento ou

reembolso, permitirá que o organismo Íinanceiro e/ou pessoas por ele Íormalmente indicadas possam

inspecionar o local de execução do contÍato e todos os documentos, contas e registros relacionados à

licitação e à execufo do conkalo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA DOTAçÃO ORçAMENTARIA
As despesas deconentes desta licitação correrão por mnta da dotação orçamentária havida pela conta

no

DotaÇões

Exercíci

oda
despesa

uncional programática Fonte de

recurs0

Natureza da

despesa

Grupo da fonte

2020 2782 lOa.OOr .r O.SOr .OSZO.ZOZS JZJ 4.4.90.52.00.00 Do Exercício

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca Sáo 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, Íirma o p

presença de duas testemunhas.

nte conkato, em 03 (três) vias de igual teor, na

Nova Santa Bárbara, 08/06/2020.;r

Prefeito

Kondo

icipal - Contratante

6

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes nn 222, Centro, 8 43. 3266.8100, E - 86.250-000
ov. br - rv*rv. »sb.Dr. goty-hNova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mail - ít lls i) r
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PREFEITURA MUNICIPAL

ESIADO DO PARANÁ

NOVA SANTA BARBARA
i f?1

FABIO Digitàlly 5igned by

MIGUEL FABro MIGUEL

LAIZ:3 1 1 83 24 Hllijr'rT#jf '
6862 r o:54:2r -03'oo'

Fabio Miguel Laiz

Volkswagen do Brasil lndustria de Veículos Automotores Ltda - Contratada

Michele
Secretária Municipal de Saúde - Re

res de Jesus
I pelo acompanhamento do contratos

1

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, 8 43. 3266.8100, f3 - 86.250-000
Novâ Santa Bárbara, Paraná - F- - E-mail- licitacaoígtnsb.ptgqy.br - vçrv.trsb.pr-gov.br
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Nova Sânta Bárbara - PR, 08 de ico - Edição: 173712020 -l2l

REF.; Pregão Elehônico n." í0/2020

PARTES: Município de Nova Sanla Bárbara, pessoa jurídica de diÍeito publico interna, inscrita no CNPJ sob o no 95.561.080/0001-60, com sede
administÍativa na Rua Walfredo Bittêncourt de MoÍaes, 222, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. EÍic Kondo, e a empresa
VOLKSWAGEN D0 BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUÍOMOTORES LTDA. inscrita no CNPJ sob n' 59.104.42A002446, com sede na Avenida
Carlos Pedroso da SilveiÍa, 10000 - CEP: 12M3000 - Bairro: Piracangagua, Taubaté/SP.

OBJETo: Aquisição de veículo utilitáÍio tipo Pick Up, cabine dupla, paÍa SecÍetaria Municipal de Saúde-

VALoR: R$ 68.000,00 (sessênta e oito mil reais).

PRAZo DE VIGÊNCU: 90 (noventa) dias, ou seja, até 05/09/2020.

SECRETARIA: Secrelaria Municipal dê Saúde.
RECURSoS: Secretaria Municipal de Saúde.
RESPONSÁVEL JURÍDICO: Carmen Cortez Wlcken. OAB/PR no 22.932.

0ATA DE ASSINATURA CONTRATo: 08/06/2020,

1üZ

ll - Atos do Poder islativo
Não há publicaÇoes para a presente data

lll- Publicidade

Não há publicaÇões para a presente data

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: Wâ,fíedo Bitlencourl dê Moíaes n"222 - CentÍo

Fone/Fax: (43) 3266{100
É{nail: diarioof cial@osb.pr.gov.bí

www.nsb.pr.gov.br

EXTRÂTO DO CONTRATO N" 2íi2O2O
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REF.:Prcgão 1AQA20
pARTES: MunÉlpD dê Novâ S€ntâ Báô3la. pessoâ iuídrcâ dê dúêilô publlêo

intêmâ, tnscrila no CNPJ lob o n' 95.561.040/OO0l {0, con s€de adminblràüvá m
Rua WalÍÍêdo aülán Úlrrt ds Morâo§, 2, nêste âto rêpíeG€Írtâdo p€b .€u PtsÍeilo
Municlpâ|. S.. Edc Kondo, 6 r âmpÍês5 VOLKSWAGEN OO BRÂSIL INDUSTRIA DE
vElCUl-OS AUTOMOIORES LToÀ lú.ílta no CNPJ sob n' 59.104.42210024-.16,
(tm §.dâ M Àv€nldá CáÍlo8 Pêdro6o dâ Sih,€irâ. 10000 - CEP: 12043000 - BâaÍío:
Piíacánsaoua, Tãub3lé/SP

OAJETO: aquisiçáo de vâlcllo ulilltáno üpo PEr Up. cãblno ôÉá. pã.á seqêtâriã
Munidpâl dê Sâúdâ. VALOR: R168.000,m (sêss6da ê dlo mú Ísab).

PR^ZO DE vlGÊI{Cla 90 {no.êítal d'âs. ol., s6b, alé 0&!9r2t20.
SECRErARA: SeÊtâna Municipêl d6 Seúd..
REcURSoS: SêcÍêlaílá MuÍid9âl d€ Sâúd6.
RESPoNSÂvEL JURIDICO: crííl€í coÍtez \Mlctsn,'oA8,/PR no 22.s32.
DATÂDEÀSSINATURÀCOMTR TO: 08rt62020.

POrt Rn N..!l3t2020
O PREFEIÍO MUNICIPAL DÉ NOVÀ SÁNÍÂ 8ÁRBAF , .ês.lve, no uso ds.uas

abibuii)06s hg!i. â dê co.Íúmdádo coín o áí.120 s ss, tlâ L.t i,lunbpâl n'8391201G,
Eslãürto do Reah6 Jurldi.o Único dos S€ívilo.!. Alüicoc MunldpâÉ dô Novs Sãntr6

BáôeÉ . PR, EFETUAR
Àn. !. - A $. Gllbeíto GoÍnes dâ Slkâ. ocupãntê do caígo de Aludaalê Gêla|.

mâlntria 3232-1. RG n'5.029.94 SSP+R, lolado m SêcÍêlaÍiâ (l€ Obías
Ílabâlho6GâráÍlodoEmpírgp. P GÀVENTOOELICENÇAÊSPEClr(.pêíôdodê
01(um)mê.

Art. 20. Esla PortâÍÉ ênlrâ êm vlgor m dôla d6 su6 publcaÉo, Íevogadás es
dispo§çaiês êm coolrárb. Nova Sád,â B&bâra. oS dê iunho d.20m.

ERIC Kol,lDO . ?Eí.lto lluíiclp:l

Prefeitura Municipal de Uraí
- Estado do Paraná -

EXÍRATO OO COrÍTRATO ÀDt lt{rSÍRAÍWO t{. 2212020- RETIFICADO
PROCESSO DE LrClÍAçÃO PREGÀO N' í2020

CONTRAÍANTE: PrcÍ€ilurá Municipál dê Ulai- Rua Rio dê Jar'€aro. n9496
CONTRAÍAOO(A): DMILLE IND E COM DE PROD Al-lMÊl\rr LIDA
OBJETO: AOUISIçAO DE MATERIAIS DÉ LIMPEZA PARAAS SECRETARAS

DOMUNICIPIO OE URAI.PR
VÂlÔR ÍOTrü: Rl 56.348,09 (Cinquenla 6 Seis Mil. Tíezêírtos € Quarenla e

C}lo Rêais s Nov€ C€ntavos)
vlGENclÀ Tíêzênios ê Sêssênla e Circo diâs
DÂTA DÁASSINATURÀ O3/O42O2O

Caío! Robêrto Tâmsrâ . Preíoilo llunlclpãl

EXTRATO OO COI{TRAÍOAOMtt{|SÍRAT|VO N.,{8/2020
pRocEsso DE ucrrAçÁo PREGÃô ELEIRô rco ir' 18t2020

ÂTA OE REGTSTRO OE PREçOS.
CONTRATANTE: Proíêilura Municipáld6 1,.,râl - Ruâ Ro dê Jân€Lo. no 496
CONTRATADO(À): JOSEARIBALOO FERREIRARELOGTOS -VE
OBJETO: ÀQUISIÇÃO DÉ RÊLÔGIO PO}.IÍO ELEÍRÔNICO, CARTÕES E

BOBINAS.
VAI-OR TOTAL R$ 23.555,m Mnt6 6 Três Mil. Quinhênlos e Cinquenta e Cinco

Reâis). V|ôENCIÀ Tíâzenlos ê S€ssônta 6 CIncô dia§
DAÍADAASSINATURÀ 09/06/2020

. C.ío! Robêrto T.murá . PrDÍêlto lilunicipâl

PORTARTÀ tr.078/2020
O Pref6ilo do Múlblpio de Urai. Eslâdo do Parâná, usando das auibui@s que

lhê são conleídâs poí Loi. RESOLVE
Âí{. 1'-Concêd€Í fên"s a sêÍvidoía durante o peÍlodo d6 09 dê junho de 2020 a

08de julhode 2020.abáixo Íelaclonads:NoME PERloDoAousrnvo
CLAUOETEGOMESDESOUZAJACOB 08i0en016A07i0S/20r7
Âít. 2 - Êstá PoÍtãfu 6ntrâíá om ügü nr prcs6nt6 detâ , relosâdá as

disp8iÉes êm contráÍio. Rêgislrê-s€. Publique€e ê Cumprâ-sê.
Gebinet€ do Prêleilo do Municipio de U€l; aos dez dh3 do Ínâ§ de iunho do ano

CÂRI-OS ROBERTO TAMURA ' PÍoíâtto do Ílruniclplo de Ural
RegEtrâdo € Publicado há Sê€Íêtâda do Gablnêle dô PÍ€lêlturâ do Municipio de

UíeÍ, Estâdo do Parâná, 8os d€, dias do ÍrÉs dê iunho do âno d€ ckis rrl e üntê.

I

- , :. - : : .. |:

1



1010612020 E-mail dê lsmweb - Soluçóes paÍa lnterôet - A Fiscal do Contrato n' 2112020 - Veiculo Pick-Up

licitacaô licitacao <licitacao@nsb.pr.gov.br>

1ij{
*+ã'iõinw"u I

A Fiscal do Contrato n' 21/2020 - Veículo Pick-Up
1 mensagem

Setor de Licitaçôes - Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
<licitacao@nsb.pr.gôv.br>
Para: michele soares de jesus <michele.saudensb@outlook.com>

10 de junho de 2020
15:28

Boa tarde,

Segue anexo contrato n' 2112020, decorrente do Pregão Eletrônico n-o 10/2020, cujo objeto é a aquisição de veículo
utilitário tipo pick up, cabine dupla, ã Íim de que o mesmo seja acompanhado, assegurando-sê o cumprimenlo
intêgral das obrigaçÕes conÍatuais assumidas.

Atr

^Elaine Cristina Luditk dos Santos
Setor de Licitações
PreÍeitura Municipal de Nova Santa BáÍbara
Telefone (43) 3266-8114

21 2020 - Conlralo Prêgão 10 2020 - Volkswagen.doc
85K

httpsr/mail.google.com/mail/u/0?ak=1463514b4d&view=pt&search=all&permlhid=thread-a%34Ê158626317765&59852&simpl=msg-â%34Í1525... th



PREFEITURA IMUNICIPAL

8

NOVA SANTA BARBARA
ESÍADÔ DO PARANA

CHEK LIST

MODALIDADE: PREGÃO

E) ELETRÔN|CO ( ) PRESENCTAL

N. lo / 2o20

Rua Walfredo Bittcncourt de Moracs n'222, Ccntro, Fone 43- 3266.8t00, CEP - 86.250-000 Nova Santa
Bárbara, Pamná E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.hr - wl rr .nsb.pr.gov. br

22

N' ESPECTFTCAÇAO DOC OBS.
1 Capa do processo ok
z Ofício da secretaria solicitando ok
3 Prefeito pedindo abertura do processo Õk
4 Orçamentos (estimativa de preços) i)r
5 Licitação à Contabilldade (Pedido de dotação) 0k
6 Contabilidade à Licitação (Resposta dotaÇâo) ok

Licitação ao Jurídico (Pedido de Parecer) 0k
Parecer Jurídico (lndicando a Modalidade) ok

I Autorização do Prefeito para abertura ok
10 Resumo do Edital ôl(
11 Edital completo ok
12 okPedido de Parecer Jurídico do edital
13 Parecer Jurídico (Edital) 0K
14 Publicaçôes (Diário Oficial do Estado/ Jornal A Cidade Regional/

Diário Oficial Eletrônico/ Em alguns casos: Diário da União). ok
15 Publicaçáo Mural de Licitaçáo (TCE) eh
16 Documentos de Credenciamento ck
17 Propostas de Preço 0F
18 Documentos de habilitação ôk
'I I Ata de abertura e iulgamento ok
20 Proposta final das empresas vencedoras ok
21 Licitação ao Jurídico (Resultado da Licitação) oh

Parecer Jurídico (Julgamento) 0k
okLicitaçáo ao Prefeito (Homologaçâo)

Homoloqação do Prefeito olc
25 Publicação da Homologação (Jornal A Cidade Regional/ Diário

Oficial Eletrônico)
lô. Ordem de contrataÇão

Publicação do extrato do contrato (Jornal A Cidade Regional/
Diário Oficial Eletrônico)

29 Licitaçáo ao Fiscal do contrato encaminhado cópia assinada
Se houver aditivo:

30. Ofício da secretaria solicitando aditivo
Se o aditivo for de preço:

J t. LicitaÇáo à Contabilidade (Pedido de dotaÇáo)
JZ Contabilidade à LicitaÇáo (Resposta dotaÇão)
JJ Termo aditivo
34 Publicação do Extrato do Termo Aditivo (Jornal A Cidade

Regional/ Diário Oficial do Município)

7.
I

I

I

I

I

I

I I

I
I

I
I

I

I
I

I

I

I

| 23.
24.I

I I

I

I
I

I

| 27. I Contrato

I

I I
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I

I

I
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTPDO OO PARANA

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO
PREGÃO ELETRÔNICO N" 10/2020

Aos 24 dias do mês de junho de 2020,lavrei o presente termo de encerramento do
processo licitatório Pregão Eletrônico n" 10/2020, registrado em 12/0512020, qte
tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas do
no 01 ao no 165, que corresponde a este termo.

tEhiw f,as

Responsáve o Setor de Lici

Ruâ WaliÍedo Biltencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 32ó6.8100, CEP - 86.250-000 Nova Sanâ BáÍbara, Paraná

E-mail - licitacaoúDnsb.or.qov.br - wurv.nsb.or.sov,br

tnt ,ití,^


