
CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
CNPJ-MF 01.545.843/0001-36

Rua das Palmeiras, 1254 - FONE/FAX (Oxx46) 3532-1172

85.460-000 QUEDASDOIGUACU PARANÁ

REQUISiÇÃO

De: DIRETORIA GERAL

Senhor Presidente:
demais exigências

Encaminhe-se ao Setor de Contabilidade para
indicar os recursos de ordem orçamentária
para fazer frente a despesa, ao Setor de
Licitações para elaboração da minuta do
instrumento convocatório e para competente
aprovação deste pelo Setor Jurídico.

Para: GABINETE DO PRESIDENTE

Data: 03/12/2019

para:

Em, de de2019.

_ Aquisição de 01 (um) veículo Automotor SEDAN zero quilômetro, Flex, Potência
mínima 98CV Gasolina e 106CV Álcool, e demais itens constantes no Anexo 1-Termo
de Referência, para uso da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado do
Paraná.

ELEANDRO DA SILVA
Presidente da Câmara

Autorizo,
legais.

Vimos através do presente, solicitar a Vossa Senhoria a competente autorização

O custo total estimado importa em R$ 77.990,00 (setenta e sete mil, novecentos
e noventa reais).

Cordialmente,

GILSON JOSÉ MARIA
Diretor Geral





CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
CNPJ-MF 01.545.843/0001-36

RUA PALMEIRAS, 1254 FONE (046) 3532-1172

85.460-000 QUEDAS DQ IGUACU PARANÁ

JUSTIFICATIVA

A presente licitação tem como objetivo a Aquisição de 01 (um) veículo Automotor
SEDAN zero quilômetro, Flex, Potência mínima 98CV Gasolina e 106CV Álcool, e
demais itens constantes no Anexo I - Termo de Referência, para uso da Câmara
Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, visando à manutenção das
atividades do Legislativo Municipal, caracterizando a necessidade da contratação.

Quedas do Iguaçu, 03 de dezembro de 2019.
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GILSON JOSE MARIA
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Diretor Geral





ORÇAMENTO DE VEICULaS

PARA: CAMARA MUNIOPAL DE QUEDAS 00 IGUAçu - PR

Veiculo:ONIX PLUS 1.0L turbo potência 116cvG, Ano 2019Modelo 2020

Cor: Branca
Veiculo Equipado com:

06 Airbags (frontais, laterais e de cortina) I Acendimento automático dos raróis através de
sensor crepuscular I Alarme anti-furto I Assistente de partida em aclive I Banco do motorista
com regulagem de altura / Banco traseiro bipartido e rebatível I Câmera de ré I Carregador
Wireless" / Chave com sensor de aproximação I Cinto de segurança do motorista com ajuste
de altura / Cintos .de segurança traseiros laterais e central de 3 pontos / Coluna de direçio
com regulagem em altura e profundidade I Computador de bordo / Conjunto de alto falantes -
6 unidades (2 tweeters, 2 dianteiros e 2 traseiros) I Console central com descansa-braço I
Controlador de limite de velocidade / Controlador de velocidade de cruzeiro I Controle
eletrônico de estabilidade e tração / Controles do radio e telefone no volante / Direção Elétrica
Progressiva / Easy Entry - Abertura das portas através de sensor de aproximação na chave I
Easy Start - Partida sem chave I Entrada USB dupla para o banco traseiro I Espelhos
retrovisores externos elétricos na eor do veieulo I Faróis de neblina I Faróis dianteiros tipo
projetor I Friso eromado no eontomo inferior do vidro das portas I Lanterna de neblina I
Lanterna em LED / Luz de eondução diurna em LED / Maçanetas externas na eer do veículo I
Maçanetas internas cromadas I Novo Chevrolet MyLink, eom tela LCD sensivel ao toque de
7", integração com smartphones* através do Android Auto e Apple CarPlay, radio AMlFM,
função audio streaming, bluetooth para até 2 eelulares simultaneamente e entrada USB ,
OnStar + Conectividade Chevrolet +Wi-Fi / Painel de instrumentos 3,5" digital TFf I Roda
de liga leve aro 16" / Sistema de fIXaçãode cadeiras para erianças ("150m e Top Tetber") ,
Sistema de freios eom ABS, sistema de distribuição de frenagem ("EBD") e assistência de
frenagem de urgência ("PBA tI) I Sistema de monitoramento de pressão dos pneus I
Transmissão automática de seis velocidades com opção de troca manual de marchas ttActive
Seleet" I Trava elétrica das portas com aeionamento na chave I Vidro elétrieo nas portas
dianteiras e traseiras com acionamento por "um toque", anti esmagamento e
fechamento/abertura automátiea pela chave / Volante esportivo com revestimento premium ,
Acabamento interno nas eeres Preto Jet Blaek e Caramelo Maple Sugar / Alerta de Ponto
Cego I Ar-condieionado digital' Baneos eom revestimento premium / Easy Park - Sistema de
estacionamento automátieo / Sensor de estacionamento dianteiro, lateral e traseiro.

Valor do Veiculo; RS 77.990,00(setenta e sete mil novecentos e noventa reais)
Validade proposta 30 dias

DoisVizinhos 29 de Novembro 2019 f))////Ha:..~~.
Gerente de vendas
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03/~2/2019 ' Gmail - ORÇAMENTO DE VEICULOS

MGmail FRANCIELI DISNER<francidisner@gmail.com>,.~..". --_.-__._-_.._--------------------_ .._._ ...._"."."_...._"....,,

ORÇAMENTO DE VEICULOS
1mensagem

2 de dezembro de 2019 17:37
Assistente de Vendas- Vale Do Iguaçu <valegm@wmail.com.br>
Para: francidisner@gmail.com

Boa tarde

Segue anexoOrçamentode veiculos.
Peço por gentilezaque nos confirme o recebimento.

Obrigado

CatianeCristina Bif
Secretáriade Vendas
Vale do IguaçuVelculos Ltda
(46) 3581-5800- Ramal: (46) 3581-5812
Av. PresidenteKennedy,1201Centro Sul
DoisVizinhos- PR

.. ~ 20191202151353652.pdf
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DOIS VIZINHOS-PR 03/12/2019

A CAMARA MUNICIPAL QUEDAS 00 IGUAÇÚ

PROPOSTA DE PREÇO

I

CRONOS 1.8 AT6 FLEX 4P 2019/20

COR-BRANCO BANCHISA

VALOR DO VEÍCULO R$ 78.490,00
PlNTURA R$ 800,00
TOTAL R$ 79.290,00

ITENS DE SÉRIE

• 2a porta USB para passageiros traseiro
Alarme antifurto
Apoia-pé para o motorista
Ar condicionado digital
Banco do motorista com regulagem de
altura
Banco traseiro rebatível
Brake light
Central Multimídia UCONNECT de 7"
Touchscreen com Android Auto e
Apple Car Play, Bluetooth, entrada

USB e sistema de reconhecimento de
voz

• Chave canivete com telecomando para
abertura das portas, vidros e porta
malas

• Check quadro de instrumentos
(Welcome Moving)

• Cintos de segurança traseiros (laterais e
central) retráteis de 3 pontos

• Computador de Bordo (distância,
consumo médio, consumo instantâneo,

•
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autonomia, velocidade média e tempo
de percurso)

• Câmbio automático sequencial de 6
marchas

• Desembaçador do vidro traseiro
temporizado

• Direção elétrica progressiva
• Drive by Wire (Controle eletrônico da

aceleração)
• ESC (Controle de Estabilidade)
• ESS (Sinalização de frenagem de

emergência)
• Encosto de cabeça traseiro central
• Espelho no para-sol lados motorista e

passageiro
• Estepe de uso emergencial
• Follow me home
• Gancho universal para fixação cadeira

criança (Isofix)
• HCSS (Sistema de partida a frio sem

tanque auxiliar de gasolina)
• HSD (High Safety Drive) - Airbag

duplo (motorista e passageiro) e ABS
comEBD

• Hill Holder (sistema ativo freio com
controle eletrônico que auxilia nas
arrancadas do veículo em subida)

• Iluminação do porta-malas
• LED Design
• Lane Change (Função auxiliar para

acionamento das setas indicando trocas
de faixa)

• Limpador e lavador do vidro dianteiro
com intermitência

• Logos escurecidos
• Motor E.TorQ 1.8 16V de 139CV
• Predisposição para rádio (2 alto-

falantes dianteiros, 2 alto-falantes
traseiros, 2 tweeters e antena)

• Quadro de instrumentos de alta
resolução TFT de 7" personalizável

• Revestimentos dos retrovisores
externos em preto

• Rodas de liga leve 6.5 x 17 + Pneu
205/50 R17. (Pintura exclusiva)

• Sensor de estacionamento traseiro com
visualizador gráfico

• Sistema de monitoramento de pressão
dos pneus

• Sobre tapetes
• Spoiler na tampa traseira
• TC (Controle de Tração)
• Tapete exclusivo HGT
• Tecido exclusivo HGT
• Tomada 12V
• Travas elétricas (Travamento

automático a 20 km!h, indicador de
portas abertas, luz interna com
temporizador e tampa do combustível)

• Vidros elétricos dianteiros e traseiros
com one touch e antiesmagamento

• Volante com comandos de rádio e
telefone

• Volante com regulagem de altura e
profundidade

• Volante revestido em couro
•





DADOS TÉCNICOS
Cilindrada total (cc): 1747

Potência máxima (cv): 135,0 (G) /139,0 (E) a 5750 rpm
Torque máximo (kgf.m): 18,76 (G) /19,27 (E) a 3750 rpm

Capacidade do porta-malas (litros): 525
Tanque de combustível (litros): 48

Comprimento do veículo (mm): 4364
Largura do veículo (mm): 1980
Altura do veículo (mm) : 1516

Entre-Eixos (mm): 2521
Altura do solo (mm): 165

Proposta válida por 30 dias





Õ3/12/2019
Gmail _A CAMARA MUNICIPALQUEDAS DO IGUAÇÚ PROPOSTA FIATARGO

MGmail
FRANCIELI DISNER<francidisner@gmail,com>

A CAMARA MUNICIPAL QUEDAS DO IGUAÇÚ PROPOSTA FIAT ARGO
1 mensagem

3 de dezembrode 201912:00
Davi Araldi <davi_cantidiano@hotmail,com>
Para: "francidisner@gmail,com"<francidisner@gmail,com>

A CAMARA MUNICIPAL QUEDAS DO IGUAÇÚ PROPOSTAFIATARGO

~ A CAMARA MUNICIPALQUEDAS DO IGUAÇÚ.doc
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DIVEL
Proposta de Preço

Camera Municipal de Quedas do Iguaçu -PR

Qua Descrição: Valor Unitário Preço Máximo
ntid Virtus Comfortline 200 TSI 128 cv (E) / 116 cv (G)Automática de 6 Máximo Total
ade velocidadesTotal Flex4 portas. Cor: PrataAno/Modelo 2019/2020

Aerowischer" - palhetas do limpador de para-brisas com design aerodinâmico
1 "Easydrive" - direção elétrica R$ 81.725,00 R$ 81.725,00

"HHC" (Hill Hold Contrai) - assistente para partida em aclive/subida
"I-System" - computador de bordo
Sit & Adjust" - banco do motorista com ajuste milimétrico de altura
1 luz de leitura dianteira e 2 traseiras
2 airbags dianteiros com desativaçãodo passageiroe 2 laterais para os ocupantes dianteiros
3 apoiosde cabeçano banco traseiro com ajuste de altura
4 alto-falantes e 2 tweeters
Antena no teta
Apoiosde cabeçadianteiros com ajuste de altura
Bancotraseiro com encosto rebatível bi-partido
Cintosde segurançadianteiros com ajuste de altura, pré-tensionador e limitador de carga
Cintosde segurança traseiros automáticos de 3 pontos (inclusive o central)
Colunade direção com ajuste de altura e profundidade
Controleeletrônico de estabilidade (ESC),Controle de tração (ASR)e Bloqueioeletrônico do
diferencial (EDS)
Descansode braço dianteiro com porta-objetos, saídasde ar traseiras e portas USBpara
carga
Espelhosretrovisores externos eletricamente ajustáveis com função tilt down no lado direito
Faróisde neblina com luz de conversão estática
Faróisduplos
Fixaçãoda cadeirinha de criança com sistema ISOFIX® / Top tether
Iluminação do porta-luvas
Manoplada alavancade transmissão em couro
Maçanetasdas portas e espelhos retrovisores na cor do veículo
Motor 1.0 TSI
Para-sóiscom espelhos iluminados para motorista e passageiro
Porta-revistasnos encostos dos bancos dianteiros
Revestimentosdos bancos em tecido
Rodasde liga leve aro 15" DesignScimitar
Sistemade som touchscreen "CompositionTouch" com App-connect
Suporte para celular com entrada USBpara carga
Vidros elétricos dianteiros e traseiro.
"Kessy" - acessoao veículo sem o uso da chave e botão para partida do motor
"Park Pilot" - sensor de estacionamento dianteiros
"Piloto automático" - controle automático de velocidade
Ar-condicionadodigital "Oimatronic" com filtro de poeira e pólen
Câmeratraseira /Detector de fadiga
Espelhoretrovisor interno antiofuscante automático (eletrocrômico)
Faróiscom função coming/leaving home
Indicador de pressãodos pneus e PostCollisionBrake
Porta-luvasiluminado e refrigerado/Sensor de chuva e crepuscular
Volante multifuncional revestido em couro com "shift-paddles" e detalhes em black piano

Valor Total R$ 81.725,00

---- --....APr~)'1Dois Vi' os - PR, 02 ezembro 2019.
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, =Divel Distribuidora de Velculos LIda.

DIVEL
Distribuidora de Veículos
Ltda.
Av. PresidenteKennedy,
463/501

Fone (46) 3536-8000
E-mail:
divelvw@wln,com,br
Caixa Postal. 83

CNPJ75.928.838/0001-49
Inscr. Estadual 32300499-
46





FRANCIELI DISNER <francidisner@gmail.com>
Para: vendas@fiatfiorentina.com.br,josuegerencia@fiatfiorentina.com.br

27 de novembrode 201917:01

27/11/2019 Gmail - SOLICITAÇÃODE ORCAMENTO

Gmail FRANCIELI DISNER <francidisner@gmail.com>

-----------------_ .

SOLICITAÇÃO DE ORCAMENTO
1 mensagem

.......................................... _-_ --- __ _ .._ ..

Boa tarde, falo em nomeda Câmara Municipalde Quedasdo Iguaçu,e estaremos realizando licitação para aquisição de umveiculo OKM, segue em
anexoa solicitaçãode orçamento.
Agradecemosdesde já pela atenção.

OBS: se possívelconfirme o recebimentodeste e-mail.

Att
Francieli

t.:l OFICIO FIORENTINA.pdf
.. 381K
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CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU

CNPJ-MF 01.545.843/0001-36

Rua Palmeiras, 1254 - FONE/FAX (Oxx46) 3532-1172

85.460-000 QUEDASDOIGUACU PARANÁ

Oficio nO 285/2019 Quedas do Iguaçu, 26 de Novembro de 2019.

Prezado Senhor:

Venho por meio deste, solicitar orçamento/cotação
de preço do produto abaixo relacionado, para abertura de licitação na
modalidade pregão presencial:

Veiculo automotor zero quilômetro, Sedan, com as seguintes características
mínimas:
- Flex;
- Potência mínima 98CV Gasolina e 106CV Alcool;
- Alarme anti-furto;
- Airbag Duplo;
- Ar Condicionado;
- Lanterna de Neblina;
- Sistema de freios ABS e sistema de distribuição de frenagem;
- Abertura de porta-malas por controle remoto na chave e botão no interior do
veiculo;
- Direção Elétrica, Hidráulica ou Eletrohidráulica;
- Trava elétrica nas portas com acionamento na chave;
- Vidro elétrico nas portas dianteiras e traseiras;
- Desembaçador elétrico de vidro traseiro;
- Câmera de Ré;
- Sensor de Estacionamento traseiro.
- Cabide para Paletó;
- Porta objetos;
- Rádio AM/FM, entradas de USB e Aux-in;
- Sistema de informação e navegação - GPS;
- Tela de LCD sensível ao toque, com tamanho mínimo de 7";
- Computador de bordo com informações como: Conta-giros analógico, velocímetro
digital, hodômetro total e parcial, tempo de viagem, consumo médio e outros.

Requeremos que na cotação dos produtos sejam
considerados os seguintes quesitos:

- A cotação deverá ser feita por unidade;
- O pagamento será efetuado em parcela única, através de emissão de nota
fiscal, de acordo com a entrega do produto;





85.460-000 QUEDASDOIGUACU PARANÁ

1

CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
CNPJ-MF 01.545.843/0001-36

Rua Palmeiras, 1254 - FONE/FAX (Oxx46) 3532-1172

- O contrato terá validade até 31/ 12/2019.

Sem mais para o momento, apresentamos protestos
de estima e consideração.

OBS: O orçamento / cotação deverá ser em papel timbrado ou identificado.

Atenciosamente,

'I

/~~ItfIDfsli~'~
Pregoeira

A empresa:
FIORENTINAVEICULOSLTDA
CNPJ: 72.421.936/0001-05
Dois Vizinhos - PR





FRANCIELI DISNER <francidisner@gmail.com>
Para: vendasdivel@wln.com.br

27 de novembro de 201917:00

27/11/2019 Gmail - SOLICITAÇÃODE ORÇAMENTO

Gmail FRANCIELI DISNER<francidisner@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO
1 mensagem

Boa tarde, falo em nomeda Câmara Municipalde Quedasdo Iguaçu,e estaremos realizando licitação para aquisição de um veiculo OKM,segue em
anexoa solicitaçãode orçamento.
Agradecemosdesdejá pela atenção.

OBS: se possívelconfirme o recebimentodeste e-mail.

Att
Francieli

tJ OFICIODIVEL.pdf
.. 381K
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CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
CNPJ-MF 01.545.843/0001-36

Rua Palmeiras, 1254 - FONE/FAX (Oxx46) 3532-1172

85.460-000 QUEDASDOIGUACU PARANÁ

Oficio n° 286/2019 Quedas do Iguaçu, 26 de Novembro de 2019.

Prezado Senhor:

Venho por meio deste, solicitar orçamento/cotação
de preço do produto abaixo relacionado, para abertura de licitação na
modalidade pregão presencial:

Veiculo automotor zero quilômetro, Sedan, com as seguintes características
mínimas:
- Flex;
- Potência mínima 98CV Gasolina e 106CV Alcool;
- Alarme anti-furto;
- Airbag Duplo;
- Ar Condicionado;
- Lanterna de Neblina;
- Sistema de freios ABS e sistema de distribuição de frenagem;
- Abertura de porta-malas por controle remoto na chave e botão no interior do
veiculo;
- Direção Elétrica, Hidráulica ou Eletrohidráulica;
- Trava elétrica nas portas com acionamento na chave;
- Vidro elétrico nas portas dianteiras e traseiras;
- Desembaçador elétrico de vidro traseiro;
- Câmera de Ré;
- Sensor de Estacionamento traseiro.
- Cabide para Paletó;
- Porta objetos;
- Rádio AM/FM, entradas de USB e Aux-in;
- Sistema de informação e navegação - GPS;
- Tela de LCD sensível ao toque, com tamanho mínimo de 7";
- Computador de bordo com informações como: Conta-giros analógico, velocímetro
digital, hodômetro total e parcial, tempo de viagem, consumo médio e outros.

Requeremos que na cotação dos produtos sejam
considerados os seguintes quesitos:

- A cotação deverá ser feita por unidade;
- O pagamento será efetuado em parcela única, através de emissão de nota
fiscal, de acordo com a entrega do produto;

I /
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CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU

CNPJ-MF 01.545.843/0001-36

Rua Palm eiras, 1254 - FONE/FAX (Oxx46) 3532-1172

85.460-000 QUEDASDOIGUACU PARANÁ

- O contrato terá validade até 31/12/2019.

OBS: O orçamento/cotação deverá ser em papel timbrado ou identificado.

Sem mais para o momento, apresentamos protestos
de estima e consideração.

Atenciosamente,

/!F~~i~tiD?siÊ~
Pregoeira

A empresa:
DIVELDISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS
CNPJ: 75.928.838/0001-49
Dois Vizinhos - PR





FRANCIELI DISNER <francidisner@gmail.com>
Para: coterli@wmail.com.br

27 de novembro de 201916:59

27/11/2019 Gmail - SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

MoGmail FRANCIELI DISNER <francidisner@gmail.com>

............... _ _ _._--_ _._._ _._-_ ..-_ _ __ .•._._-_ _-------_ __ •..._-------_ __ __ _._ .

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO
1 mensagem _ __ _ _------_ _-------_ _------ ._--------_ _ _ __ _ .

Boa tarde, falo em nome da Cãmara Municipal de Quedas do Iguaçu, e estaremos realizando licitação para aquisição de um veiculo OKM, segue em
anexo a solicitação de orçamento.
Agradecemos desde já pela atenção.

OB5: se possível confirme o recebimento deste e-mail.

Att
Francieli

t.:l OFICIO VALE.pdf
.. 384K
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CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
CNPJ-M F 01.545.843/0001-36

Rua Palm eiras, 1254 - FON E/FAX (Oxx46) 3532-1172

85.460-000 QUEDASDOIGUACU PARANÁ

Oficio n° 284/2019 Quedas do Iguaçu, 26 de Novembro de 2019.

Prezado Senhor:

Venho por meio deste, solicitar orçamento/cotação
de preço do produto abaixo relacionado, para abertura de licitação na
modalidade pregão presencial:

Veículo automotor zero quilômetro, Sedan, com as seguintes características
mínimas:
- Flex;
- Potência mínima 98CV Gasolina e 106CVAlcool;
- Alarme anti-furto;
- Airbag Duplo;
- Ar Condicionado;
- Lanterna de Neblina;
- Sistema de freios ABS e sistema de distribuição de frenagem;
- Abertura de porta-malas por controle remoto na chave e botão no interior do
veiculo;
- Direção Elétrica, Hidráulica ou Eletrohidráulica;
- Trava elétrica nas portas com acionamento na chave;
- Vidro elétrico nas portas dianteiras e traseiras;
- Desembaçador elétrico de vidro traseiro;
- Câmera de Ré;
- Sensor de Estacionamento traseiro.
- Cabide para Paletó;
- Porta objetos;
- Rádio AM/FM, entradas de USB e Aux-in;
- Sistema de informação e navegação - GPS;
- Tela de LCD sensível ao toque, com tamanho mínimo de 7";
- Computador de bordo com informações como: Conta-giros analógico, velocímetro
digital, hodômetro total e parcial, tempo de viagem, consumo médio e outros.

Requeremos que na cotação dos produtos sejam
considerados os seguintes quesitos:

- A cotação deverá ser feita por unidade;
- O pagamento será efetuado em parcela única, através de emissão de nota
fiscal, de acordo com a entrega do produto;
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- O contrato terá validade até 31/ 12/2019.

OBS: O orçamento/cotação deverá ser em papel timbrado ou identificado.

Sem mais para o momento, apresentamos protestos
de estima e consideração.

i;c{"4Y' i.ec. ,g-t'\'l'1vt,
FRANCIELI DISNER

Pregoeira

Atenciosamen te,

A empresa:
VALEDO IGUAÇUVEICULOSLTDA
CNPJ: 78.912.656/0001-78
Dois Vizinhos - PR , I,
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SOLICITAÇÃO

Ao
Setor de Contabilidade
A/C
Sra. Francieli Disner

Prezada Senhora:

Em função da necessidade da Aquisição de 01 (um) veículo Automotor SEDAN
zero quilômetro, Flex, Potência mínima 98CV Gasolina e 106CV Álcool, e demais itens
constantes no Anexo I - Termo de Referência, para uso da Câmara Municipal de
Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, vimos solicitar a indicação dos recursos de
ordem orçamentária para fazer frente à despesa.

Sendo o que se apresenta para o momento, despedimo-nos, estando no
aguardo do seu pronto atendimento.

Atenciosamente

Quedas do Iguaçu, 03 de dezembro de 2019.

~1'fYI«>-.uA SILVA
Municipal
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INFORMAÇÃO

Do: DEPTO. DE CONTABILIDADE

Para: GABINETE DO PRESIDENTE

Data: 03/12/2019

Senhor Presidente:

Em atenção a Vossa solicitação informamos a dotação para Aquisição de 01
(um) veículo Automotor SEDAN zero quilômetro, Flex, Potência mínima 98CV Gasolina
e 106CV Álcool, e demais itens constantes no Anexo I - Termo de Referência, para
uso da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, sendo:

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Classificação Funcional Programática: 01.031.0101.2001 - ATIVIDADES DO
LEGISLATIVO MUNICIPAL
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente.
Fonte: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Conta de despesa: 00110 t

··
..

,
Cordialmente,

'~"e-: re 9<01 () ~
FRANCIELI DISNER

Contadora

-------- -- -
::'.\

- --- -----------------------------~~;
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MINUTA PROCESSOADMINISTRATIVO N° 005/2019
MINUTA EDITAL N° 004/2019

MODALIDADE: PREGÃOPRESENCIAL
ENTIDADE PROMOTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU - PARANÁ

A CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná, através de seu
Pregoeirodesignado através da Portaria nO012/2019, de 07 de julho de 2019, torna público que
às h mim do dia ••••••••••de de 2019, na Sala de Licitações da Câmara
Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, situada na Rua das Palmeiras, 1254, Praçados
Três Poderes,Centro de Quedas do Iguaçu, Estadodo Paraná, será realizado certame licitatório,
na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para
aquisição do objeto constante no Item 1 do presente Edital. O certame licitatório reger-se-á
pelas disposiçõesda Lei Federal nO10.520, de 17/07/2002, subsidiariamente pela Lei Federal nO
8.666, de 21/06/1993 e suas alterações e demais legislações pertinentes, e ainda, pelo
estabelecido neste Edital e seus anexos, integrantes do processoacima indicado.

1 DOOB1ETO

1.1 A presente licitação tem por objeto a Aquisiçãode 01 (um) veículo Automotor SEDAN,zero
quilômetro, Flex, Potência mínima 98CVGasolinae 106CVAlcool, e demais itens constantes no
Anexo I - Termo de Referência, parte integrante deste edital, para uso da Câmara Municipal de
Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.
1.2 O objeto deverá ser entregue em conformidade com as condições e especificações
constantes no Termo de Referência - ANEXO I e demais documentos que integram o
presente Edital.

2 DA ABERTURA

2.1 A abertura da presente licitação dar-se-à em sessão pública, dirigida por um Pregoeiro, a
ser realizada no •••••••de •••••••.de 2019 às ••••••••••h••••••••••••mim, na Sala de Licitações da
câmara Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, no endereço acima
mencionado, de acordo com a legislaçãoexplicita no preâmbulo deste Edital.

3 DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1 Poderão participar deste Pregão às interessadas que atenderem a todas as exigências,
inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seusAnexos.
3.2 Não poderão participar da presente licitação as interessadas que se encontrarem em
processo de falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, que estejam
cumprindo suspensão temporária de participação em licitação, declaradas inidôneas, impedidas
de licitar ou contratar com o Poder Público ou inadimplentes com o Tesouro Nacional, Estadual,
Municipal, FGTSou INSS.
3.3 Poderãoparticipar da presente licitação as interessadasque estiverem cadastradasou não
em qualquer órgão público onde constem regularidade jurídica, técnica, econômico-financeira e
fiscal, ou as interessadas que apresentarem no envelope de habilitação todos os documentos
exigidos para a habilitação.

4 DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
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4.1 Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos
do presente Edital por irregularidade, protocolizando o pedido até 02 (dois) dias úteis antes da
data fixada para a realização do Pregão, no endereço discriminado no preâmbulo deste Edital,
cabendo ao Pregoeirodecidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
4.2 Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que não apontar as
falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que anteceder
à data de realização do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não
suspenderáo curso do certame.
4.3 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do
processo licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
4.4 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização
do certame.

5 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO

5.1 Cada licitante deverá apresentar ao Pregoeiro um conjunto de documentos composto por
três elementos:

a) Declaraçãodo cumprimento dos requisitosdehabilitação;
b) Envelopecontendoa Propostade Preços;
c) Envelopecontendoos Documentosde Habilitação.

5.2 A declaração referida na alínea "a" do item anterior, a ser apresentada em separado,
deverá atestar que a licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme previsto
no artigo 40, inciso VII, da Lei nO 10.520, de 17/07/2002. Para esse fim, poderá a licitante
utilizar-se do modelo constante do Anexo V.
5.3 O envelope contendo a Proposta de Preçosdeverá ser entregue em envelope fechado e
identificado com o nome e CNPJda licitante, o número e o objeto da licitação e o título do
conteúdo, na forma abaixo.

Envelope nO1 - PROPOSTA DE PREÇOS

CAMARA MUNICIPAL DEQUEDASDO IGUAÇU
PREGÃOPRESENCIAL NO004/2019
LICITANTE:
CNPJ/CPF:

5.4 O envelope contendo os Documentos de Habilitação deverá ser entregue em envelope
fechado e identificado com o nome e CNPJda licitante, o número e o objeto da licitação e o
título do conteúdo, na forma abaixo.

Envelope nO2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

CAMARA MUNICIPAL DEQUEDASDO IGUAÇU
PREGÃOPRESENCIAL N° 004/2019
LICITANTE:
CNPJ/CPF:

5.5 Os documentos necessáriosà participação na presente licitação poderão ser apresentados
observando-seum dos seguintes requisitos:
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a) por cópia com o original;
b) por cópia com autenticação procedida por tabelião, pelo Pregoeiro ou por servidor público da
câmara municipal de Quedasdo Iguaçu;
c) pela juntada da publicação original em órgão da imprensa oficial onde tenham sido
publicados.
5.6 Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os
documentos referentes à proposta de preços e à habilitação e seus anexos, deverão ser
apresentadosno idioma oficial do Brasil.
5.7 O CNPJ indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação deverá ser do
mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente vai fornecer o objeto da presente
licitação.
5.8 Não serão aceitos documentos apresentadospor meio de fac-símile, mesmo autenticadas,
admitindo-se catálogos, apenas como forma de ilustração das propostas de preços.

6 DA PROPOSTA DE PREÇO(ENVELOPE N° 1)

6.1 O envelope - Proposta de Preços II - deverá conter a proposta de preços da licitante,
que deverá atender aos seguintes requisitos:

a) Ser apresentada em uma via, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões
técnicas de uso corrente, através do formulário constante do Anexo II deste Edital, ou
em formulário próprio contendo, no mínimo, as mesmas informações exigidas pelo
primeiro, devendo suas folhas ser rubricadas e a última assinada por quem de direito,
sem ressalvas,emendas, rasuras, acréscimosou entrelinhas;

b) Apresentar o preço unitário e total do item constante no objeto da licitação, tendo em
visto que a presente licitação e do tipo menor preço;

c) Os preços propostos serão completos, computando todos os custos necessáriospara o
atendimento do objeto desta licitação;

d) Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias
correntes, a contar da data de apresentação da proposta, sendo que se não houver
indicaçãode prazo será consideradocomo talo prazo de 60 (sessenta) diascorrentes;

e) Indicar a razão social e/ou o nome da licitante, número de inscrição no CNPJ/CPFda
proponente que efetivamente irá executar/fornecer o objeto da licitação, endereço
completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail);

f) Conter prazo de entrega do objeto licitado, sendo o prazo de entrega, após
a solicitação de no máximo 05 (cinco) dias.

6.2 Os preços propostos por escrito serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer
outro pretexto.
6.3 A Propostade Preçosserá consideradacompleta abrangendo todos os custos com fretes e
carretos necessáriosà entrega do objeto em perfeitas condições de uso e eventual substituição
de unidades defeituosas durante o prazo do processo.
6.4 Serãodesclassificadasas propostas que não atenderem às exigênciasdo ato convocatório.
6.5 Aproposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradasquaisquer
alternativas de preço ou qualquer outra condiçãonão prevista no Edital.
6.6 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas
implica submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da
estrita observânciadas normas contidas na legislaçãomencionadano preâmbulo deste Edital.
6.7 Verificado e confirmado ser o licitante titular do menor lance empresa de médio ou
grande porte, e existir microempresa(s) ou empresa(s) de pequeno porte que tenha(m) sido
classificada(s) com valor de lance até 5% (cinco por cento) acima do menor lance, será aberta a
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oportunidade para que a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada
formule lance melhor e, no caso de recusaou impossibilidade, proceder-se-á de igual forma com
as demais microempresas ou empresasde pequeno porte classificadassucessivamente(Art. 45,
da Lei Complementar nO123/2006).
6.8 Em caso de ocorrência de participação de licitante que tenha a condição de
microempresa ou de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nO 123, de 14 de
dezembro de 2006, serão adotados os seguintes procedimentos: Será assegurado, como critério
de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno
porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores à proposta mais bem classificada.
6.9 Caso a Licitante se enquadre na Lei Complementar nO 123/2006, de 14/12/2006, a
mesma deverá apresentar juntamente com a proposta de preços, declaração de microempresa
ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nO
123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos a Licitante deve declarar conhecer na
íntegra, acompanhada pela Certidão Simplificada de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno
Porte atualizada, expedida pela Junta Comercialdo Estadoda sede da Licitante.

7 DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE NO2)

7.1 O envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter:
a) Declaraçãode inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, conforme

modelo constante do Anexo III deste Edital, assinado por quem de direito;
b) Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno,

perigoso ou insalubre ou menores de dezesseisanos, em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme modelo constante do
Anexo IV deste Edital, assinadapor quem de direito.

As licitantes cadastradasou não em outros órgãos públicos, além de atender ao item 7.1,
deverão apresentar os seguintes documentos:

I) Quanto à Habilitação Jurídica:
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedadescomerciais, e, no caso de sociedadespor ações, acompanhado
de Documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação
na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivasalterações, casoexistam;
b) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede
da pessoajurídica, com data de expedição não superior a 90 (noventa) dias, contados da
data de abertura do pregão, caso não conste o prazo de validade expresso no
documento.

II) Quanto à Regularidade Fiscal:
a) Provade Inscrição no CadastroNacionalde PessoasJurídicas- CNPJ;
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação da
Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e
Prova da Regularidade relativa à Seguridade Social - INSS, demonstrando situação
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. Em virtude da Instrução
Normativa da ReceitaFederal do Brasil de 22 de outubro de201~ ficam unificadasemum
único documento, a prova da regularidade fiscal de todos os tributos federais, inclusive
contribuições previdenciárias, tanto âmbito da receita federal quanto no âmbito da
procuradoria da FazendaNacional.A unificação das certidões negativas está prevista na
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Portaria MF nO358, de 05 de setembro de 2014, alterada pela Portaria MFm 443, de 17 de
outubro de 2014;
c) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos
por lei;
d) Prova de regularidade para com a FazendaEstadual e Municipal do domicílio ou
sede do licitante;
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (art. 29, inc. V, da Lei nO
8.666/93);
f) Alvará de funcionamento da sede da empresa licitante.

III) Quanto à Qualificação Econômica-Financeira:
a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei, mediante publicação no Diário Oficial ou em
jornal, ou por registro de autenticação de cópia do original do Livro Diário (inclusive
Termo de Abertura e de Encerramento), registrado na Junta Comercial ou em outro
Órgão equivalente, da sede ou domicílio do licitante, que comprove a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balançosprovisórios,
podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 90 (noventa) dias da data de
apresentação da proposta, com base na variação ocorrida no período, pelo Índice Geral
de Preços- Disponibilidade Interna - IGP-DI, publicado pela FundaçãoGetúlio Vargas -
FGV. A qualificação econômica financeira das empresas recém-constituídas que não
disponham do primeiro balanço patrimonial poderá ser comprovada através do termo de
abertura do balanço e os balanços mensais para que sua situação financeira seja
avaliada.

8 DA REPRESENTAÇÃOEDOCREDENCIAMENTO

8.1 Antes do início da sessão,os representantesdas interessadasem participar do certame,
deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, devidamente munidos de
documentos que os credenciem a participar desta licitação, inclusive com poderes para
formulação de ofertas e lancesverbais.
8.2 Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a
intervir no procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste
Edital, por sua representada.
8.3 Por credenciamento, entende-se a apresentaçãoconjunta dos seguintesdocumentos:

a) Documento oficial de identidade;
b) Documento comprobatório da representação.

8.4 No caso de representação por procuração, o mandato deverá ser passado,
preferencialmente, por instrumento público. Sendo particular, o instrumento de procuração
deverá conter a assinatura de seu outorgante reconhecida em cartório e ser acompanhado de
cópia do ato de investidura do outorgante com poderes para tal. Em ambos os casos, o mandato
deverá conter expressamente outorga de poderes para, na forma da lei, formular ofertas e
lancesde preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da licitante.
8.5 No caso de representação por sócio ou diretor da empresa, deverão ser apresentados
documentos que comprovem a capacidade de representação (contrato social, estatutos, ata de
eleição do dirigente ou documentos equivalentes), nos quais estejam expressos seus poderes
para exercer direitos e assumir obrigaçõesem decorrênciade tal investidura.
8.6 Os documentos relativos ao credenciamento deverão ser apresentados ao Pregoeiro
antes do início da sessão. Havendo cópias, estas deverão estar autenticadas por tabelião, pelo
Pregoeiroou por servidor público, à vista dos originais.
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8.7 A não-apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de
credenciamento impedirá a intervenção da licitante no certame, especialmente quanto à oferta
de lancese à interposição de recursos, limitando-se a sua participação à proposta escrita.
8.8 O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado.
8.9 Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma
empresa licitante.

9 DO RECEBIMENTO EABERTURA DOS ENVELOPES

9.1 No dia, hora e local designado no preâmbulo deste Edital, na presença dos
representantes das licitantes e das demais pessoas que queiram assistir ao ato, o Pregoeiro
receberá a Declaraçãode Cumprimento dos Requisitosde Habilitação e, em envelopes distintos,
devidamente fechados, a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação, registrando em
ata a presençadosparticipantes.
9.2 A licitante que não apresentar a declaração referida no item anterior estará impedida
de prosseguir no certame.
9.3 Após recebidos os documentos pelo Pregoeiro e dado início à abertura dos envelopes,
não mais serão admitidas novas licitantes no certame.
9.4 Serão abertos inicialmente os envelopes contendo as Propostas de Preços, que serão
conferidas quanto à sua conformidade e, em seguida, rubricadas pelo Pregoeiroe pela equipe de
apoio.
9.5 Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
9.6 Quando da necessidadede interromper a sessãodo pregão presencial, por motivo justo
e licito, este será a critério do pregoeiro, que por sua vez, determinará o tempo de paralisaçãoe
horário de retorno aos trabalhos normais, sem perdasou prejuízos para o certame licitatório.

10 DO JULGAMENTO

10.1 O julgamento da licitação será realizado em apenas uma fase, sendo dividido em duas
etapas somente para fins de ordenamento dos trabalhos e obedecerá ao critério do Menor
Preço.
10.2 A primeira etapa, denominada Classificação de Preços, compreenderá a ordenação
das propostas das licitantes, classificação das propostas por valor. As propostas classificadas
poderão formular lances verbais seguindo a sua ordem de classificação, recebimento dos lances
verbais, classificação final das propostas e exame da aceitabilidade da proposta da primeira
classificadaquanto ao objeto e valor.
10.3 A segunda etapa, denominada Habilitação, Declaração da Licitante Vencedora e
Adjudicação, compreenderá a verificação e análisedos documentos apresentados no envelope
-Documentos de Habilitação] da licitante classificada em primeiro lugar, relativamente ao
atendimento das exigências constantes do presente Edital, bem como a verificação, por meio de
consulta -on-línell, se necessário.A etapa se conclui com a declaração da licitante vencedora e a
adjudicação do objeto em disputa.

11 DA ETAPA DE CLASSIFICAÇÃO DE PREÇOS

11.1 Serãoabertos os envelopes- Propostade Preçosll- de todas as licitantes.
11.2 O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram
propostas de preços para o fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivosvalores
ofertados.
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11.3 O Pregoeiro fará a ordenaçãodos valores das propostas, em ordem crescente, de todas
as licitantes.
11.4 O Pregoeiro classificará a licitante da proposta de menor preço e aquelas
licitantes que
tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até dez por cento,
relativamente à de menor preço, para que seus autores participem dos lances verbais. No
cálculo do limite previsto neste item, o valor da proposta válida de menor preço, serão
desprezadosos algarismos a partir da terceira casadecimal.
11.5 Quando não houver, pelo menos, três propostas escritas de preços nas condições
definidas no item anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo 03
(três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços
oferecidos nas propostas escritas.
11.6 Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos
representantes das licitantes classificadas,que deverão ser formulados de forma sucessiva, em
valores distintos e decrescentes.
11.7 O Pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadas para os lances
verbais, a apresentar, individualmente, seus lances, a partir da proposta escrita classificadacom
o maior preço, prosseguindo seqüencialmente,em ordem decrescentede valor.
11.8 Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e
ordenadasàs ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço.
11.9 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará
exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando sua última
proposta registrada para classificação,no final da etapa competitiva.
11.10 Caso não se realize nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
11.11 Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o Pregoeiro
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo
motivadamente a respeito.
11.12 Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando
a sua aceitabilidade, na ordem de classificação,e assim sucessivamente,até a apuração de uma
proposta que atenda ao Edital.
11.13 Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas,e não se realizem
lancesverbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na própria sessãodo Pregão.
11.14 Nas situações previstas nos itens 11.11 e 11.12 o Pregoeiro poderá negociar
diretamente com o representante credenciadopara que seja obtido preço melhor.
11.15 Não poderá haver desistênciados lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente
às penalidadesconstantes do item 21.1, deste Edital.
11.16 Será desclassificadaa proposta que contiver preço ou entrega do objeto condicionada
a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos neste Pregão, inclusive
financiamentos subsidiadosou a fundo perdido.
11.17 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na
proposta específica, prevalecerãoas da proposta.

12 DA ETAPA DE HABILITAÇÃO,DECLARAÇÃODA LICITANTE VENCEDORAE
ADJUDICAÇÃO

12.1 Cumpridos os procedimentos previstos na Etapa de Classificaçãode Preços, e sendo
aceitável a proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro anunciará a abertura do
envelope referente aos "Documentos de Habilitação" desta licitante.
12.2 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a
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habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste
Edital, serão inabilitadas.
12.3 Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no Edital, a licitante será
declaradavencedora e, não havendo interposição de recurso, o Pregoeiro, então, adjudicar-Ihe-á
o objeto do certame.
12.4 Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o
Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à
habilitação da licitante, na ordem de classificação,e assim sucessivamente, até a apuração de
uma proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela
adjudicado o objeto do certame pelo Pregoeiro,caso não haja a interposição de recurso.
12.5 Da sessão do Pregão será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes
credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de
classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os eventuais recursos
interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e
pelos representantes credenciadosdas licitantes presentesà sessão.
12.6 Os envelopes contendo a proposta de preços e documentos de habilitação serão
mantidos em poder da Administração pelos prazos legais de arquivamento em autos
devidamente instruídos.
12.7 Ao final da etapa competitiva ou ao final da sessão, na hipótese de inexistência de
recursos, poderá ser feita pelo Pregoeiro a adjudicação do objeto da licitação à licitante
declarada vencedora do certame. Após encerrada a reunião, o processo, devidamente instruído,
será encaminhado a autoridade competente, para homologaçãoe contratação.

13 DOSRECURSOS

13.1 Após declarada a licitante vencedora do certame, qualquer licitante poderá se
manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntesedas
suas razões, podendo juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais
licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos autos.
13.2 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer importará na
preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro à licitante
vencedora.
13.3 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
13.4 Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos
interessadosno departamento de comprasda câmara Municipal de Quedasdo Iguaçu-Paraná.
13.5 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade competente homologará a adjudicação e determinará a contratação com a
adjudicatária.
13.6 Dos atos da Administração, após a Adjudicação, decorrentes da aplicação da Lei nO
8.666/93, caberá:
I) Recurso, dirigido a autoridade competente, por intermédio do Pregoeiro, interposto no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, a ser protocolado no endereço
referido no preâmbulo deste Edital nos casosde:
a) Anulaçãoou revogação da licitação;
b) Rescisãodo Contrato, a que se refere o inciso I do artigo 79° da Lei nO8.666/93;
c) Aplicaçãodas penas de advertência ou multa.
II) Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada

I:
I:,~
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com o objeto da licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico;
13.7 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato
recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhá-lo devidamente informado àquela autoridade. Neste caso, a decisão
deverá ser proferida dentro de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob
pena de responsabilidade(§ 4° do artigo 109 da Lei nO8.666/93).
13.8 Os recursos, impugnações e contra-razões interpostos fora dos prazos não serão
conhecidos.

14 DO TERMO ESPECÍFICO DE CONTRATO

14.1 Será firmado contrato com o licitante vencedor que terá suas cláusulas e condições
reguladas pela lei nO8.666/93 e 10.520 de 17/07/2002, rescindindo-se automaticamente após o
prazo estipulado ou podendo ser alterado em suas cláusulasatravés de Termo Aditivo.
14.2 A licitante vencedora se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, as
mesmascondições da habilitação.
14.3 Se a licitante vencedora não apresentar situação regular, no ato da contratação, ou
recusar-se injustificadamente em firmar o instrumento de contrato ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, conforme for o caso, será convocada outra licitante para celebrar o
contrato, observada a ordem de classificação nas mesmas condições da primeira colocada e
demais dispositivos deste edital, sem prejuízo da aplicaçãodas sançõescabíveis.
14.4 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmascondições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem na aquisição do objeto da presente licitação, até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor do contrato.

15 DO PREÇOMÁXIMO

15.1 O preço máximo aceito na presente licitação é conforme o TERMODE REFÊRENCIA-
ANEXO I, e em hipótese alguma será aceito preço superior ao citado, sob pena de
desclassificaçãodo proponente.

16 DO REAJUSTAMENTO

16.1 Os preços serão fixos e irreajustáveis.

17 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

17.1 As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão a conta de
recursos financeiros provenientes do orçamento da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu,
Estadodo Paranáe correrá por conta da seguinte ClassificaçãoFuncional Programática:

Órgão: 01- LEGISLATIVOMUNICIPAL
UnidadeOrçamentária: 01- CÂMARAMUNICIPAL
Classificação Funcional Programática: 01.031.0101.2001 - ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
MUNICIPAL
Elemento de Despesa:4.4.90.52.00.00 - Equipamentose Material Permanente.
Fonte: 00001 - Recursosdo Tesouro (Descentralizados)
Conta de despesa: 00110

18 DO RECEBIMENTO DO OBlETO E DO PAGAMENTO

-- - - -----------------------------------------------------------------
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18.1 O recebimento do objeto da licitação se dará conforme o disposto no artigo 73°, inciso
II e seus parágrafos, da Lei nO8.666/93.
18.2 A simples assinatura de servidor em canhoto de fatura ou conhecimento de transporte
implica apenas recebimento provisório.
18.3 O recebimento definitivo do objeto contratado se dará apenas após a verificação da
conformidade com a especificação, bem como verificação das condições plenas de
funcionamento e desempenho da máquina/equipamento rodoviário apresentado conforme
mencionadoemedital;
18.4 O pagamento será realizado através de depósito em conta bancária em nome da
contratada e dar-se-á até o 50 (quinto) dia útil, mediante emissãoda nota fiscal correspondente,
em nome da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, e que esteja à mesma
acompanhadadas CND'sdo FGTSe INSSem plena validade na data de emissão.
18.5 O recebimento não exclui a responsabilidadeda Contratada pelo perfeito desempenho
do objeto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando de sua
utilização.
18.6 A nota fiscaljfatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o
número de inscrição no CNPJapresentado nos documentos de habilitação, na proposta de preço,
não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJ,mesmo aqueles de filiais ou da
matriz.

19 DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

19.1 São obrigações da Contratante:
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar nas notas
fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;
b} Efetuar a transição dos pagamentos à Contratada;
c} Aplicar à Contratada as sançõesregulamentares e contratuais, quando for o caso;
d} Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
Contratada.

19.2 São obrigações da Contratada:
a} Entregar o objeto da presente licitação dentro do prazo, respeitadas as
quantidades, especificaçõese endereçocontidos no Anexo I;
b) Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscaisque incidam ou venham
a incidir, direta e indiretamente, sobre o objeto fornecido, bem como eventual custo de
frete para a efetiva entrega do objeto;
c) Substituir, sem custos adicionais e no prazode 02

(dois)dias corridos, qualquer item/peças/equipamento defeituoso por
ocasiãoda entrega;
d) Atender prontamente quaisquer exigências do representante da Contratante,
inerentes ao objeto da contratação;
e} Manter, durante a execuçãodo contrato, as mesmascondiçõesda habilitação.

20 DA EXECUÇÃODO CONTRATO

20.1 O recebimento do objeto será acompanhadoe fiscalizado por profissional habilitado do
Quadro de Funcionáriosda CâmaraMunicipal, a ser definido pela Contratante.
20.2 A fiscalização será exercida no interesse da Administração municipal e não exclui nem
reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer
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irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de
seus agentes e prepostos.
20.3 A Contratante se reserva o direito de rejeitar o objeto entregue que não esteja em
conformidade com os termos deste edital.
20.4 Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do contrato, deverão ser
prontamente atendidas pela Contratada.

21 DASSANÇÕESADMINISTRATIVAS

21.1 Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de
execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a
CONTRATADAestará sujeita às seguintes penalidades,garantida a prévia defesa:

I) Advertência;
II) Multas, por meio de Documento de ArrecadaçãoMunicipal, a ser preenchido de acordo

com instruções fornecidas pela Contratante:
a)De 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso no prazo
contratual de entrega, ou no prazo de substituição do item defeituoso, limitado a 10%
do mesmo valor, por ocorrência;
b) De 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer
cláusula ou condição do contrato, não especificadana alínea -ali acima, e aplicada em
dobro na sua reincidência;
c) De 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de recusa
injustificada da licitante adjudicatária em firmar o termo de contrato ou em aceitar ou
em retirar o instrumento equivalente a dito termo, conforme o caso, no prazo e
condiçõesestabelecidas;
d) De 10% (dez por cento) do valor total do contrato pela recusaem corrigir qualquer
erro, defeito, vício do item rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correção não
se efetivar nos 15 (quinze) dias que se seguirem à data da comunicação formal da
rejeição ou defeito.
e) Impedimento de licitar e contratar com o município, pelo prazo de até dois anos, a
licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato, deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver
a proposta, falhar ou fraudar na execuçãodo contrato, comportar-se de modo inidô.n:o
ou cometer fraude fiscal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puruçao
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria auto.ridade.que:.aplico~ a
sanção, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais corrunaçoes leqais

21.2 N~ processo de aplicação de penalidades, é assegurado o direito ao contraditório e à
ampla Defesa. , .

21.3 Seo valor da multa não for pago, ou deposit~do,.se~a~utom~tlcam.:nt~ descon~a?odo
pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de mexlstenClao~ ms~fjClenCla,~e cre~lto da
Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente ou mscríto na divida atíva do
município, e cobrado na forma da Lei. _. .
21.4 As sançõesprevistas nos incisos I e III do item 21.1 poderao s~r.aphca~asJuntamente
com as multas do inciso II do mesmo item, facultada a defesa previa do ínteressado no
respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

22 DASDISPOSIÇÕES GERAIS
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22.1 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as interessadas,atendidos o interesse público e o da Administração,
sem o comprometimento da segurançada contratação.
22.2 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecerou complementar a instrução do processo.
22.3 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação
de documentação referente ao presente Edital.
22.4 Na contagem dos prazos estabelecidosneste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se
o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente
normal, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.
22.5 A autoridade competente poderá revogar a presente licitação em face de razões de
interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-Ia por ilegalidade, de ofício, ou por
provocaçãode qualquer pessoa,mediante ato escrito e fundamentado.
22.6 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realizaçãodo
Pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.
22.7 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será
competente o Foro do Municípiode Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.
22.8 Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará
esta transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e horário anteriormente
estabelecidos.
22.9 Este Edital e seus anexos estarão disponíveis, para consulta, junto a Divisão de
Licitaçõesda Câmarade Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná,no horário normal de expediente,
ou obtida pela internet, via endereço eletrônico: www.camaragLpr.gov.br. Demais informações
ou esclarecimentos relativos ao presente Edital serão objeto de consulta, por escrito, ao
Pregoeiro, no endereço indicado no preâmbulo deste edital, até 01 (um) dia anterior à data da
abertura da licitação, e serão respondidas, igualmente por escrito, a ser encaminhado a todos os
interessadosque registrarem a obtenção do Edital.
22.10 Os casos imprevisíveis serão resolvidos pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e autoridade
competente e setor jurídico do município.
22.11 Fazemparte integrante deste Edital:

Anexo I - Termo de Referência;
Anexo II - Formulário (modelo) para apresentaçãoda Propostade Preços;
Anexo III - Declaraçãode Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação;
Anexo IV - Declaraçãode ObservânciaConstitucional;
Anexo V - Declaraçãode Cumprimento dos Requisitosde Habilitação;
AnexoVI - Declaraçãode Enquadramentono Regimede Tributação de MEjEPP;
AnexoVII - Minuta do Contrato.
AnexoVIII - Protocolo de retirada do edital.

Quedasdo Iguaçu, de de 2019.

...............................................
Pregoeira
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ANEXO I

PREGÃO PRESENCIAL NO004/2019

TERMO DE REFERÊNCIA

1- INTRODUÇÃO E BASE LEGAL:

A elaboração deste Termo de Referência está sendo feito de acordo com o estabelecido nos
incisos I e II do artigo 80 e no inciso II, do artigo 21, do Decreto nO3.555, de 08.08.2000,
publicado no DOUde 09.08.2000.

2 - NECESSIDADES E OB1ETlVOS:

A Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, necessita da aquisição do veículo
para suprir as necessidadesde expediente diárias.

3- ESPECIFICAÇÃO DO OB1ETO:

Item Quantidade I Discriminação do Objeto I Valor R$
rveiculoAutomotor zero quilômetro, Sedan, com as
sequintes característicasmínimas:

01 01 - Flex; ...................
- Potênciamínima 98CVGasolinae 106CVAlcool; ...
- Alarme anti-furto;
- Airbag Duplo;
- Ar Condicionado;
- Lanterna de Neblina;
- Sistemade freios ABSe sistema de distribuição de
renagem;
- Abertura de porta-malas por controle remoto na
chave e botão no interior do veiculo;
- Direção Elétrica, Hidráulicaou Eletrohidráulica;
- Trava elétrica nas portas com acionamento na
chave;
- Vidro elétrico nas portas dianteiras e traseiras;
- Desembaçadorelétrico de vidro traseiro;
- Câmerade Ré;
- Sensorde Estacionamentotraseiro.
- Cabide para Paletó;
- Porta objetos;
- RádioAM/FM, entradas de USBe Aux-in;
- Sistemade informação e navegação- GPS;
- Tela de LCDsensívelao toque, com tamanho
mínimo de 7";
- Computador de bordo com informações como:
lConta-girosanalógico, velocímetro digital, hodômetro
Ilotal e parcial, tempo de viagem, consumo médio e
outros.
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Valor máximo total do item em R$: ( ).

3.1 O objeto desta licitação deverá ser entregue em pleno e total funcionamento no prazo
máximo de 05 (cinco) dias, após solicitação pelo órgão competente junto a CâmaraMunicipal
de Quedas do Iguaçu, para conferência e recebimento por profissional habilitado desta
municipalidade se estiverem de plena conformidade com as especificações constantes do
presenteedital.

3.2 A licitante vencedora deverá fornecer o objeto licitado em perfeito estado de conservaçãoe
em totais e plenas condiçõesde trabalho e funcionamento.

3.3 Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias o prazo mínimo de validade da proposta, contados
a partir da data de abertura do pregão presencialem epígrafe.

4 - CUSTOSCOM IMPOSTOS, TAXAS, FRETES,E DEMAIS DESPESAS

Os custos com impostos, taxas, fretes, e demais despesas incididas na entrega do objeto serão
de responsabilidadeda(s) empresa(s) vencedora(s).

Quedasdo Iguaçu, de de 2019.

.......................................................
Pregoeira
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ANEXO II
(razão social, CNPJ,Inscrição Estadual,endereço completo,

telefone/fax)

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

A
Câmaramunicipal de Quedasdo Iguaçu

PrezadosSenhores,
PREGÃO PRESENCIAL NO004/2019

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto abaixo discriminado, conforme o
constante no Anexo I e demaisdocumentos integrantes do Pregão
PresencialnO004/2019.

1. - IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE

RAZÃOSOCIAL/NOMECOMPLETO:

CNPJ/CPF/MF: INSC.ESTADUAL/RG:

ENDEREÇO: FONE/FAX:

NOMEP/ CONTATO: E-MAIL:

BANCO: jAGENCIA: IN° CONTACORRENTE

2. - PREÇOPROPOSTO

2.1. - Deverá ser cotado, preço, acompanhado da descrição, especificação, marca, de acordo
com o instrumento convocatório em epígrafe, sendo:

Item Quantidade1 Discriminaçãodo Obieto I Valor R$ I

01 01 ............................................................. .11 ••••••••••••••

O VALOR TOTAL DA PROPOSTA É DE R$ ( ).

2.2. - No(s) preço(s) proposto(s) acima, já estão incluídas todas e eventuais vantagens e/ou
abatimentos, os custos para o cumprimento das obrigações, incluindo mão-de-obra para
carga e
descarga, seguros, frete, encargos sociais, tributos, transporte, equipamentos e outras despesas
necessáriasà perfeita execução do objeto deste Edital e do respectivo termo contratual, serão
de responsabilidadeda(s) empresa(s) vencedora(s).
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3. - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Local e Prazo de
Entrega:
Prazo da Locação:

Forma de
Pagamento:
Prazo de Validade
da Proposta:

4. - DECLARAÇÃO

4.1. - Declaramos que conhecemos, concordamos e atendemos a todas as especificaçõesdo
edital.

. , de de 2019.

Nome
RG:
CPF:
Cargo:

085.: a proposta deverá ser impressaem papel timbrado da proponente e carimbada com o
número do CNPJ.
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ANEXO III
(razão social, CNP1, Inscrição Estadual, endereço completo, telefone/fax)

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE
IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

Ao
Pregoeiroda CâmaraMunicipal de Quedasdo Iguaçu
PREGÃOPRESENCIAL NO004/2019

Declaramospara os fins de direito, na qualidade de Proponente participante do procedimento de
licitação, sob a modalidade Pregão Presencial nO 004/2019, instaurado pela Câmara
Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, que não fomos declarados inidôneos para
licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que
até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação, e que estamos cientes
da obrigatoriedade de declarar ocorrênciasposteriores.

Por ser expressãoda verdade, firmamos a presente.

.......................................... , de de 2019.

Nome
RG:
CPF:
Cargo:

085.: esta declaraçãodeverá ser impressaem papel timbrado da proponente e carimbada com
o número do CNPJ.
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ANEXO IV
(razão social, CNPl, Inscrição Estadual, endereço completo, telefone/fax)

DECLARAÇÂO OBSERVÂNCIA CONSTITUCIONAL

Ao
Pregoeiroda CâmaraMunicipal de Quedasdo Iguaçu.
PREGÃO PRESENCIAL NO004/2019

Declaramos,expressamente, para os devidos fins e sob as penas da lei, que não possuirmos,em
nosso quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalho noturno,
perigoso ou insalubre ou menor de 16 (dezesseis) anos desempenhando quaisquer trabalhos,
salvo se contratados sob condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do
incisoXXXIII do art. 70 da Constituição Federalde 1988 (Lei nO9.854/99).

Por ser expressãoda verdade, firmamos a presente.

.......................................... , de de 2019.

Nome
: RG:
CPF:
Cargo:

OB5.: Estadeclaraçãodeverá ser impressaem papel timbrado da proponente e carimbada
com o número do CNPJ.
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ANEXO V
(razão social, CNPl, Inscrição Estadual, endereço completo, telefone/fax)

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

Ao
Preqoelroda CâmaraMunicipal de Quedasdo Iguaçu.
PREGAOPRESENCIALN° ./2019

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ••••••••••••••••••••••••••• , inscrita no CNPJ sob
nO .

............................. , sediada na Rua
Bairro ..

nO ,

................., na cidade de ...................................... ,
estado .
........................................... , declara, para fins de participação no Pregão Presencial
nO 004/2019, e sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação
previstos em seu edital, conforme previsto no artigo 4°, inciso VII, da Lei nO 10.520, de 17 de
julho de 2002.

Por ser a expressãoda verdade, firmamos a presente declaração.

.......................................... , de de 2019.

Nome
Rg:
CPF:
Cargo:

OBS.: Se Pessoa Jurídica, esta declaração deverá ser impressa em papel timbrado da
proponente e carimbada com o número do CNPJ.
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ANEXO VI
(razão social, CNPJ,Inscrição Estadual,endereço completo, telefone/fax)

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE
ME/EPP

Ao
Pregoeiroda CâmaraMunicipal de Quedasdo Iguaçu.
PREGÃOPRESENCIAL N° 004/2019

A empresa inscrita no
CNPJ/MFnO , por intermédio do seu representante legal, comos devidos
poderes,e abaixo assinado,DECLARA,SOB AS PENAUDADE LEGAIS, para fins de participaçãono
Pregão Presencial nO 004/2019/CMVQI, que está legalmente enquadrada na condição de
microempresa(ME) ou empresade pequenoporte (EPP).

Declara,ainda, o pleno atendimento do disposto no artigo 3°, bem como demais
dispositivosda LeiComplementarnO123/2006.

Segue, ainda, em anexo, documentação comprobatória da condição de
microempresaou empresade pequenoporte.

Por ser expressãoda verdade, firmamos a presente.

................................ , de de 2019.

Nome:
Rg:
CPF:
Cargo:

OB5.: Esta declaração deverá ser apresentada somente na hipótese do licitante ser enquadrada
na condição de ME ou EPP,a qual deverá ser impressa em papel timbrado da proponente e
carimbada com o número do CNPJ.
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ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO

Contrato nO••••••/2019 Pregão Presencial nO004/2019 de ••••••••/ ••••••/2019

Contrato de Fornecimento que entre si celebram a Câmara Municipal de
Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná e a Empresa

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná,
pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob nO
01.545.843/0001-36, com sede à Rua Palmeiras, 1254, centro, Cep: 85.460-000,
Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, neste ato devidamente
representado por seu Presidente,em pleno exercício de seu mandato e funções,
o SrOEleandro da Silva, brasileiro, portador da Cédula de Identidade Rg. nO
7.583.384-9/SSP-PR e do CPF/MF sob nO 035.935.279-01, residente e
domiciliado neste Municípiode Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná; e,

CONTRATADA: , pessoajurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MFsob o nO
.............................. , com sede na , Cep: , Município de
................. , Estado , neste ato devidamente representada por seu
representante legal, , portador da Cédula de
Identidade sob Rg nO e do CPF/MF sob nO ,
residente e domiciliado na , , Cep: ,
Município de , Estado , estando as partes sujeitas às
normas da Lei nO8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente
Contrato de Fornecimento em decorrência da Licitação na Modalidade Pregão
Presencial nO004/2019, mediante as seguintes cláusulase condições:

cLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

o presente instrumento tem por objeto a aquisiçãode , em conformidade
com as especificações constantes na proposta de preços apresentada pela CONTRATADA e
demais exigências constantes no Edital de Pregão Presencial nO 004/2019 e seus anexos,
sendo:

Item Quantidade Discriminação do Objeto Valor R$
01 01 .................................... .........................

Parágrafo Único - Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de
direito, obrigando às partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital de
Pregão Presencial nO004/2019, juntamente com seus anexos, documentação e a proposta
apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA, PRAZO e LOCAL DE ENTREGA
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o objeto desta licitação deverá ser entregue no prazo máximo 05 (cinco) dias, após solicitação
junto a CâmaraMunicipal de Quedasdo Iguaçu, para conferência e recebimento por profissional
habilitado desta municipalidade se estiverem de plena conformidade com as especificações
constantes do presente edital.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor total de R$ ( ), pelo
fornecimento do objeto constante na Cláusula Primeira, licitado de acordo com a proposta
apresentada pela CONTRATADA.

Parágrafo Único - No valor acima, estão incluídos todas as despesas com
frete/transporte/entrega, mão-de-obra para carga e descarga, seguros, encargos sociais,
tributos, equipamentos e/ou contribuições e quaisquer outros encargos indispensáveis ao
perfeito cumprimento das obrigações decorrentes deste contrato.

cLÁUSULA QUARTA- DAS CONDiÇÕES DE PAGAMENTO

o pagamento será realizado através de depósito em conta bancária em nome da contratada e
dar-se-à até o 50 (quinto) dia útil, mediante emissãoda nota fiscal correspondente, em nome da
CâmaraMunicipal de Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná,e que esteja à mesma acompanhada
das CND'sdo FGTSe INSSem plena validade na data de emissão

Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação da respectiva
fatura, nota fiscal do objeto contratado.

Parágrafo Segundo - As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA ao
CONTRATANTE,em 01 (uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais.

Parágrafo Terceiro - Nenhum pagamento efetuado pela CONTRATANTE isentará a
CONTRATADAdas responsabilidadesassumidas na forma deste contrato, independente de sua
natureza.

Parágrafo Quarto - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao
CONTRATANTE,o pagamento será sustado até que as providências pertinentes tenham sido
tomadas por parte da CONTRATADA,para o saneamentoda irregularidade.

Parágrafo Quinto - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede da
CONTRATANTE,no endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de
expediente.

Parágrafo Sexto - Caso na data prevista para pagamento não haja expediente na Sede da
CONTRATANTE,o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subseqüente a esta.

CLÁUSULA QUINTA- DOS RECURSOSFINANCEIROS E DA DOTAÇÃO

As despesasdecorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão a conta de recursos
financeiros provenientes do orçamento da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado do
Paranáe correrá por conta da seguinte ClassificaçãoFuncional Programática:
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Órgão: 01- LEGISLATIVOMUNICIPAL
UnidadeOrçamentária: 01- CÂMARAMUNICIPAL
Classificação Funcional Programática: 01.031.0101.2001 - ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
MUNICIPAL I' I
Elemento de Despesa:4.4.90.52.00.00 - Equipamentose Materia Permanente. 1
Fonte: 00001 - Recursosdo Tesouro (Descentralizados)
Conta de despesa: 00110

cLÁUSULA SEXTA- DA RrnRADA, PRAZO, LOCAL DE ENTREGA EVIGÊNCIA.

O(s) objeto(s) ora contratado(s) devera(ão) ser entregue(s) no prazo máximo de até 05 (cinco)
dias corridos, contados a partir da assinatura do termo contratual, rigorosamente de acordo com
o ofertado na proposta pelo CONTRATADO.

Parágrafo Primeiro - O prazo de entrega poderá ser revisto nas hipóteses indicadas no art.
57, § 1° e 20, da Lei nO8.666, de 21.06.1993.

Parágrafo Segundo - O(s) objeto(s) do presente contrato, deverá(ão) ser entregue(s) na
Câmara Municipal de Vereadores, Centro de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, onde será
verificado a marca, modelo e demais especificação(ões) does) produto(s) ofertado(s),
reservando-sea Câmarao direito de recusar o(s) produto(s) em desacordocom o pedido.

Parágrafo Terceiro - O presente contrato terá vigência até 31/12/2019.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

O presente contrato rege-se pelos preceitos do direito público, aplicando-se, subsidiariamente os
princípios gerais dos contratos e as disposições de direito privado, contidos na Lei Federal nO
8.666 de 21 de junho de 1993.

Sãoobrigaçõesda CONTRATANTE:
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar nas notas
fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;
b) Efetuar a transição dos pagamentosà CONTRATADA;
c) Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares e contratuais, quando for o
caso;
d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA.

Sãoobrigaçõesda CONTRATADA:
a) Entregar o objeto da presente licitação dentro do prazo, respeitadas as
quantidades, especificaçõese endereço contidos no ANEXO I;
b) Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham
a incidir, direta e indiretamente, sobre os produtos vendidos, bem como eventual custo
de frete na entrega;
c) Atender prontamente quaisquer exigênciasdo representante da CONTRATANTE,
inerentes ao objeto da contratação;
d) Manter, durante a execuçãodo contrato, as mesmascondiçõesda habilitação.
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cLÁUSULA OITAVA-DAS PENALIDADES PELA INADIMPLÊNCIA
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A CONTRATADA sujeitar-se-é, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas no
edital e neste contrato ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo
das sanções legais da lei nO8.666/93 e responsabilidadescivil e criminal:

a) advertência;
b) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado,
calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;
c) o atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será
contado em dias corridos, a partir do 1° dia útil subseqüente ao término do prazo
ajustado;
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento
de qualquer cláusula contratual, exceto prazo de entrega;
e) caso a CONTRATADA não efetue a entrega does) objeto(s), incidirá multa de
20% (vinte por cento) sobre o valor da respectiva nota de empenho, por inexecução
total do objeto, sem prejuízo das outras sançõescabíveis;
f) a multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de
cobrança administrativa ou judicial.

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕESCONTRATUAIS

Será incorporado a este Contrato, mediante TERMO ADITIVO, qualquer modificaçãoque venha
a ser necessária durante a sua vigência, decorrente das obrigações assumida pela
CONTRATADA e CONTRATANTE.

cLÁUSULA DÉCIMA - DAS PARTES INTEGRANTES

As condições estabelecidas no Edital na Modalidade Pregão Presencial nO /2019 e
proposta apresentada pela CONTRATADA e Anexo I ao presente contrato, são partes
integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

o presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos indicados nos arts.
77 e 78, da Lei nO8.666/93.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA reconheceos direitos da CONTRATANTE, em casode
rescisãoadministrativa prevista no art. 77, da Lei nO8.666/93.

Parágrafo Segundo - Pela inexecuçãototal ou parcial, a CONTRATANTE, garantida a defesa
prévia, poderá aplicar à CONTRATADA as sançõesprevistas no art. 87, incisos I e II, da Lei nO
8.666, de 21/06/1993 e multa correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor total do
objeto adjudicado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

o presente instrumento contratual rege-se pelasdisposiçõesexpressasna Lei nO8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações posteriores, na Lei nO8.078, de 11 de setembro de 1990 -
Código de Defesado Consumidor, no CódigoCivil Brasileiro, no Código ComercialBrasileiro e em
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outras referentes ao objeto, ainda que não explicitadas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS
A troca eventual de documentos e correspondências entre a CONTRATANTE e a
CONTRATADA será feita por meio de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como
prova de entrega de documentos ou cartas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE

Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial do Município,
pela
CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, § único, da Lei Federal8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOSOMISSOS

Os casosomissosserão resolvidos à luz da Lei nO8.666/93, e dos princípios gerais de direito.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FRAUDE EDA CORRUPÇÃO

I) Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética
durante todo o processode licitação, de contratação e de execuçãodo objeto contratual.

Paraos 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 processode licitação ou na execuçãode contrato;
b) prática fraudulenta: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo
de influenciar o processode licitação ou de execuçãode contrato;
c) prática colusiva: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão
licitador, visando estabelecer preços em níveisartificiais e não-competitivos;
d) prática coercitiva: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou
indiretamente, às pessoasou sua propriedade, visando influenciar sua participação em
um processo licitatório ou afetar a execuçãodo contrato;
e) prática obstrutiva: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em
inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro
multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de
prática prevista na cláusula III, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir
materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover
inspeção.

II) Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa,
inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de
contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da
empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas,
coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo
organismo.
III) Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição
para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser
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financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele
formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os
documentos, contas e registros relacionadosà licitação e à execuçãodo contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA SUCESSÃO E DO FORO
As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias (impressas por sistema eletrônico de
dados) de igual teor e forma, na presençadas 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por
si e seus sucessores,ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro da
Comarcade Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná,não obstante qualquer mudança de domicílio
da CONTRATADA, que em razãodisso é obrigada a manter um representante com plenos
poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas neste referido
foro.

Quedasdo Iguaçu, de de 2019.

Eleandro da Silva
Presidenteda câmara

Contratante Contratada

Testemunhas:
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ANEXO VIII

PROTOCOLO DE RETIRADA DO EDITAL

(Enviar pelo Fax: (46) 3532-1172 e/ou pelo E-mail: camaraqi@camaraqi.pr.gov.br)

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2019/CMVQI DE 04112/2019.

PROPONENTE:
CNPl/CPF/MF:
ENDEREÇO:
E-MAIL:
TELEFONEI FAX:
CIDADEI ESTADO:

Declaro(amos)que obtivemos através de solicitação à Divisãode Licitações,cópia na integra
do instrumento convocatório referente ao PREGÃOPRESENCIALNO 004/2019/CMVQI,
devidamente preenchidoe de acordo com a Lei FederalnO10.520/2002, subsidiadapela Lei
FederalnO8.666/93, e suasalteraçõesposteriores.

...................................... , de de 2019.

Nome e Assinatura

Senhor Licitante:

Visando a comunicação futura entre esta Câmara Municipal de Vereadores e sua empresa,
solicitamos a Vossa Senhoria preencher o protocolo de retirada do Edital e remetê-lo a Divisão
de Licitações.

A não remessa do protocolo exime a Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu,
Estado do Paraná, da comunicação, por meio de fax ou e-mail, ou qualquer outro aqui não
previsto de eventuais esclarecimentose retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem
como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.
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PARECER JURíDICO

Processo Administrativo n° 005/019.
Pregão n° 004/2019.
Modalidade: Pregão Presencial

1. RELATÓRIO

Trata-se de procedimento licitatório na modalidade pregão presencial, do
tipo menor preço, em que o objeto se refere à aquisição de 1 (um) veículo automotor
SEDAN zero quilometro, flex, potencia mínima de 98CV gasolina e 106CV álcool e demais
itens constantes no anexo I do termo de referência, para uso da Câmara Municipal de
Vereadores de Quedas do Iguaçu - Estado do Paraná.

o procedimento encontra-se devidamente instruído com: a) reqursrçao
assinada pelo Diretor da Câmara, Sr. Gilson José Maria; b) ofícios solicitando
orçamentos/cotação de preços; c) 3 (três) orçamentos (Vale do IguaçuVeículos, Fiorentina
Veículos e Divel Veículos); d) justificativa da contratação; e) pedido de informação contábil;
f) dotação orçamentária; f) minuta do edital de pregão e do contrato.

É a síntese do essencial.

2. DO MÉRITO

Inicialmente é importante afirmar que a Constituição da República de 1988,
em seu no art. 37, XXI3, tornou o processo licitatório conditio sine qua non para contratos
- que tenham como parte o Poder Público - relativos a obras, serviços, compras e
alienações, ressalvados os casos especificados na legislação.

A regra para a administração pública é a de realização de procedimento
licitatório, pelo qual ela poderá escolher o negócio que lhe será mais vantajoso, dentro das
regras da eleição por ela mesma dispostas, dando igual oportunidade a todos os
particulares interessados em oferecer seus bens e serviços ao Estado.
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A todos os particulares, sem distinção, é dada a oportunidade de contratar
com a administração, logo, restam respeitados os princípios da isonomia e da
impessoalidade. Quando a administração pública irá escolher, dentre todas as propostas
que recebe dos particulares, aquela que melhor atingirá o cumprimento de sua vontade,
com a indispensável verificação da maior vantagem que auferirá nessa escolha, está
respeitado o princípio da moralidade. Assim, está correta a forma e modalidade escolhida
na situação apresentada.

A Lei nO10.520/02 instituiu, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal
e Municípios a modalidade de licitação denominada Pregão, para aquisição de bens e
serviços comuns. Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação foram
estabelecidos no art. 3° da Lei nO10.520/2002, que assim dispõe:

I - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e
definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de
aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do
contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento;

II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas
especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias,
limitem a competição;

III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições
referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos
sobre os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento, elaborado pelo
órgão ou entidade promotora da licitação, dos bens ou serviços a serem
licitados; e

IV - a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou
entidade promotora da licitação, o 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

/
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Diferentemente da Lei de Licitações, onde a eleição da modalidade de
licitação cabível, a rigor, opera-se por meio da análise do valor estimado para a contratação,
o pregão, nos termos do que dispõe o Caput do artigo primeiro, da Lei nO10.520/02,destina
se à aquisição de bens e serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado para a
contratação. O pressuposto legal para o cabimento do pregão, destarte, é a caracterização
do objeto do certame como "comum", sendo que tal situação ocorre na hipótese.

Nessa senda, em análise do feito, constata-se que o certame obedece
fielmente os dispositivos da Constituição Federal, da Lei nO8.666/1993 e da Lei n?
10.520/2002. No que tange ao edital, a minuta do contrato e seus anexos apresentados,
informo também ter procedido com a sua análise e sinalizo que não há óbices jurídicos.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, após proceder com a respectiva análise do certame
licitatório apresentado, opino pela completa legalidade e sou favorável ao prosseguimento
do feito, pois este atende aos ditames contidos na Constituição Federal, na Lei nO
8.666/1993 e na Lei nO10.520/2002.

É o parecer jurídico, ora submetido à douta apreciação superior.

Quedas do Iguaçu, 03 de dezembro de 2019.
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Marcos Vinícius Tombini Munaro
Advogado - OAB/PR 57.459
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PROCESSOADMINISTRATIVO N° 005/2019
EDITALN° 004/2019

MODALIDADE:PREGÃOPRESENCIAL
ENTIDADEPROMOTORA:CÂMARAMUNICIPAL DEQUEDASDO IGUAÇU- PARANÁ

A CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDASDO IGUAÇU, Estado do Paraná, através de seu
Pregoeiro designado através da Portaria nO012/2019, de 07 de julho de 2019, torna público que
às 14hOOmimdo dia 18 de dezembro de 2019, na Sala de Licitações da Câmara Municipal
de Vereadores de Quedas do Iguaçu, situada na Rua das Palmeiras, 1254, Praça dos Três
Poderes, Centro de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, será realizado certame licitatório, na
modalidade de PREGÃOPRESENCIAL,do tipo MENORPREÇOPOR ITEM, para aquisição
do objeto constante no Item 1 do presente Edital. O certame licitatório reger-se-á pelas
disposições da Lei Federal nO 10.520, de 17/07/2002, subsidiariamente pela Lei Federal nO
8.666, de 21/06/1993 e suas alterações e demais legislações pertinentes, e ainda, pelo
estabelecido neste Edital e seus anexos, integrantes do processo acima indicado.

1 DOOB1ETO

1.1 A presente licitação tem por objeto a Aquisição de 01 (um) veículo Automotor SEDAN, zero
quilômetro, Flex, Potência mínima 98CV Gasolina e 106CV Alcool, e demais itens constantes no
Anexo I - Termo de Referência, parte integrante deste edital, para uso da Câmara Municipal de
Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná.
1.2 O objeto deverá ser entregue em conformidade com as condições e especificações
constantes no Termo de Referência - ANEXO I e demais documentos que integram o
presente Edital.

2 DAABERTURA

2.1 A abertura da presente licitação dar-se-é em sessão pública, dirigida por um Pregoeiro, a
ser realizada no 18 de dezembro de 2019 às 14hOOmim, na Sala de Licitações da
câmara Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, no endereço acima
mencionado, de acordo com a legislação explicita no preâmbulo deste Edital.

3 DAPARTICIPAÇÃONA LICITAÇÃO

3.1 Poderão participar deste Pregão às interessadas que atenderem a todas as exigências,
inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.
3.2 Não poderão participar da presente licitação as interessadas que se encontrarem em
processo de falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, que estejam
cumprindo suspensão temporária de participação em licitação, declaradas inidôneas, impedidas
de licitar ou contratar com o Poder Público ou inadimplentes com o Tesouro Nacional, Estadual,
Municipal, FGTSou INSS.
3.3 Poderão participar da presente licitação as interessadas que estiverem cadastradas ou não
em qualquer órgão público onde constem regularidade jurídica, técnica, econômico-financeira e
fiscal, ou as interessadas que apresentarem no envelope de habilitação todos os documentos
exigidos para a habilitação.

4 DA IMPUGNAÇÃODOATOCONVOCATÓRIO
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4.1 Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos
do presente Edital por irregularidade, protocolizando o pedido até 02 (dois) dias úteis antes da
data fixada para a realização do Pregão, no endereço discriminado no preâmbulo deste Edital,
cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
4.2 Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que não apontar as
falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que anteceder
à data de realização do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não
suspenderá o curso do certame.
4.3 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do
processo licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
4.4 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização
do certame.

5 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO

5.1 Cada licitante deverá apresentar ao Pregoeiro um conjunto de documentos composto por
três elementos:

a) Declaração do cumprimento dos requisitos de habilitação;
b) Envelope contendo a Proposta de Preços;
c) Envelope contendo os Documentos de Habilitação.

5.2 A declaração referida na alínea "a" do item anterior, a ser apresentada em separado,
deverá atestar que a licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme previsto
no artigo 40, inciso VII, da Lei nO 10.520, de 17/07/2002. Para esse fim, poderá a licitante
utilizar-se do modelo constante do Anexo V.
5.3 O envelope contendo a Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope fechado e
identificado com o nome e CNPJ da licitante, o número e o objeto da licitação e o título do
conteúdo, na forma abaixo.

Envelope nO1 - PROPOSTADEPREÇOS

CAMARAMUNICIPAL DEQUEDASDOIGUAÇU
PREGÃOPRESENCIALNO004/2019

5.4 C LICITANTE:
CNPJ/CPF:

envelope contendo os Documentos de Habilitação deverá ser entregue em envelope fechado
e iden~flCado:om o nqqweio~Prlodf li~AmsfBi~AiImA,ª&citação e o título do
conteuClo,ltãformõabà1Xõ.

CAMARAMUNICIPAL DEQUEDASDOIGUAÇU
PREGÃOPRESENCIALN° 004/2019
LICITANTE:
CNPJ/CPF:

5.5 Os

documentos necessanos a partlcípação na presente licitaçao poderao ser apresen ados
observando-se um dos seguintes requisitos:
a) por cópia com o original;
b) por cópia com autenticação procedida por tabelião, pelo Pregoeiro ou por servidor público da
câmara municipal de Quedas do Iguaçu;
c) pela juntada da publicação original em órgão da imprensa oficial onde tenham sido
publicados.
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5.6 Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os
documentos referentes à proposta de preços e à habilitação e seus anexos, deverão ser
apresentados no idioma oficial do Brasil.
5.7 O CNPJ indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação deverá ser do
mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente vai fornecer o objeto da presente
licitação.
5.8 Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, mesmo autenticadas,
admitindo-se catálogos, apenas como forma de ilustração das propostas de preços.

6 DA PROPOSTADE PREÇO(ENVELOPEN° 1)
6.1 O envelope - Proposta de Preços II - deverá conter a proposta de preços da licitante,
que deverá atender aos seguintes requisitos:

a) Ser apresentada em uma via, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões
técnicas de uso corrente, através do formulário constante do Anexo II deste Edital, ou
em formulário próprio contendo, no mínimo, as mesmas informações exigidas pelo
primeiro, devendo suas folhas ser rubricadas e a última assinada por quem de direito,
sem ressalvas, emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas;

b) Apresentar o preço unitário e total do item constante no objeto da licitação, tendo em
visto que a presente licitação e do tipo menor preço;

c) Os preços propostos serão completos, computando todos os custos necessários para o
atendimento do objeto desta licitação;

d) Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias
correntes, a contar da data de apresentação da proposta, sendo que se não houver
indicação de prazo será considerado como talo prazo de 60 (sessenta) dias correntes;

e) Indicar a razão social e/ou o nome da licitante, número de inscrição no CNPJ/CPFda
proponente que efetivamente irá executar/fornecer o objeto da licitação, endereço
completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail);

f) Conter prazo de entrega do objeto licitado, sendo o prazo de entrega, após
a solicitação de no máximo OS(cinco) dias.

6.2 Os preços propostos por escrito serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer
outro pretexto.
6.3 A Proposta de Preços será considerada completa abrangendo todos os custos com fretes e
carretos necessários à entrega do objeto em perfeitas condições de uso e eventual substituição
de unidades defeituosas durante o prazo do processo.
6.4 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do ato convocatório.
6.5 A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer
alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital.
6.6 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas
implica submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da
estrita observância das normas contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste Edital.
6.7 Verificado e confirmado ser o licitante titular do menor lance empresa de médio ou
grande porte, e existir microempresa(s) ou empresa(s) de pequeno porte que tenha(m) sido
classificada(s) com valor de lance até 5% (cinco por cento) acima do menor lance, será aberta a
oportunidade para que a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada
formule lance melhor e, no caso de recusa ou impossibilidade, proceder-se-é de igual forma com
as demais microempresas ou empresas de pequeno porte classificadas sucessivamente (Art. 45,
da Lei Complementar nO123/2006).
6.8 Em caso de ocorrência de participação de licitante que tenha a condição de
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microempresa ou de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nO 123, de 14 de
dezembro de 2006, serão adotados os seguintes procedimentos: Será assegurado, como critério
de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno
porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores à proposta mais bem classificada.
6.9 Caso a Licitante se enquadre na Lei Complementar nO 123/2006, de 14/12/2006, a
mesma deverá apresentar juntamente com a proposta de preços, declaração de microempresa
ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nO
123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos a Licitante deve declarar conhecer na
íntegra, acompanhada pela Certidão Simplificada de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno
Porte atualizada, expedida pela Junta Comercial do Estado da sede da Licitante.

7 DOSDOCUMENTOSDEHABILITAÇÃO(ENVELOPEN° 2)

7.1 Oenvelope "Documentos de Habilitação" deverá conter:
a) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, conforme

modelo constante do Anexo III deste Edital, assinado por quem de direito;
b) Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno,

perigoso ou insalubre ou menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme modelo constante do
Anexo IV deste Edital, assinada por quem de direito.

As licitantes cadastradas ou não em outros órgãos públicos, além de atender ao item 7.1,
deverão apresentar os seguintes documentos:

I) Quanto à Habilitação Jurídica:
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado
de Documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação
na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam;
b) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica, com data de expedição não superior a 90 (noventa) dias, contados da
data de abertura do pregão, caso não conste o prazo de validade expresso no
documento.

II) Quanto à Regularidade Fiscal:
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de PessoasJurídicas - CNPJ;
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação da
Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e
Prova da Regularidade relativa à Seguridade Social - INSS, demonstrando situação
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. Em virtude da Instrução
Normativa da Receita Federal do Brasil de 22 de outubro de 2014, ficam unificadas em um
único documento, a prova da regularidade fiscal de todos os tributos federais, inclusive
contribuições previdenciárias, tanto âmbito da receita federal quanto no âmbito da
procuradoria da Fazenda Nacional. A unificação das certidões negativas está prevista na
Portaria MF nO358, de 05 de setembro de 2014, alterada pela Portaria MF no 443, de 17 de
outubro de 2014;
c) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos
por lei;
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d) Provade regularidadepara com a FazendaEstaduale Municipaldo domicílio ou
sededo licitante;
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (art. 29, inc. V, da Lei nO
8.666/93);
f) Alvaráde funcionamentoda sededa empresalicitante.

III) Quanto à Qualificação Econômica-Financeira:
a) Balanço Patrimonial e demonstraçõescontábeis do último exercício social, já
exigíveise apresentadosna forma da Lei, mediante publicaçãono Diário Oficial ou em
jornal, ou por registro de autenticaçãode cópia do original do Livro Diário (inclusive
Termo de Abertura e de Encerramento),registrado na Junta Comercial ou em outro
Órgão equivalente, da sede ou domicílio do licitante, que comprove a boa situação
financeirada empresa,vedadaa suasubstituiçãopor balancetesou balançosprovisórios,
podendo ser atualizados,quando encerradoshá mais de 90 (noventa) dias da data de
apresentaçãoda proposta, com base na variaçãoocorrida no período, pelo Índice Geral
de Preços- DisponibilidadeInterna - IGP-DI, publicadopela FundaçãoGetúlioVargas-
FGV. A qualificação econômica financeira das empresas recém-constituídasque não
disponhamdo primeiro balançopatrimonial poderáser comprovadaatravésdo termo de
abertura do balanço e os balanços mensais para que sua situação financeira seja
avaliada.

8 DA REPRESENTAÇÃOE DOCREDENCIAMENTO

8.1 Antesdo inícioda sessão,os representantesdas interessadasem participardo certame,
deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, devidamente munidos de
documentos que os credenciem a participar desta licitação, inclusive com poderes para
formulaçãode ofertas e lancesverbais.
8.2 Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a
intervir no procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste
Edital, por sua representada.
8.3 Porcredenciamento,entende-sea apresentaçãoconjunta dos seguintesdocumentos:

a) Documento oficial de identidade;
b) Documento comprobatório da representação.

8.4 No caso de representação por procuração, o mandato deverá ser passado,
preferencialmente, por instrumento público. Sendo particular, o instrumento de procuração
deverá conter a assinaturade seu outorgante reconhecidaem cartório e ser acompanhadode
cópiado ato de investidurado outorgante com poderespara tal. Emambosos casos,o mandato
deverá conter expressamenteoutorga de poderes para, na forma da lei, formular ofertas e
lancesde preçose praticar todos os demaisatos pertinentesao certame,em nomeda licitante.
8.5 No caso de representaçãopor sócio ou diretor da empresa, deverão ser apresentados
documentosque comprovema capacidadede representação(contrato social, estatutos, ata de
eleiçãodo dirigente ou documentosequivalentes), nos quais estejam expressosseus poderes
para exercerdireitos e assumirobrigaçõesem decorrênciade tal investidura.
8.6 Os documentos relativos ao credenciamentodeverão ser apresentadosao Pregoeiro
antes do início da sessão.Havendocópias, estas deverãoestar autenticadaspor tabelião, pelo
Pregoeiroou por servidor público,à vista dos originais.
8.7 A não-apresentaçãoou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de
credenciamentoimpedirá a intervençãoda licitante no certame, especialmentequanto à oferta
de lancese à interposiçãode recursos,limitando-sea sua participaçãoà propostaescrita.
8.8 O representantepoderáser substituídopor outro devidamentecredenciado.
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8.9 Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma
empresa licitante.

9 DO RECEBIMENTOEABERTURADOSENVELOPES

9.1 No dia, hora e local designado no preâmbulo deste Edital, na presença dos
representantes das licitantes e das demais pessoas que queiram assistir ao ato, o Pregoeiro
receberá a Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação e, em envelopes distintos,
devidamente fechados, a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação, registrando em
ata a presença dos participantes.
9.2 A licitante que não apresentar a declaração referida no item anterior estará impedida
de prosseguir no certame.
9.3 Após recebidos os documentos pelo Pregoeiro e dado início à abertura dos envelopes,
não mais serão admitidas novas licitantes no certame.
9.4 Serão abertos inicialmente os envelopes contendo as Propostas de Preços, que serão
conferidas quanto à sua conformidade e, em seguida, rubricadas pelo Pregoeiro e pela equipe de
apoio.
9.5 Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
9.6 Quando da necessidade de interromper a sessão do pregão presencial, por motivo justo
e licito, este será a critério do pregoeiro, que por sua vez, determinará o tempo de paralisação e
horário de retorno aos trabalhos normais, sem perdas ou prejuízos para o certame licitatório.

10 DOJULGAMENTO

10.1 O julgamento da licitação será realizado em apenas uma fase, sendo dividido em duas
etapas somente para fins de ordenamento dos trabalhos e obedecerá ao critério do Menor
Preço.
10.2 A primeira etapa, denominada Classificação de Preços, compreenderá a ordenação
das propostas das licitantes, classificação das propostas por valor. As propostas classificadas
poderão formular lances verbais seguindo a sua ordem de classificação, recebimento dos lances
verbais, classificação final das propostas e exame da aceitabilidade da proposta da primeira
classificada quanto ao objeto e valor.
10.3 A segunda etapa, denominada Habilitação, Declaração da Licitante Vencedora e
Adjudicação, compreenderá a verificação e análise dos documentos apresentados no envelope
-Documentos de Habilitação da licitante classificada em primeiro lugar, relativamente ao
atendimento das exigências constantes do presente Edital, bem como a verificação, por meio de
consulta -on-line ,se necessário. A etapa se conclui com a declaração da licitante vencedora e
a adjudicação do objeto em disputa.

11 DA ETAPADECLASSIFICAÇÃODE PREÇOS

11.1 Serão abertos os envelopes - Proposta de Preços - de todas as licitantes.
11.2 O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram
propostas de preços para o fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos valores
ofertados.
11.3 O Pregoeiro fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de todas
as licitantes.
11.4 O Pregoeiro classificará a licitante da proposta de menor preço e aquelas
licitantes que
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tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até dez por cento,
relativamente à de menor preço, para que seus autores participem dos lances verbais. No
cálculo do limite previsto neste item, o valor da proposta válida de menor preço, serão
desprezados os algarismos a partir da terceira casa decimal.
11.5 Quando não houver, pelo menos, três propostas escritas de preços nas condições
definidas no item anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo 03
(três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços
oferecidos nas propostas escritas.
11.6 Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos
representantes das licitantes classificadas, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em
valores distintos e decrescentes.
11.7 O Pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadas para os lances
verbais, a apresentar, individualmente, seus lances, a partir da proposta escrita classificada com
o maior preço, prosseguindo seqüencialmente, em ordem decrescente de valor.
11.8 Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e
ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço.
11.9 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará
exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando sua última
proposta registrada para classificação, no final da etapa competitiva.
11.10 Caso não se realize nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
11.11 Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o Pregoeiro
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo
motivadamente a respeito.
11.12 Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando
a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma
proposta que atenda ao Edital.
11.13 Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se realizem
lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na própria sessão do Pregão.
11.14 Nas situações previstas nos itens 11.11 e 11.12 o Pregoeiro poderá negociar
diretamente com o representante credenciado para que seja obtido preço melhor.
11.15 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente
às penalidades constantes do item 21.1, deste Edital.
11.16 Será desclassificada a proposta que contiver preço ou entrega do objeto condicionada
a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos neste Pregão, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
11.17 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na
proposta específica, prevalecerão as da proposta.

12 DA ETAPA DE HABILITAÇÃO, DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA E
ADJUDICAÇÃO

12.1 Cumpridos os procedimentos previstos na Etapa de Classificação de Preços, e sendo
aceitável a proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro anunciará a abertura do
envelope referente aos "Documentos de Habilitação" desta licitante.
12.2 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a
habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste
Edital, serão inabilitadas.
12.3 Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no Edital, a licitante será
declarada vencedora e, não havendo interposição de recurso, o Pregoeiro, então, adjudicar-Ihe-á
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o objeto do certame.
12.4 Sea oferta não for aceitávelou se a licitante desatenderàs exigênciashabilitatórias,o
Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à
habilitaçãoda licitante, na ordem de classificação,e assim sucessivamente,até a apuraçãode
uma proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declaradavencedorae a ela
adjudicadoo objeto do certamepelo Pregoeiro,casonãohaja a interposiçãode recurso.
12.5 Da sessãodo Pregão será lavrada ata circunstanciada,que mencionaráas licitantes
credenciadas,as propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de
classificação,a análise da documentação exigida para habilitação e os eventuais recursos
interpostos, devendo ser a mesma assinada,ao final, pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e
pelosrepresentantescredenciadosdas licitantespresentesà sessão.
12.6 Os envelopes contendo a proposta de preços e documentos de habilitação serão
mantidos em poder da Administração pelos prazos legais de arquivamento em autos
devidamenteinstruídos.
12.7 Ao final da etapa competitiva ou ao final da sessão, na hipótese de inexistênciade
recursos, poderá ser feita pelo Pregoeiro a adjudicação do objeto da licitação à licitante
declaradavencedorado certame. Apósencerradaa reunião, o processo,devidamenteinstruído,
seráencaminhadoa autoridadecompetente,para homologaçãoe contratação.

13 DOSRECURSOS

13.1 Após declarada a licitante vencedora do certame, qualquer licitante poderá se
manifestarimediatae motivadamente a intençãode recorrer, com registro em ata da síntesedas
suas razões, podendo juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais
licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contra-razõesem igual número de dias, que
começarãoa correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhesasseguradavista imediata
dosautos.
13.2 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer importará na
preclusãodo direito de recursoe a adjudicaçãodo objeto da licitação pelo Pregoeiroà licitante
vencedora.
13.3 O acolhimento de recurso importará a invalidaçãoapenas dos atos insuscetíveisde
aproveitamento.
13.4 Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos
interessadosno departamentode comprasda câmaraMunicipalde Quedasdo Iguaçu-Paraná.
13.5 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade competente homologará a adjudicação e determinará a contratação com a
adjudicatária.
13.6 Dos atas da Administração,após a Adjudicação,decorrentes da aplicaçãoda Lei nO
8.666/93, caberá:
I) Recurso, dirigido a autoridade competente, por intermédio do Pregoeiro, interposto no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, a ser protocolado no endereço
referido no preâmbulodeste Edital noscasosde:
a) Anulaçãoou revogaçãoda licitação;
b) Rescisãodo Contrato, a que se refereo incisoI do artigo 79° da Lei nO8.666/93;
c) Aplicaçãodas penasde advertênciaou multa.
II) Representação,no prazode 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada
como objeto da licitaçãoou do Contrato,de que nãocaiba recursohierárquico;
13.7 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato
recorrido, a qual poderá reconsiderarsua decisão,no prazode 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhá-lodevidamente informado àquela autoridade. Neste caso, a decisão
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deverá ser proferida dentro de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob
pena de responsabilidade (§ 4° do artigo 109 da Lei nO8.666/93).
13.8 Os recursos, impugnações e contra-razões interpostos fora dos prazos não serão
conhecidos.

14 DOTERMO ESPECÍFICODECONTRATO

14.1 Será firmado contrato com o licitante vencedor que terá suas cláusulas e condições
reguladas pela lei nO8.666/93 e 10.520 de 17/07/2002, rescindindo-se automaticamente após o
prazo estipulado ou podendo ser alterado em suas cláusulas através de Termo Aditivo.
14.2 A licitante vencedora se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, as
mesmas condições da habilitação.
14.3 Se a licitante vencedora não apresentar situação regular, no ato da contratação, ou
recusar-se injustificadamente em firmar o instrumento de contrato ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, conforme for o caso, será convocada outra licitante para celebrar o
contrato, observada a ordem de classificação nas mesmas condições da primeira colocada e
demais dispositivos deste edital, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
14.4 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem na aquisição do objeto da presente licitação, até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor do contrato.

15 DO PREÇOMÁXIMO

15.1 O preço máximo aceito na presente licitação é conforme o TERMO DE REFÊRENCIA-
ANEXO I, e em hipótese alguma será aceito preço superior ao citado, sob pena de
desclassificação do proponente.

16 DO REAJUSTAMENTO

16.1 Os preços serão fixos e irreajustáveis.

17 DA DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA

17.1 As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão a conta de
recursos financeiros provenientes do orçamento da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu,
Estado do Paraná e correrá por conta da seguinte Classificação Funcional Programática:

Órgão: 01 - LEGISLATIVOMUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARAMUNICIPAL
Classificação Funcional Programática: 01.031.0101.2001 - ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
MUNICIPAL
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente.
Fonte: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Conta de despesa: 00110

18 DO RECEBIMENTODOOB1ETOEDO PAGAMENTO

18.1 O recebimento do objeto da licitação se dará conforme o disposto no artigo 73°, inciso
II e seus parágrafos, da Lei nO8.666/93.
18.2 A simples assinatura de servidor em canhoto de fatura ou conhecimento de transporte

I!t--:
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implica apenas recebimento provisório.
18.3 O recebimento definitivo do objeto contratado se dará apenas após a verificação da
conformidade com a especificação, bem como verificação das condições plenas de
funcionamento e desempenho da máquina/equipamento rodoviário apresentado conforme
mencionado em edital;
18.4 O pagamento será realizado através de depósito em conta bancária em nome da
contratada e dar-se-à até o 5° (quinto) dia útil, mediante emissão da nota fiscal correspondente,
em nome da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, e que esteja à mesma
acompanhada das CND's do FGTSe INSS em plena validade na data de emissão.
18.5 O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho
do objeto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando de sua
utilização.
18.6 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o
número de inscrição no CNPJapresentado nos documentos de habilitação, na proposta de preço,
não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJ,mesmo aqueles de filiais ou da
matriz.

19 DASOBRIGAÇÕESDAS PARTES

19.1 São obrigações da Contratante:
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar nas notas
fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;
b) Efetuar a transição dos pagamentos à Contratada;
c) Aplicar à Contratada as sanções regulamentares e contratuais, quando for o caso;
d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
Contratada.

19.2 São obrigações da Contratada:
a) Entregar o objeto da presente licitação dentro do prazo, respeitadas as
quantidades, especificações e endereço contidos no Anexo I;
b) Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham
a incidir, direta e indiretamente, sobre o objeto fornecido, bem como eventual custo de
frete para a efetiva entrega do objeto;
c) Substituir, sem custos adicionais e no prazo de 02

(dois)dias corridos, qualquer item/peças/equipamento defeituoso por
ocasião da entrega;
d) Atender prontamente quaisquer exigências do representante da Contratante,
inerentes ao objeto da contratação;
e) Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação.

20 DA EXECUÇÃODO CONTRATO

20.1 O recebimento do objeto será acompanhado e fiscalizado por profissional habilitado do
Quadro de Funcionários da Câmara Municipal, a ser definido pela Contratante.
20.2 A fiscalização será exercida no interesse da Administração municipal e não exclui nem
reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de
seus agentes e prepostos.
20.3 A Contratante se reserva o direito de rejeitar o objeto entregue que não esteja em
conformidade com os termos deste edital.
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20.4 Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do contrato, deverão ser
prontamenteatendidaspelaContratada.

21 DASSANÇÕESADMINISTRATIVAS

21.1 Em caso de inexecuçãodo contrato, erro de execução,execuçãoimperfeita, mora de
execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a
CONTRATADAestará sujeita às seguintespenalidades,garantidaa préviadefesa:

I} Advertência;
II} Multas, por meio de Documentode ArrecadaçãoMunicipal,a ser preenchidode acordo

com instruçõesfornecidaspelaContratante:
a)De 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso no prazo
contratual de entrega, ou no prazode substituiçãodo item defeituoso, limitado a 10%
do mesmovalor, por ocorrência;
b) De 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer
cláusulaou condiçãodo contrato, não especificadana alínea -a acima, e aplicada
em dobro na sua reincidência;
c) De 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de recusa
injustificada da licitante adjudicatáriaem firmar o termo de contrato ou em aceitar ou
em retirar o instrumento equivalente a dito termo, conforme o caso, no prazo e
condiçõesestabelecidas;
d) De 10% (dez por cento) do valor total do contrato pela recusaem corrigir qualquer
erro, defeito, vício do item rejeitado, caracterizando-sea recusa, caso a correção não
se efetivar nos 15 (quinze) dias que se seguirem à data da comunicaçãoformal da
rejeiçãoou defeito.
e) Impedimento de licitar e contratar com o município,pelo prazode até dois anos, a
licitante que, convocadadentro do prazode validadeda sua proposta, não celebrar o
contrato, deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar
documentaçãofalsa, ensejar o retardamentoda execuçãode seu objeto, não mantiver
a proposta, falhar ou fraudar na execuçãodo contrato, comportar-sede modo inidôneo
ou cometer fraude fiscal, enquanto perduraremos motivos determinantes da punição
ou até que seja promovidaa reabilitaçãoperante a própria autoridade que aplicou a
sanção,semprejuízodasmultasprevistasnesteEditale dasdemaiscominaçõeslegais

21.2 No processode aplicaçãode penalidades,é asseguradoo direito ao contraditório e à
amplaDefesa.

21.3 Seo valor da multa não for pago,ou depositado,será automaticamentedescontadodo
pagamentoa que a Contratadafizer jus. Emcasode inexistênciaou insuficiênciade crédito da
Contratada, o valor devido será cobrado administrativamenteou inscrito na dívida ativa do
município,e cobradona forma da Lei.
21.4 As sançõesprevistasnos incisosI e III do item 21.1 poderãoser aplicadasjuntamente
com as multas do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no
respectivoprocesso,no prazode 05 (cinco) dias úteis.

22 DASDISPOSIÇÕES GERAIS

22.1 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliaçãoda disputa entre as interessadas,atendidoso interessepúbliCOe o da Administração,
semo comprometimentoda segurançada contratação.
22.2 É facultado ao Pregoeiroou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
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promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
22.3 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação
de documentação referente ao presente Edital.
22.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se
o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente
normal, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.
22.5 A autoridade competente poderá revogar a presente licitação em face de razões de
interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-Ia por ilegalidade, de ofício, ou por
provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
22.6 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do
Pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.
22.7 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será
competente o Foro do Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná.
22.8 Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará
esta transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e horário anteriormente
estabelecidos.
22.9 Este Edital e seus anexos estarão disponíveis, para consulta, junto a Divisão de
Licitações da Câmara de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, no horário normal de expediente,
ou obtida pela internet, via endereço eletrônico: www.camaragi.pr.gov.br. Demais informações
ou esclarecimentos relativos ao presente Edital serão objeto de consulta, por escrito, ao
Pregoeiro, no endereço indicado no preâmbulo deste edital, até 01 (um) dia anterior à data da
abertura da licitação, e serão respondidas, igualmente por escrito, a ser encaminhado a todos os
interessados que registrarem a obtenção do Edital.
22.10 Os casos imprevisíveis serão resolvidos pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e autoridade
competente e setor jurídico do município.
22.11 Fazem parte integrante deste Edital:

Anexo I - Termo de Referência;
Anexo II - Formulário (modelo) para apresentação da Proposta de Preços;
Anexo III - Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação;
Anexo IV - Declaração de Observância Constitucional;
Anexo V - Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação;
Anexo VI - Declaração de Enquadramento no Regime de Tributação de ME/EPP;
Anexo VII - Minuta do Contrato.
Anexo VIII - Protocolo de retirada do edital.

Quedas do Iguaçu, 04 de dezembro de 2019.

~11 t1pt.. ().{,)!1t'.-1
FRANCIELI DISNER

Pregoeira
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ANEXO I

PREGÃO PRESENCIAL NO 004/2019

TERMO DE REFERÊNCIA

1- INTRODUÇÃO E BASE LEGAL:

A elaboração deste Termo de Referência está sendo feito de acordo com o estabelecido nos
incisos I e II do artigo 80 e no inciso II, do artigo 21, do Decreto nO 3.555, de 08.08.2000,
publicado no DOU de 09.08.2000.

2 - NECESSIDADES E OBlETIVOS:

A Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, necessita da aquisição do veículo
para suprir as necessidades de expediente diárias.

3- ESPECIFICAÇÃO DO OBlETO:

Item Quantidad
I

Discriminação do Objeto
I

Valor R$
e

rveiculo Automotor zero quilômetro, Sedan, com as
sequintes características mínimas:

01 01 - Flex; 77.990,00
Potência mínima 98CV Gasolina e 106CVAlcool;

- Alarme anti-furto;
- Airbag Duplo;
- Ar Condicionado;
- Lanterna de Neblina;
- Sistema de freios ABS e sistema de distribuição de
Ifrenagem;
- Abertura de porta-malas por controle remoto na
chave e botão no interior do veiculo;
- Direção Elétrica, Hidráulica ou Eletrohidráulica;
- Trava elétrica nas portas com acionamento na
chave:
- Vidro elétrico nas portas dianteiras e traseiras;
- Desembaçador elétrico de vidro traseiro;
- Câmera de Ré;
- Sensor de Estacionamento traseiro.
- Cabide para Paletó;
- Porta objetos;
- Rádio AMfFM, entradas de USBe Aux-in;
- Sistema de informação e navegação - GPS;
- Tela de LCDsensível ao toque, com tamanho
mínimo de 7";
- Computador de bordo com informações como:
Conta-oiros analógico, velocímetro digital, hodômetro
otal e parcial, tempo de viagem, consumo médio e
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\Outros.

Valor máximo total do item em R$: 77.990,00 (setenta e sete mil, novecentos e
noventa reais).

3.1 O objeto desta licitação deverá ser entregue em pleno e total funcionamento no prazo
máximo de 05 (cinco) dias, após solicitação pelo órgão competente junto a Câmara Municipal
de Quedas do Iguaçu, para conferência e recebimento por profissional habilitado desta
municipalidade se estiverem de plena conformidade com as especificações constantes do
presente edital.

3.2 A licitante vencedora deverá fornecer o objeto licitado em perfeito estado de conservação e
em totais e plenas condições de trabalho e funcionamento.

3.3 Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias o prazo mínimo de validade da proposta, contados
a partir da data de abertura do pregão presencial em epígrafe.

4 - CUSTOS COM IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, E DEMAIS DESPESAS

Os custos com impostos, taxas, fretes, e demais despesas incididas na entrega do objeto serão
de responsabilidade da(s) empresa(s) vencedora(s).

Quedas do Iguaçu, 04 de dezembro de 2019.

F-ilEiE"f.f~ISWe-
Pregoeira
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ANEXO II
(razão social, CNPJ, Inscrição Estadual, endereço completo,

telefone/fax)

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

A
Câmara municipal de Quedas do Iguaçu

Prezados Senhores,
PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2019

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto abaixo discriminado, conforme o
constante no Anexo I e demais documentos integrantes do Pregão
Presencial nO004/2019.

1. -IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE

RAZÃOSOCIAL/NOMECOMPLETO:

CNPJ/CPF/MF: INSC. ESTADUAL/RG:

ENDEREÇO: FONE/FAX:

NOMEP/ CONTATO: E-MAIL:

BANCO: I AGENCIA: INOCONTACORRENTE

2. - PREÇO PROPOSTO

2.1. - Deverá ser cotado, preço, acompanhado da descrição, especificação, marca, de acordo
com o instrumento convocatório em epígrafe, sendo:

Item Quantidad
I

Discriminação do Objeto Valor R$
Ie

01 01 •••••••••••••••••••••• 11•••••••• 11••••••••••••••••••••••••••• .................

O VALOR TOTAL DA PROPOSTA É DE R$ ( ).

2.2. - No(s) preço(s) proposto(s) acima, já estão incluídas todas e eventuais vantagens e/ou
abatimentos, os custos para o cumprimento das obrigações, incluindo mão-de-obra para
carga e
descarga, seguros, frete, encargos sociais, tributos, transporte, equipamentos e outras despesas
necessárias à perfeita execução do objeto deste Edital e do respectivo termo contratual, serão
de responsabilidade da(s) empresa(s) vencedora(s).

----------------------------------------------------- ----
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3. - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Local e Prazo de
Entreaa:
Prazo da Locação:

Forma de
Pagamento:
Prazo de Validade
da Proposta:

4. - DECLARAÇÃO

4.1. - Declaramos que conhecemos, concordamos e atendemos a todas as especificações do
edital.

.................................. , de de 2019.

NomeRG:
CPF:
Cargo:

OSS.: a proposta deverá ser impressa em papel timbrado da proponente e carimbada com o
número do CNPJ.

c:





CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
CNPJ-MF 01.545.843/0001-36

Rua das Palmeiras, 1254 - FONE/FAX (Oxx46) 3532-1172

85.460-000 QUEDASDOIGUACU PARANÁ

ANEXO III
(razão social, CNP1, Inscrição Estadual, endereço completo, telefone/fax)

DECLARAÇÃODE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE
IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

Ao
Pregoeiro da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu
PREGÃOPRESENCIALNO004/2019

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente participante do procedimento de
licitação, sob a modalidade Pregão Presencial nO 004/2019, instaurado pela Câmara
Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, que não fomos declarados inidôneos para
licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que
até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação, e que estamos cientes
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente .

.......................................... , de de 2019.

NomeRG:
CPF:
Cargo:

OB5.: esta declaração deverá ser impressa em papel timbrado da proponente e carimbada com
o número do CNPJ.
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ANEXO IV
(razão social, CNP1, Inscrição Estadual, endereço completo, telefone/fax)

DECLARAÇÂOOBSERVÂNCIACONSTITUCIONAL

Ao
Pregoeiro da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu.
PREGÃOPRESENCIALN° 004/2019

Declaramos, expressamente, para os devidos fins e sob as penas da lei, que não possuirmos, em
nosso quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalho noturno,
perigoso ou insalubre ou menor de 16 (dezesseis) anos desempenhando quaisquer trabalhos,
salvo se contratados sob condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do
inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal de 1988 (Lei nO9.854/99).

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente .

.......................................... , de de 2019.

Nome:
RG:
CPF:
Cargo:

OB5.: Esta declaração deverá ser impressa em papel timbrado da proponente e carimbada
com o número do CNPJ.
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ANEXO V
(razão social, CNP1, Inscrição Estadual, endereço completo, telefone/fax)

DECLARAÇÃODECUMPRIMENTO DOSREQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

Ao
Pregoeiro da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu.
PREGÃOPRESENCIALN° /2019

•••• 11 ••••••••••••••••••••••••••••• 1 ••••••• 11 •••••• , •••••••••••• 11.1. 11 ••••••• II •• II' "
inscrita no CNPJ sob

nO .
............................. ,

Bairro .
sediada na Rua ........................................ ............,

••••• 11 •••••••••• , na cidade de ...................................... ,
estado .
........................................... , declara, para fins de participação no Pregão Presencial
nO 004/2019, e sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação
previstos em seu edital, conforme previsto no artigo 4°, inciso VII, da Lei nO 10.520, de 17 de
julho de 2002.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração .

.......................................... , de de 2019.

NomeRg:
CPF:
Cargo:

OBS.: Se Pessoa Jurídica, esta declaração deverá ser impressa em papel timbrado da
proponente e carimbada com o número do CNPJ.
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ANEXO VI
(razão social, CNPJ, Inscrição Estadual, endereço completo, telefone/fax)

~"

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE
ME/EPP

Ao
Pregoeiro da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu.
PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2019

CNPJ/MF nO , por intermédio do seu representante legal, com os devidos
poderes, e abaixo assinado, DECLARA,SOB AS PENALIDADELEGAIS, para fins de participação no
Pregão Presencial nO 004/2019/CMVQI, que está legalmente enquadrada na condição de
microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP).

A empresa inscrita no

Declara, ainda, o pleno atendimento do disposto no artigo 3°, bem como demais
dispositivos da Lei Complementar nO123/2006.

Segue, ainda, em anexo, documentação comprobatória da condição de
microempresa ou empresa de pequeno porte.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente .

................................ , de de 2019.

Nome:
Rg:
CPF:
Cargo:

OB5.: Esta declaração deverá ser apresentada somente na hipótese do licitante ser enquadrada
na condição de ME ou EPP, a qual deverá ser impressa em papel timbrado da proponente e
carimbada com o número do CNPJ.

--- --------------------------------------------
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ANEXOVII
MINUTA DOCONTRATODEFORNECIMENTO

Contrato nO•••••./2019 Pregão Presencial nO004/2019 de 04/12/2019

Contrato de Fornecimento que entre si celebram a Câmara Municipal de
Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná e a Empresa

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDASDO IGUAÇU, Estado do Paraná,
pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob nO
01.545.843/0001-36, com sede à Rua Palmeiras, 1254, centro, Cep: 85.460-000,
Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, neste ato devidamente
representado por seu Presidente, em pleno exercício de seu mandato e funções,
o Sro Eleandro da Silva, brasileiro, portador da Cédula de Identidade Rg. nO
7.583.384-9jSSP-PR e do CPF/MF sob nO 035.935.279-01, residente e
domiciliado neste Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná; e,

CONTRATADA: •.•.•••••••••, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nO
.............................. , com sede na , Cep: , Município de
................. , Estado , neste ato devidamente representada por seu
representante legal, •••••••••••••••••••, portador da Cédula de
Identidade sob Rg nO e do CPF/MF sob nO ,
residente e domiciliado na , , Cep: ,
Município de , Estado , estando as partes sujeitas às
normas da Lei nO8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente
Contrato de Fornecimento em decorrência da Licitação na Modalidade Pregão
Presencial nO004/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições:

cLÁUSULAPRIMEIRA - DOOBJETO

o presente instrumento tem por objeto a aquisição de , em conformidade
com as especificações constantes na proposta de preços apresentada pela CONTRATADAe
demais exigências constantes no Edital de Pregão Presencial nO004/2019 e seus anexos,
sendo:

Item Quantidad Discriminação do Objeto Valor R$
e

01 01 .................................... .........................

Parágrafo Único - Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de
direito, obrigando às partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital de
Pregão Presencial nO004/2019, juntamente com seus anexos, documentação e a proposta
apresentada pela CONTRATADA.
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cLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA, PRAZO e LOCAL DE ENTREGA

o objeto desta licitação deverá ser entregue no prazo máximo 05 (cinco) dias, após solicitação
junto a Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu, para conferência e recebimento por profissional
habilitado desta municipalidade se estiverem de plena conformidade com as especificações
constantes do presente edital.

cLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor total de R$ ( •••••••••••••••••), pelo
fornecimento do objeto constante na Cláusula Primeira, licitado de acordo com a proposta
apresentada pela CONTRATADA.

Parágrafo Único - No valor acima, estão incluídos todas as despesas com
frete/transporte/entrega, mão-de-obra para carga e descarga, seguros, encargos sociais,
tributos, equipamentos e/ou contribuições e quaisquer outros encargos indispensáveis ao
perfeito cumprimento das obrigações decorrentes deste contrato.

cLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

o pagamento será realizado através de depósito em conta bancária em nome da contratada e
dar-se-à até o 5° (quinto) dia útil, mediante emissão da nota fiscal correspondente, em nome da
Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, e que esteja à mesma acompanhada
das CND's do FGTSe INSS em plena validade na data de emissão

Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação da respectiva
fatura, nota fiscal do objeto contratado.

Parágrafo Segundo - As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA ao
CONTRATANTE,em 01 (uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais.

Parágrafo Terceiro - Nenhum pagamento efetuado pela CONTRATANTE isentará a
CONTRATADAdas responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independente de sua
natureza.

Parágrafo Quarto - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao
CONTRATANTE, o pagamento será sustado até que as providências pertinentes tenham sido
tomadas por parte da CONTRATADA,para o saneamento da irregularidade.

Parágrafo Quinto - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede da
CONTRATANTE, no endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de
expediente.

Parágrafo Sexto - Caso na data prevista para pagamento não haja expediente na Sede da
CONTRATANTE,o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subseqüente a esta.

cLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO

As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão a conta de recursos
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financeiros provenientes do orçamento da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado do
Paraná e correrá por conta da seguinte Classificação Funcional Programática:

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARAMUNICIPAL
Classificação Funcional Programática: 01.031.0101.2001 - ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
MUNICIPAL
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente.
Fonte: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Conta de despesa: 00110

cLÁUSULA SEXTA - DA RETIRADA, PRAZO, LOCAL DE ENTREGA EVIGÊNCIA.

O(s) objeto(s) ora contratado(s) devera(ão) ser entregue(s) no prazo máximo de até 05 (cinco)
dias corridos, contados a partir da assinatura do termo contratual, rigorosamente de acordo com
o ofertado na proposta pelo CONTRATADO.

Parágrafo Primeiro - O prazo de entrega poderá ser revisto nas hipóteses indicadas no art.
57, § 1° e 2°, da Lei nO8.666, de 21.06.1993.

ParágrafO Segundo - O(s) objeto(s) do presente contrato, deverá(ão) ser entregue(s) na
Câmara Municipal de Vereadores, Centro de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, onde será
verificado a marca, modelo e demais especificação(ões) does) produto(s) ofertado(s),
reservando-se a Câmara o direito de recusar o(s) produto(s) em desacordo com o pedido.

Parágrafo Terceiro - O presente contrato terá vigência até 31/12/2019.

cLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

O presente contrato rege-se pelos preceitos do direito público, aplicando-se, subsidiariamente os
princípios gerais dos contratos e as disposições de direito privado, contidos na Lei Federal nO
8.666 de 21 de junho de 1993.

São obrigações da CONTRATANTE:
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar nas notas
físcals/faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;
b) Efetuar a transição dos pagamentos à CONTRATADA;
c) Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares e contratuais, quando for o
caso;
d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA.

São obrigações da CONTRATADA:
a) Entregar o objeto da presente licitação dentro do prazo, respeitadas as
quantidades, especificações e endereço contidos no ANEXO I;
b) Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham
a incidir, direta e indiretamente, sobre os produtos vendidos, bem como eventual custo
de frete na entrega;
c) Atender prontamente quaisquer exigências do representante da CONTRATANTE,
inerentes ao objeto da contratação;
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d) Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação.

cLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES PELA INADIMPLÊNCIA

A CONTRATADA sujeitar-se-é, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas no
edital e neste contrato ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo
das sanções legais da lei nO8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:

a) advertência;
b) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado,
calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;
c) o atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será
contado em dias corridos, a partir do 1° dia útil subseqüente ao término do prazo
ajustado;
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento
de qualquer cláusula contratual, exceto prazo de entrega;
e) caso a CONTRATADA não efetue a entrega does) objeto(s), incidirá multa de
20% (vinte por cento) sobre o valor da respectiva nota de empenho, por inexecução
total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis;
f) a multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de
cobrança administrativa ou judicial.

cLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Será incorporado a este Contrato, mediante TERMO ADITIVO, qualquer modificação que venha
a ser necessária durante a sua vigência, decorrente das obrigações assumida pela
CONTRATADA e CONTRATANTE.

cLÁUSULA DÉCIMA - DAS PARTES INTEGRANTES

As condições estabelecidas no Edital na Modalidade Pregão Presencial nO /2019 e
proposta apresentada pela CONTRATADA e Anexo I ao presente contrato, são partes
integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

o presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos indicados nos arts.
77 e 78, da Lei nO8.666/93.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77, da Lei nO8.666/93.

Parágrafo Segundo - Pela inexecução total ou parcial, a CONTRATANTE, garantida a defesa
prévia, poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87, incisos I e II, da Lei nO
8.666, de 21/06/1993 e multa correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor total do
objeto adjudicado.

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

o presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nO8.666, de 21 de
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junho de 1993 e suas alterações posteriores, na Lei nO 8.078, de 11 de setembro de 1990 -
Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em
outras referentes ao objeto, ainda que não explicitadas.

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS
A troca eventual de documentos e correspondências entre a CONTRATANTE e a
CONTRATADA será feita por meio de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como
prova de entrega de documentos ou cartas.

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE

Uma vez firmado, o extra to do presente Contrato será publicado no Diário Oficial do Município,
pela
CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, § único, da Lei Federal 8.666/93.

cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nO8.666/93, e dos princípios gerais de direito.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

I) Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética
durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a} prática corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor
público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b} prática fraudulenta: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo
de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c} prática colusiva: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão
licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d} prática coercitiva: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou
indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em
um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
e} prática obstrutiva: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em
inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro
multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de
prática prevista na cláusula III, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir
materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover
inspeção.

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

cLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA SUCESSÃO E DO FORO
As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias (impressas por sistema eletrônico de
dados) de igual teor e forma, na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por
si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro da
Comarca de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio
da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos
poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas neste referido
foro.

Quedas do Iguaçu, de de 2019.

Eleandro da Silva
Presidente da câmara

Contratante Contratada

Testemunhas:

------------------------------------------------------------
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ANEXOVIII

PROTOCOLODE RETIRADA DO EDITAL

(Enviar pelo Fax: (46) 3532-1172 e/ou pelo E-mail: camaraqi@camaraqi.pr.gov.br)

REF.: PREGÃOPRESENCIALN° 004/2019/CMVQI DE 04/12/2019.

PROPONENTE:
CNP1/CPF/MF:
ENDERECO:
E-MAIL:
TELEFONE/FAX:
CIDADE/ESTADO..
Declaro(amos) que obtivemos através de solicitação à Divisão de Licitações, cópia na integra
do instrumento convocatório referente ao PREGÃOPRESENCIALN° 004/2019/CMVQI,
devidamente preenchido e de acordo com a Lei Federal nO10.520/2002, subsidiada pela Lei
Federal nO8.666/93, e suas alterações posteriores .

...................................... , de de 2019.

Nome e Assinatura

Senhor Licitante:

Visando a comunicação futura entre esta Câmara Municipal de Vereadores e sua empresa,
solicitamos a Vossa Senhoria preencher o protocolo de retirada do Edital e remetê-lo a Divisão
de Licitações.

A não remessa do protocolo exime a Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu,
Estado do Paraná, da comunicação, por meio de fax ou e-mail, ou qualquer outro aqui não
previsto de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem
como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.
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AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N' 004/2019

l.l A CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU, Estado do
Paraná. com a devida autorização expedida pelo presidente, comunica aos
interessados que fará realizar licitação· na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, visando à aquisição de Veículo
Automotor SEDAN zero quilômetro, devendo o mesmo ser entregue em
conformidade com as especificações contidas no Anexo I Termo de
Referênciado edital em questão.

Data Abertura: 18/12/2019
Horário: 14hOOmin...
Local: Sala de Licitações da Câmara Municipal IINFORMAÇÕESSOBRE O PREGÃO: Informações, bem como o

edital em questão e seus anexos poderão ser obtidos no site
www.camaraqi.pr.gov.bre também junto a Câmara Municipal de Vereadores de
Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, sito à Rua Palmeiras, 1254, centro, no
horárionormal de expediente, de segunda a sexta-feira das 08:00 às II :30horas e
das 13:00 às 17:00 horas. Demais informações poderão ser obtidas pelo fone
(Oxx46)3532-4980.

Quedas do Iguaçu, 04 de dezembro de 2019.

~áre.:, 9-t 11'7?-t
FRANCIELIDlSNER

Pregoeira

I





04/12/2019
Gmail - AVISOS DE LICITAÇÃO

M Gmail
FRANCIELI DISNER<francidisner@gmail.com>

AVISOS DE LICITAÇÃO
1 mensagem
FRANCIELI DISNER<francidisner@gmail,com> 4 de dezembrode 201913:48
Para: Mariano<publicacao@jcorreiodopovo.com.br>,ComercialGazetado Parana<comercial@gazetadoparana.com.br> ,.I

Boa tarde, segue em anexo dois avisos de Licitação da CâmaraMunicipalde Quedasdo Iguaçu para serem publicados.

Solicito queme enviemnesse e-mail a publicaçãoem POFe a respectivaNota Fiscal para pagamento.

Obrigada

Att
Francieli
Pregoeira

2 anexos
,di' AVISODE LlCITACAO Processo 005-2019 - PREGÃO 004-2019.doc
.=..l 28K

~ AVISODE LlCITACAO Processo 006-2019 - PREGÃO 005-2019.doc
28K

https:l/mail.google.com/mail/u/0?ik=81cb105a2e&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-3772052840375030851&simpl=msg-a%3Ar-3763...





Gmail - AVISOS DE LICITAÇÃO

04/12/2019

Grnail
FRANCIEU DISNER<trancidiSner@gmail.com>

.-···-w
AVISOS DE LICITAÇÃO
3 mensagens
FRANCI'U DISN'" _""d."'_'.""'" 4 de"""'brode2019 is...
Para:Mariano<publicacao@jcorreiodopovo.com.br>,ComercialGazetado parana <comercial@gazetadoparana.com.br>

Boa tarde. segue em anexodois avisos de LicitaçãOda CAmaraMunicipalde Quedasdo Iguaçu para serem publicadOS.

Solicitoque me enviemnesse e-mail a publicaçãOem POFe a respectivaNota Fiscal para pagamento.

Obrigada

Att
Francieli
Pregoeira

2 anexos
Jji AVISODE LlCITACAO processo 005-2019 - PREGÃOOM-2019.doc
2.J 28K
~ AVISODE LICITACAOProcesso 006-2019 - PREGÃO 005-2019.doc

28K
_-----------------------------.--- •• o •• •4 de dezembrode 2019 13:58

publicacao@jcorreiodopovo.com.br <publicacao@jcorreiodopovo.com.br>
Para: FRANCIELIDISNER<francidisner@gmail.com>

Seu editai será publicadona edição 3286 do dia 04/1212019

Att João Pedro

!Textodas mensagensanterioresoculto]
4 de dezembrode 2019 13:5r

FRANCIELI DISNER<francidisner@gmail.com>
Para: JOAO<publicacao@jcorreiodopovo.com.br>

Obrigada.

Att
Francieli
[Textodas mensagens anteriores ocuHo]

________ ---' __ ..:......:.:..;,.. ..:.::~-::.:...• ...:_::..:.~-.::.L.:.n::~:.:_:.:n:.:_~o::.. :~_:.:::_.~"~-n.~h~..II~rmthiti=thrAlIti_IIGfn3Ar_3772052840375030851&simpl=msg-a%3Ar-3763.





05/12/2019 Gmail - EDITAL CORRETO - AQUISiÇÃO DE VEICULO - CÃMARA MUNIC QUEDAS DO IGUAÇU

Gmail FRANCIELI DISNER<francidisner@gmail.com>

EDITALCORRETO· AQUISiÇÃO DEVEICULO· CÂMARA MUNICQUEDAS DO IGUAÇU
1 mensagem ._--------_ _ _._ .•_ _ .

FRANCIELI DISNER<francidisner@gmail.com> 5 de dezembro de 2019 11:02
Para: vendas@fiatfiorentina.com.br,josuegerencia@fiatfiorentina.com.br,vendasdivel@wln.com.br,coterli@wmail.com.br

OBS: FAVORDESCONSIDERARO E-MAILANTERIOR, ESSEÉ O EDITALCORRETO,PODERÁSERCONSULTADONOSITE.

Bom dia. segue em anexo o edital da Licitação para aquisiçãodoVeiculo Sedan,Okm, conforme solicitadoorçamento para vossas excelências.

Solicito que acusemo recebimentodesse, enviando o protocolode recebimentode edital, ANEXOVIII, do referido instrumento.

Obrigadapela atenção.

Att

.l[J Processo 005-2019 - PREGAO 004-2019 - EDITAL OK.docx
151K

https://mail.google.com/mail/u/O?ik=81cb105a2e&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-1446752261639507288&simpl=msg-a%3Ar6479. .. 1/1
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Licitações 01

EXECUTIVO

LEIS
LEI N° 1.281/2019-Data: 04112/2019

SÚMULA:Altera metas do Plano Municipal de Educação - Lei Municipal nO1.071/2015 e
dá outras providências.
A CAMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná, aprovou e eu
Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei:
Art. 1°-As Metas nOs5;5.1 e 5.2 do Anexo I da Lei Municipal nO1.071/2015 de 23 de junho
de 2015 que institui o Plano Municipal de Educação passam a vigorar com a seguinte
redação:
"Meta 5-Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3° (terceiro) no do ensino
fundamental."
"Meta 5.1-Garantir a formação continuada para os profissionais do magistério que atuam
no ciclo de alfabetização assegurando a qualidade do processo e a alfabetização plena
do 10 (primeiro) ao 20 (segundo) ano do ensino fundamental anos iniciais, na vigência do
PME."
"Meta 5.2-Utilizar instrumentos de avaliação nacional periódicos e especificos para aferir
a alfabetização das crianças, aplicados a cada ano, bem como estimular os sistemas de
ensino e as escolas a criarem os respectivos instrumentos de avaliação e monitoramento,
implementando medidas pedagógicas para alfabetizar todos os alunos e alunas até o final
do "segundo" ano do ensino fundamental."
Art. 2°-Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições
em contrário.
Quedas do Iguaçu-PR, 04 de dezembro de 2019.
AnelsoUbialli-Prefeito Municipal

Cod318030

LICITAÇÕES
AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 159/2019/PMQI

A presente licitação tem por objeto a aquisição de fogos de artificio que serão utilizados
na virada do ano, na praça central da cidade de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná,
em conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência Termo de
Referência-ANEXO I, e demais condições constantes no Edital.
Em cumprimento ao disposto no Art. 109, Parágrafo 1° da Lei Federal nO8.666, de 21
de junho de 1993, torna-se público o resultado e adjudicação da licitação em epigrafe,
apresentando o{s) vencedor{es) pelo critério do menor preço global por lote:

EMPRESA Valor global do lote R$
, DARIVA FOGOS E PESCA LTDA ME la LUGAR15.169,00

Total Lote 01 a empresa DAR IVA FOGOS E PESCA LTDAME CNPJ/MF 03.339.699/0001-
07 da cidade de Francisco Beltrão, estado do Paraná valor global da Proposta R$
15.169.00 {quinze mil, cento e sessenta e nove reais
VALOR GLOBAL DE GASTOS LICITADOS COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 159/2019/
PMQI: Perfazendo um valor total licitados de R$ 15.169,00 (quinze mil, cento e sessenta
e nove reais
Quedas do Iguaçu, 04 de dezembro de 2019.
JOÃO ALVES DE MOURA-Pregoeiro

TERMO DE HOMOLOGAÇAO-PREGÃO PRESENCIAL N° 159/2019/PMQI

Eu, ANELSO UBIALLI, Prefeito Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, no
uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGO o resultado da Licitação na Modalidade
PREGÃO PRESENCIAL N° 159/2019/PMQI, a qual por objeto o aquisição de fogos de
artificio que serão utilizados na virada do ano, na praça central da cidade de Quedas
do Iguaçu, Estado do Paraná, em confonnidade com as especificações constantes no
Termo de Referência-ANEXO I, e demais condições constantes no Edital. e teve seu(s)
objeto(s) adjudicado(s) pelo menor preço global por lote, as seguinte proponente: Lote 01
a empresa DARIVA FOGOS E PESCA LTDA ME CNPJ/MF 03.339.699/0001-07 da cidade
de Francisco Beltrão, estado do Paraná valor global da Proposta R$ 15.169,00 (quinze
mil. cento e sessenta e nove reais
VALOR GLOBAL DE GASTOS LICITADOS COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 159/2019/
PMQI: Perfazendo um valor total licitados de R$ 15.169,00 (quinze mil, cento e sessenta
e nove reais
Quedas do Iguaçu, 04 de dezembro de 2019.
ANELSO UBIALLI-Prefeito Municipal

Ano VII! - Edição Nº 1955

CONTRATOS

EXTRATO DE ADITIVOS PARA FINS DE PUBLICAÇÃO
CONTRATO N° 064/2019 - 1° ACRÉSCIMO

CONTRATANTE: MUNICíPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU - ESTADO DO PARANÁ
CONTRATADA: PEGORARO E SOUZA LTDA
CNPJ/MF 02.833.493/0001-76
CLAUSULA SEGUNDA - DO ACRÉSCIMO-Através do presente termo, as partes
resolvem aditiva r em mais 25% (vinte e cinco por cento), nas quantidades constantes nos
LOTESN°02,04,05,07,09, 10, 11, 16, 16, 17, 19,20,21,29,31, 32,33, 35, 36,37,38
e 39, da Cláusula Primeira do Contrato de Fornecimento e consequentemente, o valor
financeiro adicionado em mais R$ 28.811,68 (vinte e oito mil, oitocentos e onze reais e
sessenta e oito centavos), passando o valor total do contrato original para R$ 146.653,78
(cento e quarenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos).
VALOR: R$ 28.811,68 VIGÊNCIA: 31/12/2020
DATA: 02/12/2019 Pregão Presencial 0299/2019/PMQI

CONTRATO N° 065/2019 -1° ACRÉSCIMO

CONTRATANTE: MUNiCípIO DE QUEDAS DO IGUAÇU - ESTADO DO PARANÁ
CONTRATADA: KIELEK & SANDRI LTDA- ME
CNPJ/MF 08.305.681/0001-08
CLAUSULA SEGUNDA - DO ACRÉSCIMO-Através do presente termo, as partes
resolvem aditivar em mais 25% (vinte e cinco por cento), nas quantidades constantes nos
LOTES N° 01, 03, 06, 08, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 40 e 41, da
Cláusula Primeira do Contrato de Fomecimento e consequentemente, o valor financeiro
adicionado em mais R$ 29.342,11 (vinte e nove mil, trezentos e quarenta e dois reais e
onze centavos), passando o valor total do contrato original para R$ 147.080,41 (cento e
quarenta e sete mil, oitenta reais e quarenta e um centavos).
VALOR: R$ 29.342,11 VIGÊNCIA: 31/12/2020
DATA: 02/12/2019 Pregão Presencial 0299/2019/PMQI

EXTRATO DE CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO
CONTRATO N°: 321/2019/PMQI

CONTRATANTE: MUNiCíPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU - ESTADO DO PARANÁ
CONTRATADA: INFO QUEDAS INFORMÁTICA LTDA
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para
desenvolvimento de software visando o controle de atendimentos efetuados pelo Centro
de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS de Quedas do Iguaçu,
Estado do Para ná.
VALOR GLOBAL: R$ 7.272,00.
P. ENTREGA: 30 dias.
VIGENCIA: 31/12/2020.
DATAASSIM.: 04/12/2019.
PREGÃO: 156/2019/PMQI.

,-_·'853

LEGISLATIVO

LICITAÇÕES

AVISO DE LlCITAÇÃO-PREGAO PRESENCIAL N° 004/2019

1.1 A CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU, Estado do Paraná, com a devida
autorização expedida pelo presidente, comunica aos interessados que fará realizar
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, visando à
aquisição de Veículo Automotor SEDAN zero quilômetro, devendo o mesmo ser entregue
em conformidade com as especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência do
edital em questão.
Data Abertura: 18/12/2019
Horário: 14hOOmin
Local: Sala de Licitações da Câmara Municipal
INFORMAÇOES SOBRE O PREGÃO: lnformações, bem como o edital em questão
e seus anexos poderão ser obtidos no site www.camaraqi.pr.gov.br e também junto a
Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, sito à Rua
Palmeiras, 1254, centro, no horário normal de expediente, de segunda a sexta-feira das
08:00 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas. Demais informações poderão ser
obtidas pelo fone (Oxx46) 3532-4980.
Quedas do Iguaçu, 04 de dezembro de 2019.
FRANCIELI DISNER-Pregoeira

Ola rio Oficial Assinado Eletronicamente com Oernücaoo Pecrão
ICP-Brasll, O MuniCípiO de Quedasdo Iguaçu- Paraná _CNPJ/
MF n= 76.205.962/0001-49da garantia da autenticidade deste
oocumento. desde que visualizado através do Me.
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(·..\I\IARA l\1t::"jICIPAL DE QUEDAS DO IGVAÇlJ - PARANÁ

A\lS0 DE LICITAÇÃO

PREG.'O PRESENCIAL N° 00412019

1.1 \ CAMARA Mt;~ICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU. Estado do
Par<lllá. Lom <I devida autorização expedida pelo presidenle, comumca aos
intert"ssJdos que [ara realizar licitação na modalidade PREGÃO
l'Rf.SENCIAl, do tipo ME~OR PREÇO, \'isando à aquis.içào de Veiculo
Autl'!1WlOr SEnA!' Tem quilómetro, devendo o mesmo ser entregue em
conformidade com as especificações contidas no Anexo I - Termo de
Rdcri:Il~'i,ldo edilJI em questão.

DallaAberlura: H~II~/2019
Horário: 14hOOmin
!JlsJ!:Sala de Licitações da Câmara Municipal

IJ\FORMAÇÚES SOBRE O PREGÃO: lnfonnaçõcs, bem como o
edital em questão e seus anexos poderão ser obtidos DO site
\\\\w.cJmardqi.pr.go'i.br.: tambem junto a Càmara Municipal de Vereadores de
Quedas du 19uaçu, Estado do Paraná, sito a Rua Palmeiras, 1254, centro, no
horuril)nonnal de expediente, de segunda a sexta-feiradas 08:00 às II :30 horas e
Ja~ 13:ilUa~ 17:00 horas. Demais informações poderão ser obtidas pelo fone
(Ox.\46: ."\.532-4980.

Quedas do 19uaçu,04 de dezembro de 2019.

FRA~CIELl DISNER
Pregoeiro

( 'MARA Ml~ICIPAL DE QVEDAS DO IGVAÇU - PARANÁ

A\'TSODE LICITAÇÃO

PRLGAo PRESENCIAL N" 00512019

1.1 .\ CAl\-,j,\RAMl:"íICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU. Estado do
Puranú. 120m ti devidJ lutorização expedida pelo presidente, comumca aos
in!t'!ú,,~..lus que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO
PRt:SENClAI., do tipo "tENOR PREÇO. visando à aquisição de Cadeiras
lipo IOllj;!iirina para uso no plenàrio da Câmara e Cadeiras de escritório tipo
Prc:'ldcnte_ dc:\-endo o", itnes serem entregues cm conformidade com as
I:spcci!kações nmtidas no Anexo I - TerlUOde Referencia do edital em questão.

Data Abfrtura: 19,1~12019

I.ueol: Sal., de Licitações da Câmara Municipal

I1\FURr-.1AÇOES SOBRE O PREGÃO: Informações. bem como o
.:dital em '-jlll.!"tào e seus anexos poderão ser obtidos 00 site
\\,\wcamara\.]t.pl'.guY.bre tambémjwllo a Câmara Mwúcipal de Vereadores de
Qu~das do Iguaçu, Estado do Paraná, sito à Rua Palmeiras, 1254, centro, no
horário nl)f!ltal de expediente, de segunda Il sexta-feira das 08:00 às 11:30 horas c
das 13'00 às 17:00 horas, Demais informações poderão ser obtidas pelo fone
Wxx46) .1,.5J2-~l,ISO.

Quedas do 19uaçu,04 de dezembro de ~OlIJ,

FRA~CIELJ DIS"l'EH.
_:_P,:c,"::goe_ci::.:rn .~ .

CAMARA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ

RUANapoleão Padllhe, SIN°- CENTRO_ CEP 85168-000 - MARQUlNHOif>R
TELlFAX:(0-"42)3648-1134 E-fTlI.:CIVI'Iattlln'wquinhO@notmai_com

DECRETO LEGISLATIVO D.Q 017/2019

SÚMULA,Dispõe sobre a desapTOvaçAodas Contas de lose

Claoolr sucncw, prefeito do MUNIClplODE MARQUlNHO-

ESTADODO PARANÁ, relativas ao Exercício Financeiro de

2012,ecUoutrasJlrovid~ndas.

DECRETOlEGISlATIVO:

ANTONIOSANTOS VAl

,Iyw 'me' p',..,.e QlU.eMpU DOSUl-PR

EDITAL PARA COWHECIMENTO DE TERCEIROI E OEIIAIS INTlRESSADOS DA1NTEIIIIIÇ.ID00LEIlClA __

o Oaub' BRUNO 0I.IVEftA OIAS,"". Juiz di DJê10 d8 1·Vara Ju(JIçiaIdeSta ccewca ~
~.d05üI.EIt8dodoParri,nakrmldlLei.ek:.

FAZSMER, ..... opresanltvirlmoudelt~tiYnm.QU8peklpresenleieva
ao eonheciInInlO de todos, para QVt na fullIIO nIoaleguem p-Anda(de5coIIhecime~kl),ce
queI'lllttJuizo8c.16rioCível .. ~OSlldolrf~.2011.1.16.010411e
irTERDIÇAo, no CJIlII iiisubmIIIdI.~, • Ste. LE11CIA IMCEL YEl.AM. bmI!eifa
1CIIIeA, thdt VaItIImir VeIani ijif8llcido) 8 HoYIa .... iIMa:ieI VeIanl. nascida aos
)1(1112001, portIdcntia CécNlI de IdentidadeRG n' 14.279.376-8 SP. inScrita no CPFIMF n'
330.547.828-40, resIdenIe e «bniciIiada l'1li fIIidantt.OCJrniQIiada a Rua Miguel Sondey. ~'
1840.noIiUiclpioCII~cIoSullPR.'quailoisuDmelidaaQllliela.tomandoo:.>mo
neceu6rioqueseja IIMIidaporClAda1 quandoda prMIcade 8Ios de naIuftIU patrimofllal
• negocial. sob pena de invaIiÔIÔI doato; restringindo,tsSim, que sem a:;~hamento da
MCVtIdcn posst ..... , .1IIIigi-,_quiIaçio."'.~' cIemandar ou ser
demIndada. ~ comoc.ndcnsuamle, &a.HOSANA IIARIAMACEL VElAM
brisiIeIrI. viúva, proIess<n, portadora da C6du1a de ktentidaãs RG n' 14065.80$2·1 MG,
lnsaIIa no CPF rf02l766.146-27,fISidIIiI.dDnil::iliaãaàRua Miguel Soodey. n·184O.no
.... dt~doW'R.canImnI~dar.sentença.pndelaa
seguir Irnctila( ..) JULGO PARCIALMENTE PROClDENTES os pediOOS ,ma o ftrn ,je
subm8Itr.ftCIU8IÜI.curaleIt.la'n8ndo-l~nec:euárioHJIasSi&IÍdaporcufadOfa
quando da lrifi:I di IlOl dlnânZlpaPnanille negocial. sobpa'IIde invalidadedo a!?
~,assim,~,.,,~ctlSUlandor.possaemprestar,transIgIf.
dar ~. eIienIr. hipoIecar. cIemIndar ou Hr demIndMfa, DesIacaldo-se os devmS
consIIt'II8Idos artgosNomeiocuradcndlinllritaah HOSANAMt\RIAMAClElVElANl,

::":~;::::e~l~qJU~~,:
tenrosdo lWIigo 759doC6digodt PtocnsoCivill2015. 1.1408 1.75200 CiXligo CI'ól1ear\!go
92daL8idosRegisro&PúIlIialI,noqueeouber.Os~r8C8bidosaqualquer!ílulo
lD!SivI de ..... pmidenàlWia de verto ser aplicIdDs exdusNamefl1e !\ii saUae.
alimentaçaoebetn-eSllrdlinlrita. ApIIeando-se.no CIISCI,odlSp05to00 artlQO,553do
CPC/2I)15. as f'8IPIdí'IaSIIIÇ6n(...) PublIQue-se,RegislrHe, Inbmem-se Laranlelras do
Sul. 16 CIe agostl de 2019. IIRUNOOLMIRADIAS. Juiz deOirl!ilo,

Opresenleée~. serã publicadOe afI~nalormill!a Lei e 1C"'..311!eCO$lU:JJe_Dado e
p85SIdOnesta ddIOe de l.n1jIm:. StmR.~ .. ' l1'li cia& do mês de novembrodo
~F~~~~;~kl~.,-4,\, ANOREZA DORtGON DE

o PRESIDENTEDA CAMARAMUNI(;.PALDE MARQUlNHO,

ESTADODO PARANÁ.ilpó.!;eeueeracae em I'leRário nos termos regiml'ntais do I'rojeto oe
necreec legislativo apresentado pela COMISSAoDEORÇAMENTO,TOMADADECONTASE

ECONOMIA:

An..l.: fiCilm desaprovadas as contas de lose Claudir Suchow. prefeito do MUNiCíPIODE

MARQUINHO_ ESTADODO PARANÁ.rebtivas ao EXERl:ICIO FINANCEIROOHZOt2.
embasado no Parecer Pn!vio do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, constante no

Acórdão de Pilrecer Prtvio n.. 149ft4 - s..gunda Clmara, ;)n....o ali PrOCf'SS(ln.e

188933/13,qul! fica acolhido para os fins e efeitos I",gais..

Art.2~: Este decretD entril em vigor na dilta de sua pubhCilçao. ficilndo revogadas as

disposiçõesemconrrário

Salil de Sessôes da Câmara Municipal de Marquinho - Estado do

Pilrilná em 04 de Dezembro de 2019.

LADERECEBIMENTODELICENÇADE
A COPROSSEL,torna público, que recebeu do IAP, a Licença de Operação par.
Beneficiamento e Armazenamento de ProdutosAgrícolas,da unidade 05, localizadaem B~
158,km 16,emmunicípio de RioBonito do Iguaçu- Pr

~'.f

L...... . .~__ .__ .______ ----- - -- -------

Agência reguladora aprova regulamentação
de produtos à base de cannabis
Dado positivo de comércio e serviços afasta risco de retração, mas
crise externa impede retomada

A regula
mentação
de pro-

dutos à base de
maconha no Brasil
foi aprovada pela
Agência Nacional
de Vigilância Sani
tária (Anvisa) nes
ta semana. Com a
decisão, produtos
feitos com canna
bis para uso me
dicinai podem ser
vendidos em far
maCias, mediante
prescrição médica,
e ficam sujeitos
à fiscalização da
agência. O cultivo
da planta em terri
tório brasileiro foi
rejeitado.

O paciente com
indicação médica
para o uso de pro
dutos à base de
maconha precisa
va de autorização
para importação.
As farmácias não
podiam vender os
medicamentos,
mesmoque produ
zidos pela indús
tria internacional.

O paciente preci
savapreencherum
formulário no site
da Anvisa, apre
sentar um relató
rio médico e uma
receitamédica,im
portar o produto;

Médicos ouvi
dos informaram
que o processo
para o tratamento
de epilepsia, por
exemplo, chegava
a custar RS 1 mil
por mês.

Comoficou
Pacientes com

recomendação
e receita médica
para o uso de pro
dutos com THC el
ou CBD, substân
cias presentes na
planta, poderão
comprar os medi
camentos direto
nasfarmácias.

O regulamento
exige que as em
presas fabricantes
tenham:

-Certificado de
Boas Práticas de
Fabricação (emiti-

do pelaAnvisa);
-Autorização

especial para seu
funcionamento;

-Conhecimento
da concentração
dos principais ca
nabinoides pre
sentes na fórmula
do produto;

-Documentação
técnica da qualida
de dos produtos;

-Condições
operacionais para
realizaranálisesde
controle de quali
dade dos produtos
emterritório brasi
leiro.

Produção
Brasileira
Os fabricantes

que optarem por
importar o subs
trato da cannabis
para fabricação do
produto deverão
comprar matéria
-prima estrangeira
semielaborada, e
não da planta ou
parte dela.

A proposta
submete a impor-

tação de produtos
à basede cannabis
para as farmácias
àsatuais regras re
lacionadasao con
trole de entrada e
saída de qualquer
outro entorpecen
te, psicotrópico
ou precursor, in
dependentemen
te de se tratar de
matéria-prima ou
produto acaba
do. Para viabilizar
o monitoramento
integral dos lo
tes de produtos e
medicamentos à
base de cannabis
importados, foram
limitados os pon
tos de entrada em
território nacional.

Plantio não
será autorizado. O
cultivo de maco
nha para fins me
dicinais no Brasil
foi rejeitado. Por 3
votos a 1,proposta
foi arquivada pela
agência regulado
ra. Com a decisão,
fabricantes que
desejarem entrar

no mercado preci
sarão importar o
extrato da planta.

Prescrição
médica
O tipo

prescrição
ca necessária
depender da
centraçãode
-hidrocana
(THC),
elemento tóxico
e psicotrópico da
planta Cannabis
sativa, ao lado do
canabidiol (CBD),
queé usadoemte
rapias como anal
gésico ou relaxan
te. O THCaltera as
funções cerebrais;
e é a substância'
que provoca
mais conheci
efeitos do
mo da m
droga ilegal
Brasil. Entreta
estudos in I

que o THC
bém pode ser us
do como princípio
ativo para fins
medicinais.





Vale do Iguaçu Veículos Ltda.

PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

A:
CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU

REF.: Processo ADMINISTRATIVO n0005/2019 - Pregão Presencial Edital n? 004/2019

SR(A) PREGOEIRO(A):

Por este instrumento, a Vale Do Iguaçu Veículos Ltda, com sede na Avenida Presidente
Kennedy, n° 120, Dois Vizinhos-Pr, inscrita no CNPJ sob n. 78.912.656/0001-78,
representada neste ato por seu Joseti Antonio Meimberg, portador da Cédula de
Identidade/RG n. 6.54228-0, inscrito no CPF/MF n. 127.754.369-00, nomeia e constitui seu
bastante procurador o(a) Sr(a) CLAUDECIR COTERLI portadora da Cédula de
Identidade/RG n. 4082389-1 inscrito no CPF/MF n. 513.225.019-04, a quem confere amplos
poderes para representar a Vale Do Iguaçu Veiculos Ltda perante a Câmara Municipal, no
que se referir ao PREGÃO PRESENCIAL N.O004/2019 com poderes para tomar qualquer
decisão durante as fases do pregão, inclusive apresentar declaração de que a proponente
cumpre os requisitos de habilitação, os envelopes de propostas de preços e documentos de
habilitação, formular lances verbais ou ofertas nas etapas de lances, desistir verbalmente de
formular lances ou ofertas nas etapas de lances, negociar a redução de preço, desistir
expressamente da intenção de interpor recursos administrativos ao final da sessão,
manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recursos
administrativos ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os
esclarecimentos solicitados pelo(a) Pregoeiro(a), enfim, praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame, em nome do(a) Outorgante.

O presente mandato é aceito e realizado de forma irretratável e irrevogável, prestado com o
conhecimento dos termos do Edital de Licitação em epígrafe e todos os seus Anexos,
comprometendo-nos a observar os regulamentos administrativos e as normas técnicas
gerais ou especiais aplicáveis.

, 13 de Dezembro, 2019.

tJ
178.912.656/0001- 7s1

VALE DO IGUAÇU
VEíCULOS LTOA.

AV PRESIDENTE KENNEDY, 120
CENTRO SUL - CEP 85660-00?!t.:lÁI

loolS VIZINHOS - PA"':!!J&
Atenciosamente,

Claüdecir Coterli
CPF: 513.225.019-04
RG: 4082389-1
Gerente de vendas

-..:~- VALE DO IGUAÇU VElcULOS LTDA.
da Presidente kennedy, 1111 - CEP 85660-000 - Dois VIZinhos - PR

Telefone: (46)3581-5800
e-mail: valegm@wln.com.br





Vale do Iguaçu Veículos Ltda.

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
DE HABILITAÇÃO

Ao
Pregoeiro da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu.
PREGAO PRESENCIAL N° 004/2019

VALE 00 IGUAÇU VEICULaS LTOA, inscrita no CNPJ sob nO
78.912.656/0001-78, sediada na Rua Avenida Presidente Kennedy nO
120, Bairro Centro Sul, na cidade de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, declara,
para fins de participação no Pregão Presencial n" 004/2019, e sob as
penas da Lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação previstos em
seu edital, conforme previsto no artigo 4°, inciso VII, da Lei nO10.520, de 17 de
julho de 2002.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Dois Vizinhos-PR, 13 de dezembro, 2019.

r7S.912.655/0001·7ã1
VALE DO IGUAÇU
VeíCULOS bTtlA,

AV.P~~SIDENTE KENNÊ5r, .ii.O..~IM~ENiNÔ SUl: ~ CÉf'l65ElGp'QOQ.
~s VllINl'1Q$ ~ 1"r\~·AN

CI udecir Coterli
CPF: 513.225.019-04
RG: 4082389-1
Gerente de vendas

/) .Ir (tC(\Vt
VALE DO IGUAÇU VElcULOS LTDA.

veru.CIalPrlM1·dentekennedy, 1111 - CEP 85660-000 - Dois VtziDhos - PR
Telefone: (46)3581-5800

e-mail: valegm@wln.com.br





.FIUAÇÃO
P~DRO COTERU
GRAcIOsAPASCHOETACOTE';U !.

:~~f':CIMENTO NATURAL.IOAbE
ORGÃCI EXPEOIOOR"PATOBRANCOIPR
IIPR I





PROCURACAO POR INSTRUMENTO DE MANDATO

Por este instrumento particular -de procuração, o Senhor
JOSETI ANTONIO MEtMBERG, 'brasileiro, casado" empresáríocportador da
carteira de identidade nO,654.~28-0;,.SSP-PR,inscrito no CPF/M!F sob o n".
127.754.369-00, residente e domiciliado na Rua Prudente de Morais, n° 699,
Centro Norte, na cidade de Dois Vizinhos-Pr, NOMEIA e CONSTITUI seu
procurador o Senhor CLAUDECIR, COT:ERLt> brasileiro, casado,' do
comércio, portador da carteira de identidade nO4.080..389-1-SSP-PR, inscrito
no CPF/Mf sob ,o nO.~13.225.019-04, residente e domicili~d~ f')8 Avenida
Salgado Filho, N° \,Centro Sul, na .cldade de 110j;S Vizi~R, a quem
concede amplos, ,e ilimitados poderes o fim eS.pecial de

referidf). procurador
'mandatO usar dos

preços e
".".tU'lo;;l''''' em geral e dar

públicas em
,, J?fflticartodos
aluoido e

demais condi
quitação, efetu
geral, confessar,
os demais atas necessanos
em lei permitidos.

, '.;-.:.""_'

,,,,*~f;:'jf'
Dois Vizinhos, 14 de M,A.~\~2018.

J





VALE DO IGUAÇU VEICULPS LTDA
CNPoJ .N?78.912;0001/0.001-78\

NIRE4120067958",2
DÉCIMA AI.;TERAOÃO CONTRATUAL

JOSETI ANTONIO MEIMBERG, brasileiro, casado em regime de comunhão universal
de bens, empresário, nascido em 06/07/1944, residente e domiciliado na cidade de
Franci~oBeltrã9, Estad() do Par~ª, RUa }'literói, pO/575 Alvorada, CEP-85.601-23I ,
portad.ir Carteira de Identidade Civil n° 654.228, expedida pela Secretariarde Segurança
Pública do Estado do Paraná, inscrito no CPF n° 127.754.369-00; TEREZINHA
PEREIRAMEIMBERG,.brasileira,casadaem.regimede comunhão universal de.bens, do
lar, nascida em 16/10/1942 residente e domiciliada na cidade de Ftàncisco-Beltrão, Estado
do Paraná, Rua Niterói, nO57, Bairro Alvorada, CEP 85;601-231, portadora da Carteira
Identid~de.CiviIn° 1.339.886,.expedic:lapela §ecretari~.de Segürança Pública do Estado do
Param\{ inscrita no CPF· n? 003.903.769-06; GERSON RIGQ,. brasileiro, nascido em
16/08/1.971, casado em regime de comünhão parcial de bens, natural da cidade de Dois
Vlzinhos.-,..PR, na Rua Ines Pinzon, nO699, Centro, CEP 85660-000, portador da cédula de
identidade 4,.91.3.794-7, expe9ida peh~ Secr~taria de Segurança. Pública do Paraná em
08/08/1997, inscrito no CPF/MF 813.908.079-91 I; EDSON LUIZ CASAGRANDE,
brasileiro, casado em regime de Comunhão Parcial de Bens, empresário, nascido em
27/03/1969, residente-e domiciliado na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Rua Pedro
NlUraro,.55.Casa08 Bairro SãoJóão, CEP: 82030..620; portador da Carteira de Identida
Civil n° 4.058.698;.9, expedida pela. Secretaria de Segurança Pública do Estado do Par •
inscritq no CPF nO546,244.959..34;,~ócios componentes da socie9ade empresária limitadit·,-.J--f::::-
que gira sob o nome empresarial. de ··.VALE DO .JGUAÇÚ VEÍCULOS LTDA,
estabelecida na. Av. Presidente Kennedy, 120 - Centro- Dois. Vlzinhos-Pr., CNPJ nO
78.912.656/0001 ..78 com seu ContratoSociaLregistrado na Junta Comercial do Paraná, sob
o NI~ ..412QQ6'l9;;8-2, por desp~çbo. em sessão .<;i~/19/08/1985,.última .alteração de
ContratoSocial,.registrada.em 11/05/2018 sob o n° 201.82114775 resolvem alterar o seu
Contrato Social eposteriores alterações pelas cláusulas:e condições seguintes:
cLÃUSl!LA PR1MEIRA:.··ln.gr~ssâna sociedade por estesato ANGELICA MEIMBERG
CASAGRANDE,. brasileira, nascida em 12/0371969, casa em.regime de comunhão parcial
de bens, empresária, residente e domlciliada ná.cidade d~ CüritibasnaRua Pedro Murare n"
S5,.casa08, Bairr.()SãoJonq,.cEP82qªp~620, portadoradaCartei(a de Identidade Civil RG
n04,518.102..2 <fCPF/MF nO638.015319-53.
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cLÁUSULA TERCEIRA: Após a venda, em decorrência da cessão. integral de suas
quo.tas,o sócio.EDSON LUIZ CASAGRANDE retira-se da sociedade.

cLÁUSULA QUARTA: O Capital Social subscrito. no. valor de R$-1.855.688,00 (um ,//1
milhão., oitocentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e oito reais) dividido em / I
1.855.568,00(um milhão oitocentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e OitO);..' !
q~~tas no valor de R$-I,OO(um real) cada, após a alteração fica assim dividido entre os( )~'1
soei os: ~

SÓCIOS % QUOTAS VALOR R$
J.QSETIANTONIO,MEIMBERG 41,60 771;706 771.706,00
TEREZINHAPEREIRA MEIMBERG 37,88 702.846 702.846,00
ANGELICAMEIMBERGCASAGRANDE 10,27 190.568 190.568,00

~g~~;RIGO 10,27 I.::!:: t.!~~:~:::~~p
CLAUSULA QUINTA: DESIMPEDIMENTO: Os administradores declaram sob as penas \~
da lei, que não estão. impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou
em-virtude ..de co~~~p.aç.ão~rirninalte~.porseencontrar sob os efeitos dela, a pena que
deve, ain91:lqueJempo.rariamente o acesso.a cargos públicos, ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra
o. sistema .financeiro.nacional, contr1:las Ilonnás de defesa da concorrência, contra as
reláções de consumo.;fé publica ou a propriedade.

VA.L.E.DO1~..'.JAÇlJ~EICUqºS LTDA
CNPJ Ncr78.912:0001/0001-78

NIRE 4120067958-2
DÉCIMA .ALTERAÇÃO CONTRATUAL

cLÁUSULA SEGUNDA: O sócio EDSON LUIZ CASAGRANDE portador de 10,27%
(dez inteiros e vinte sete centésimos por cento) gas quotas do capital social total,
correspondênte à R$ 190.568,00 (Cento e noventa mil, quinhentos e sessenta e oito reais)
tOtalizan~e 1~~·5~8(cento .e••.noventa mil,••q~irih7.~tos7s7ssenta~. oitolS.uotas.sendo destas
o yalor t9t~!m.entei~tegraIizado, vende e transfere para a sócia ANGÉLICA MEIMBERG
CASAGRANDE,a totalidade das suas quotas, pelo valor nominal de.R$ 190.568,00 (cento
e noventa mil, quinhentos e sessenta e oito reais) à serem pagas à vista, no ato da
assinatura.
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VAL§ DO·I~UAçuiyEICULOS LTDA
CNPJ N"78.912:0001/0001-78

NIRE 4120067958..2
DÉCJMAALTERACÁO CONTRATUAL

ÇLÁlJ~PLA SEXTA: Fica. excluído no objeto< sociaí a atividade .de venda de
Combustíveis.
Em r~lJo dessa modificação, a .cláusllIaseg4nda d9 Contrato Social passa a ter a seguinte
rooação: A Atlvidade econômica é o Comércio de Veículos Automotores, Peças e
Acessórios para Veículos automotores, Lubrificantes e Prestação de serviços de mecânica,
funila~íae pi?~uracoryOficina mecân.ic.wporAssistência, lntermediaçãoe agenciamento de
serviçQs<e ..negócios, exceto imobiliários, comércio sob consignação de veículos
autornotores, comércío a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados.

CLAUSULASÉTIMA: Ratificam-se as demais disposições COnstantesnos instrumentos e
alterações posteriores, desde que.não c.olidamCQm.apresente alteraçãQ contratual.

Os sócios resolvem por este. instruOlento,. atualízar e consolidar? Cb.?trato social,
tQrnan(.)()sem çfeito, •.a••partir desta data, as cl.~usulas econdições contidas no contrato
primitivo, que, adequadas as disposições da referida· Lei 10.406/2002, aplicáveis a este
tipQ soçietá.riQ'ipaSSaater a seguintç::redaç4():

VALE. DO IGUAÇÚVEíCULQS LTDA
CNPJ N° 78.912.656/000.1..78NIRE 4120067958-2

CONTRATOSOCIAL CONSOLIDADO

JOSE TI ANTONIO MEIMBERG, brasileiro,..casado em regime de comunhão universal
de be?s, eJ1lB~esári(),nascido. em O?/0711~~~, residçpte. e domi.~Uiado.na cidade de
Francisco Beltrão, Estado do. Paraná, Rua Niterõi, mO 575 Alvorada, CEP-85.60 1-231,
portador Carrêíra de Identidade Civil.n° 654.228. expedida pela SeCretaria de Segurança
Pública do Estado do Paraná, inscrito no CPF n° 127.754.369...00;. TEREZINHA
PE~IJtAMEI ..MB.§RG,brasIleira,êásada emtegirnede Cornünhã6úI1iversalde bens, do
lar, nascida em 16/10/19.42residente e domiciliada na cidade de Francisco. Beltrão, Estado
do Paraná, Ru~.Njter?iLn057,.Bairr() Alv9r~da, CE:13i85.601-231,portadora.da Carteira
Identidade Civilno 1.339..886,expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do
Paraná, inscrita no CPF n° 003.9.03P69-06;.GERSON RIGO, brasileiro, nascido em
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VAL.E DOIGUAÇUVEICUL.OS,LTDA
CNPJ N° .78.~12:0001l0001-78

NIRE 4120067958-2
DÉCIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

16/08/1971, casádo em regime de comullhãÔ.parcial de bens, natural da cidade de Dois
Vizinho~-,RR, na RuaJ.nes Pinzon, n° 699, Centro, CEP 85.660-000, portador da cédula de
identidadeA.973.794-7, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná em
08/08/1997, inscrito no CPF/MF 813.908.079-911; ANGELICA MEIMBERG
CASAGRANDE,. brasileira, nascida em 12/0371969,cása em-regimede comunhão parcial
de be~s.,smpr~sárja,resiqente.e domicili~danacidadede Curitiba, na Rua Pedro Muraro n"
55, e~s~98, StlÍrro São João, CEP 82030-620~\Portadorada Cart~ira deJdentidadeÇivilRG
n04.518.102-2 e.CPF/MF n° 638.015.3J9-53; sócios componentes gª socie.gageempresária
limitada, que gira sob o nome empresarial de VALE DO IGlJAÇÚ VEÍCULOS LTDA,
estabeleçiçia na Av. Presidente Kennedy, 120 - Centro- Dois Vizinhos-Pr., CNPJ n?
78.912.656/0001-78 com seuContratoSocial.~~~istrado na Junta Comercial do Paraná, sob
o ..NIRE· 4120067958-2, por despachç ~misessã<:>de 19/98/1985, última alteração de
Contr eial, registrada em. 1.1/0512018<sobo n° 20182JJ4775,resolvem .pela melhor
forma reítb consolídar' seu Contrato·soci~r e alteraçÕes·posteriores pelas cláusulas e
condições'seguintes: .

4

CLÁUSULA pRíMEIRA~ NOME EMPRESARIAL: VALEDO IGUAÇU VEÍCULOS
LTDA.
SE[)E13 F(j)RO: Av. Presidente Kennedy, 129,Centro-Sul, CEP-85.660-000 - Dois
Vi.~il)lj~~~~..R.
PRAZO DEDV.R.A.CÃO;lndeterm inado.
INÍC/O[)ASATIVIDADES; 19 de agosto de 1985.
ATIVIDADE ECONÓMICA: A Atividade econômica é o Comércio de Veículos
AutomotoÍ'es, Peças e Acessórios para Veículos automotores, Ltibrificantese Prestação de
serví~os. de mec.âni.ca, ..tunilaria e pintul'a com Oficina mecânica por Assistência, Pi i

rntennedi~9ã9 e tlgenciarnento de serviços e negócios,. exceto imobiliários, comércio sob
consignaçã() de ...velculos automotores, comércio a varejo de automóveis, camionetas e
utiIit4rioSj.lsagOs.
CLÁUSULA SEGUNDÁ: O Capital Social.no valor de R$. 1.855.688,00 (Hum Milhão,
oitocelitQSe cinquenta e cincomil, seiscentos e oitenta e oito reais), divididos em 1.855.688
(Hum mIlhão oitocentos e cinquenta e clnco-mll, seiscentos e oitenta e oito) quotas no valor
de R$ 1,00 (um real) cada llllla, já integrãlizadas e alteradas pelo presente instrumento
agora.fjca ~sim distribu(dgeOfre os SÓCios:
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VAlE DO IGUAÇU VEICULOS LTOA
CNPJ .912.0001/0001..78

NI 4120067958':2
DÉCIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
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CLÁUSULA TERCEIRA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUARTA: ADMINISTRADOR: J ANTONIO MEIMBERG, com bt:-
poderes e atribuições de administrar individua mente, autorizado o uso do nome
e ai, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir
obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

CLÁUSULA QUINTA: PRÓ-LABORE: sócios poderão, de comum acordo, fixar uma
retira vadas as disposições .. mentares pertinentes. ,

Pará ~i:~~~~~a~~:~i~~ ~o~e~:;c~r:s: q~ea~~~e;o:m dcO;mS~C!~~IO~~~; /1~
a resente sociedade. ~
Parágraf! : Faculta-se ao Administrador, nos limites de seus poderes constituir
mandatári sociedade, especificados no instrumento os atas e operações que poderão
praticar.

CLÁU XTA: Ao ténnino de cada exerercio social, em 31 de dezembro, o
admini prestará contas 'ustificadas de sua administração, procedendo à elaboração ?'" -.
do inventârio,.do balanço monial e do balanço. de resultado econômico, cabendo aos ..._
sócios, na proporção de suas quot!is as.
Parágra nico: A distribuição roporcionalmente aos sócios de

icipação . Os resultados serão apurados
a contabilidad ós a apura o mensal, poderão ser distribuídos de

eliberação da sociedade.
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VALE 00 IGUAÇU VEICULOS LTOA
CNPJ ND78.912.0001/0001-78

NIRE 4120067958-2
DÉCIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA SÉTIMA:· DESIMPEDIMENTO: Os sócios declaram sob as penas da lei, de
que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar s s efeitos dela, a pena que vede,
ainda que t orariamente, o acesso a cargos p' s; ou por crime falimentar, de

eita ou suborno, concu -, u contra a economia popular, contra
o sistema. ceiro nacional, contra a da concorrência. contra as relações
de consumo, fé pública, ou a proprie ade.
CL . TAVA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os

o sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

NA: A reunião dos só
s de antecedência, median
rdem do dia da reunião, para
e da sociedade.

pelo Administrador ou sócio,
iç e carta convocatória, com local,

o endereço dos sócios, para esse fim,
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A validade deste documento, se impresso. fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

SULA DÉCIMA:·As deliberações sociais serão tomadas em reunião de sócios, cujo
quórum de instalação e de decisão será a maioria simples do capital social.

PRIMEI TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas s
rão ser cedi ou transferidas a terceiros sem o consentimento do

a quem fica assegu ,m igualdade de ções e preço direito de
prefe ara a sua aquisição se p s à venda, form zan o, se realizada a cessão
delas, a alteração contratual pertinente.

c CIMA SEGUNDA: Falecendo o
·dades com os herdeir
dos sócios. rema
na situação patrimoma

e levantado.
Parágrafo .esmo procedimento será adotado em outros casos em que a
. sociedade se resolva em relação a seu sócio.

do qualquer sócio, a sociedade
sendo possfvel ou inexistindo
seus haveres será apurado e
data da resolução, verificada

().Jíorv
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DéclM

LOS LTDA
001-78

120067958..2
çA6CONTRATUAL

: A socie e poderá a qualquer tempo, abrir ou
mediante alteração contratual assinada por todos os

. Fica o eleito o foro da comare
direit esultant

Dois Vizinhos-PR,
este contrato.

ê, arem justos e contratados, assinam o presente instrumento em I (uma) via.

Dois Vizinhos ~PR, 20 de Agosto de 2019.
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Vale do Iguaçu Veículos Ltda.

ANEXO /I

PROPOSTA DE PREÇOS
A
Câmara municipal de Quedas do Iguaçu

Prezados Senhores,
PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2019

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto abaixo discriminado, conforme o constante no
Anexo I e demais documentos integrantes do Pregão Presencial nO004/2019.

1. -IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE
RAZAOSOCIAL/NOME COMPLETO: VALE DO IGUAÇUVEICULOS LTDA

CNPJ/CPF/MF: 78.912.656/001-78 INSC. ESTADUAL/RG:3230130980

ENDEREÇO:Avenida Presidente Kennedy, n° 120 FONE/FAX: (46)3581-5800

NOME P/ CONTATO:Claudecir Coterli E-MAIL: valegm@wmail.com.br

BANCO: BRASIL \AGÊNCIA: 3402-9 \ N° CONTA CORRENTE: 17240-5

2. - PREÇO PROPOSTO

2.1. _Deverá ser cotado, preço, acompanhado da descrição, especificação, marca, de acordo com o
nstrumento convocatório em epígrafe, sendo:
Ite Quantida Discriminação do Objeto
m de

ValorR$

01
77.990,0001 Veiculo Automotor zero quilômetro, Sedan, com as

seguintes características mínimas:
GM/CHEVROLET ONIX PLUS 1.0 TURBO
-- Flex;
- Potência 116CV gasolina
- Alarme anti-furto;
_6 Airbags (frontais, laterias e de cortina)
- Ar Condicionado;
- Lanterna de Neblina;
_ Sistema de freios ABS e sistema de distribuição de
frenagem;
_Abertura de porta-malas por controle remoto na chave
e botão no interior do veiculo;
- Direção Elétrica progressiva
_Trava elétrica nas portas com acionamento na chave;
_Vidro elétrico nas portas dianteiras e traseiras;
_Desembaçador elétrico temporizado de vidro traseiro;
- Câmera de Ré;

VALE DO GUAÇU
VEíCULOS LTDA.

AV.PRESIDENTEKENNEDY,120
Inf"\~ENTROSUL - CEP 85660-000
~S VIZINHOS PARANÁ-

178.912.65~)/0001·fa

VALE DO IGUAÇU VElcULOS LTDA.
Avenida Presidente kennedy, 1111 - CEP 85660-000 - Dois Vtzinhos - PR

Telefone: (46)3581-5800
e-mail: valegm@wln.com.br

-PrtR~'
- - --------------------





Vale do Iguaçu Veículos Ltda. "~

- Sensor de Estacionamento traseiro.
- Porta objetos;
-Chevrolet MyLink, com Tela LCD sensível ao toque de
7", integração com smartphones através
do Android Auto e Apple CarPlay, Radio AM/FM,
Função Audio Streaming, Bluetooth para até 2
celulares simultaneamente e Entrada USB
- Sistema de informação e navegação - GPS;
- - Computador de bordo com informações como: Conta-
giros analógico, velocímetro digital, hodômetro total e
parcial, tempo de viagem, consumo médio e outros.

o VALOR TOTAL DA PROPOSTA É DE R$ 77.990,00 (Setenta e sete mil,
novecentos e noventa reais).

2.2. - No(s) preço(s) proposto(s) acima, já estão incluídas todas e eventuais vantagens e/ou abatimentos, os
custos para o cumprimento das obrigações, incluindo mão-de-obra para carga e
descarga, seguros, frete, encargos sociais, tributos, transporte, equipamentos e
outras despesas necessárias à perfeita execução do objeto deste Edital e do
respectivo termo contratual, serão de responsabilidade da(s) empresa(s)
vencedora(s).

3. - INFORMACOES COMPLEMENTARES
Local e Prazo de O objeto desta licitação deverá ser entregue em pleno e total funcionamento ne
Entrega: prazo máximo de 05 (cinco) dias, após solicitação pelo órgão competente junte

a Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu, para conferência e recebimento po
profissional habilitado desta municipalidade se estiverem de piem
conformidade com as especificações constantes do presente edital.

I
Forma de !Transferência bancaria:
Pagamento: Banco do Brasil (001), agência: 3402-9 Conta c: 17240-5
Prazo de Validade da Ivalidade da Proposta: 60 (sessenta) dias o prazo mínimo de validade ds

Proposta: proposta, contados a partir da data de abertura do pregão presencial err
epígrafe.

-4. - DECLARAÇAO
_Declaramosque conhecemos, concordamos e atendemos a todas as especificações doedital.

DoisVizinhos-PR, 13 de dezembro de 2019.

178.912.656/0001. fãJ
VALE DO IGUAÇU
VEíCULOS lTDA.

AV.PRESIDENTEKENNEDY 120
CENTROSUL CEP8 '
IS VIZINHOS - 5660-00l0"'AI

• PAR~

Clau ecir Coterli
CPF: 513.225.019-04
RG: 4082389-1
Gerente de vendas

VALE DO IGUAÇU VElcULOS LTDA.
.da Presidente kennedy, 1111 - CEP 85660-000 - DoisVizinhos - PR

Telefone: (46)3581-5800
e-mail: valegm@wJn.com.br





Vale do Iguaçu Veículos Ltda.

GM/CHEVROLET ONIX PREMIER PLUS 1.0 TURBO
SEGURANÇA ITENS DE APARÊNCIA CONFORTO & CONVENIÊNCIA BANCOS
ENTRETENIMENTOACABAMENTO INTERNO

• SEGURANÇA
• 6 Airbags (frontais, laterais e de cortina)
• Acendimento automático dos faróis através de sensor crepuscular
• Alarme Anti-furto
• Aviso sonoro do cinto de segurança
• Brake Light
• Cinto de segurança do motorista com ajuste de altura
• Cintos de segurança traseiros laterais e central de 3 pontos
• Controle eletrônico de estabilidade e tração
• Faróis dianteiros tipo projetor
• Indicador de nível de vida de óleo
• Lanterna de neblina
• Luz de condução diurna em LED
• Luzes laterais indicadoras de direção
• Regulagemde altura dos faróis
• Sistema de fixação de cadeiras para crianças ("Isofix e Top Tether")
• Sistema de freios com ABS, sistema de distribuição de frenagem ("EBD")
• Sistema de imobilização do motor
• Sistema de monitoramento de pressão dos pneus
ITENS DEAPARÊNCIA•
• Adesivo de coluna na cor preta (exceto nos veículo na cor Preto Ouro Negro)

Espelhos retrovisores externos elétrícos na cor do veículo
Friso cromado no contorno inferior do vidro das portas
Grade frontal com detalhe cromado
Lanterna em LED
Maçanetas externas na cor do veículo
Maçanetas internas cromadas
Parachoques pintados na cor do veículo
Roda de liga leve aro 16"
Volante esportivo com revestimento premium

•
•
•
•
•
•
•
•
•

178.912.656/0001.jiJ
VA~EDO IGUAÇU
VEICULOS LTDA.

AV PRESIDENTEKENNEDY 120

11"I1'\~~:'~~l - CEP 8sa60-00~ON4I
~ '""". PAR~

VALE DO IGUAÇU VElcULOS LTDA.
da Presidente bnnedy, 1111 - CEP 85660-000 - Dois V1ZÍDhos- PR

Telefone: (46)3581-5800
o-mail: valegm@wln.com.br





Vale do Iguaçu Veículos Ltda.
• CONFORTO& CONVENIÊNCIA

• Assistente de partida em aclive (Hill Start Assistant)
• Câmera de ré
• Carregador Wireless*
• Chave com sensor de aproximação
• Coluna de direção com regulagem em altura e profundidade
• Computador de bordo
• Console central com descansa-braço
• Controlador de limite de velocidade
• Controlador de velocidade de cruzeiro
• Controles do radio e telefone no volante
• Desembaçador elétrico temporizado do vidro traseiro
• Direção Elétrica Progressiva
• Easy Entry - Abertura das portas através de sensor de aproximação na chave
• Interruptor para inibir o air bag do lado do passageiro (com indicação visual)
• Luz de cortesia no porta-luvas
• Luz de cortesia no porta-malas
• Luz de cortesia traseira
• Luz de cortesia dianteira e luzes individuais de leitura para motorista e passageiro
• Partida sem chave
• Porta-revista na parte traseira do encosto do banco do passageiro
• Sistema de luz "siga-me" (faróis permanecem acesos por um período de tempo após travamento das portas)
• Sombreiras - motorista e passageiro com espelho e cobertura
• Tomada de força 12Vno console central
• Transmissão automática de seis velocidades com opção de troca manual de marchas "Active Select"
• Trava elétrica da tampa de combústivel
• Trava elétrica das portas com acionamento na chave
• Painel de instrumentos 3,5" digital TFT
• Vidro elétrico nas portas dianteiras com acionamento por "um toque", anti esmagamento e fechamento/abertura

automática pela chave
• Vidro elétrico nas portas traseiras com acionamento por "um toque", anti esmagamento e fechamento/abertura

automática pela chave
• BANCOS

• Banco do motorista com regulagem de altura
• Banco traseiro bipartido e rebatível
• Bancos dianteiros esportivos com encosto de cabeça integrado
• Encosto de cabeça do banco traseiro para 3 passageiros

• ENTRETENIMENTO
• Conjunto de alto falantes - 6 unidades
• Chevrolet MyLink 3, com Tela LCD sensível ao toque de 7", integração com smartphones através do Android

Auto e Apple CarPlay, Radio AM/FM, Função Audio Streaming, Bluetooth para até 2 celulares simultaneamente e
Entrada USB

• Entrada USB dupla para o banco traseiro (apenas carregamento)

DoisVi inhos-PR, 13 de dezembro de 2019. 178.912.656/0001- 7ãl
VALE DO IGUAÇU
VEíCULOS LTOA.CI cir Coterli

CPF: 513.225.019-04
RG: 4082389-1
Gerente de vendas

AV.PRESIDENTEKENNEDY,120
IM~ENTRO SUL - CEP85660-00~t.JA I
~S VIZINHOS - PARA!!..
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Vale do Iguaçu Veículos Ltda.

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE
IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO.

Ao
Pregoeiro da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu
PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2019

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente participante do
procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Presencial n° 004/2019,
instaurado pela Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná,
que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder
Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente
data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação, e que estamos
cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Dois Vizinhos-PR, 13 de dezembro, 2019. f7S.912.656/0001.7ãl
VALE DO IGUAÇU
VErCULOS LTDA.

AV.PRESIDENTEKENNEDY,120
Inn~ENTRO SUL - CEP85660-00~~'ÁI
~S VIZINHOS - PARA!!J

Claudecir Coterli
CPF: 513.225.019-04
RG: 4082389-1
Gerente de vendas

í)
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Vale do Iguaçu Veículos Ltda.

ANEXO IV

DECLARACÂO OBSERVÂNCIA CONSTITUCIONAL

Ao
Pregoeiro da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu.
PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2019

Declaramos, expressamente, para os devidos fins e sob as penas da lei, que
não possuimos, em nosso quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos
desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menor de 16
(dezesseis) anos desempenhando quaisquer trabalhos, salvo se contratados
sob condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do
incisoXXXIII do art. 7°da Constituição Federal de 1988 (Lei nO9.854/99).

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

DoisVizinhos-PR, 13 de dezembro de 2019.

178.912.656/0001- 7ã1
c,bc@J VALE DO IGUAÇU

VEíCULOS lTOA.
AV PRESIDENTE KENNEDY, 120
CENTRO SUL - CEP 85660-00?"", I

l;>OIS VIZINHOS - PARA!!J
CPF: 513.225.019-04
RG: 4082389-1
Gerente de vendas

VALE DO IGUAÇU VElcULOS LTDA.
Avenida Presidente kmmedy, 1111 - CEP 85660-000 - DoisVJ.Zinhos- PR

Telefone: (46)3581-5800 ~.~/ .:
~mail: valegm@wJn.com.br J<J \
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PODER ,JUDICIÁRIO
JUS'T'IÇ.A DO 'TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 78.912.656/0001-78
Certidão nO: 182255487/2019
Expedição: 03/09/2019, às 13:38:52

Validade: 29/02/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que VALE DO IGUACU VEICULOS LTOA

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n0
78.912.656/0001-78, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nO 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br)
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestôes: cndt@tst.jlls.br
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA
(MATRIZE FILIAIS) CNPJ: 78.912.656/0001-78

Certidão nO: 182255487/2019
Expedição: 03/09/2019, às 13:38:52
Validade: 29/02/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nO

78.912.656/0001-78, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br)
Certidão emitida gratuitamente.

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

custas, a
decorrentes
Público do

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br





16/12/2019 Consulta Regularidade do Empregador

lmprimir

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 78.912.656/0001-78
Razão Social:VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA
Endereço: AV PRESIDENTE KENNEDY 1111 / CENTRO SUL / DOIS VIZINHOS / PR /

85660-000

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 obrigações com o FGTS.

Validade:05/12/2019 a 03/01/2020

Certificação Número: 2019120505040241472889

Informação obtida em 16/12/2019 11:32:57

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

httPs:/lconsulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf
1/1
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10/12/2019 Emissão do CICAD

PARANÁ
RECEITA ESTADUAL

GOVERNO DO ESTADO
S~CRETARIA Dt, FI\Z~ND/\

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS
32301309-80

Inscrição CNPJ
78.912.656/0001-78

Início das Atividades
03/1985

Empresa 1 Estabelecimento
Nome Empresarial VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA

Tftulo do Estabelecimento VALE DO IGUACUVEICULOS LTDA.
Endereço do Estabelecimento AV PRES KENNEDY,120 - CENTRO - CEP 85660-000

FONE: (46) 3581-5800
Munlclpio de Instalação DOIS VIZINHOS - PR, DESDE 03/1985

Qualificação
Situação Atual ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 06/2018

Natureza Jurídica 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do 4511-1/01 - COMERCIOA VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E

Estabelecimento UTILlTARIOS NOVOS

Atividade(s) Econômica(s)
Secundária(s) do Estabelecimento 4512-9/02 - COMERCIO SOB CONSIGNACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES

4511-1/02 - COMERCIOA VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E
UTILlTARIOS USADOS

4732-6/00 - COMERCIOVAREJISTA DE LUBRIFICANTES

Quadro Societário
Tipo
CPF
CPF
CPF
CPF

Inscrição
127.754.369-00
003.903.769-06
813.908.079-91
638.015.319-53

Nome Completo 1Nome Empresarial
JOSETI ANTONIO MEIMBERG
TEREZINHA PEREIRA MEIMBERG
GERSON RIGO
ANGELICA MEIMBERGCASAGRANDE

Qualificação
SÓCIO-ADMINISTRADOR

SÓCIO
SÓCIO
SÓCIO

Este CICAD tem validade até 09/01/2020.
Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMSN° 32301309-80

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via
Internetwww.fazenda.p.r.gov.br

Emitido Eletronicamente via Internet
10/12/201914:00:41

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

/

/

htlps://www.arinternet.pr.gov.br/cadicms/_ce_CIFS11O.asp?elncludeLinkFacil=S&eCadicms=3230130980&eUser=BAJZUOUA
1/1





18/12/2019 ReceitaPR - Cadastro de Inscrições Estaduais (Paraná)

Cadastro de Inscrições Estaduais
Informações do Contribuinte •Data/Hora Host CELEPAR

18/12/2019 -14 3310

Inscrição Estadual
Nome Empresarial

Endereço

Telefone
E-mail
Atividade Econômica
Principal

Atlvldade(s)
Econômlca(s)
Secundárla(s)

Caracterfsticas do
Estabelecimento
Formas de Atuação
Inicio das Atividades
Código SRPAtual:
Situação Cadastral
Atual:
Regime Pagamento
Atual:
SPED (EFD, NF-e, cr
e, NFC-e):

Inscrição CNPJ 78.912.656/0001-7832301309-80
Vale do Iguacu Veiculos Ltda
Av Pres Kennedy,120.Centro
85660-000 - DoisVizinhos - PR
(46)3581-5800
VALEADM@WMAIL.COM.BR
4511-1/01- Comercioa Varejode Automoveis,Camionetase Utilitarios
Novos
4511-1/02- Comercioa Varejode Automoveis,Camionetase Utilitarios
Usados
4512-9/02 - ComercioSob Consignacaode VeiculosAutomotores
4732-6/00 - ComercioVarejistade Lubrificantes

UnidadeProdutivacom Atividadeno Local

EstabelecimentoFixo(Loja,Postode Combustível,Etc)

03/1985
1.1011.112- Desde08/2015

Ativo - Desde 03/1985

1011.112 - RegimeNormal/ Normal- Dia 12do Mes+1 - Desde 08/2015

Maiores informações clique aqui

https://www.arinternet.pr.gov.br/cadicms/_c_cadicms2.asp?euser=&eCad=&eCNPJ=78.912.656/0001-78&eSEQ=1&eNUmlmage=646nca&ePag...11.





l.;omprovante de Inscriçao" de Situação Cadastral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURiDICA

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADE ABERTURA
CADASTRAL 20/08/1985

NOME EMPRESARIAl

VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA

T TUlO DO ESTABELECIMENTO(NOME DE FANTASIA)
VALE

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL

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

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS
45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
45.12-9-02 - Comércio sob consignação de veículos automotores
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veiculos automotores
45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
74.90-1-04 - Atlvldades de Intermedla ão e agenclamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

I LOGRADOURO
;OAV PRESIDENTE KENNEDY I NÚMERO

120
I COMPLEMENTO
~DIF COMERCIAL

ICEP I IBAIRRO/DISTRITO
L.;;,;85;,:;.6::..;6;,;;,0...:;-0...;:;,00=--__ .....I. • CENTRO SUL I MUNIClplO

DOIS VIZINHOS ~
~

ENDEREÇO ElETR NICO
CONTABILIDADE@SUVEL.COM.BR I TELEFONE

(46) 3581-5900/ (46) 3581-5800
ENTE FEDERATIVORESPONS VEl (EFR)
*****I SITUAÇÃOCADASTRAL
ATIVA DATADA SITUAÇÃO CADASTRAL

03/11/2005I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

I SITUAÇÃO ESPECIAL
. ******** DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nO1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 02/10/2019 às 17:06:30 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

https:llwww.receita.fazenda.QDv.br/PessoaJurldica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp 1/1





18/12/2019

REPÚBLICA FEDERATIVADO BRASIL

CADASTRONACIONAL DA PESSOAJURíDICA

NOMEEMPRESARIAL
VALEDOIGUACUVEICULOSLTDA

NÚMERODE INSCRIÇAO
78.912.656/0001-78
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA
CADASTRAL 20/08/1985

TiTULO DOESTABELECIMENTO(NOMEDE FANTASIA)
VALE

CODIGOEDESCRIÇAODAATIVIDADEECONOMICAPRINCIPAL
45.11-1-01_Comércio avarejo de automóveis, camionetas e utilitários novos (Nãodispensada')

CÓOIGOE DESCRiÇÃODASATIVlDADE$ECON MICASSECUNDARIAS
45.11-1-02_Comércio avarejo de automóveis, camionetas e utilitários usados (Nãodispensada ')
45.12-9-02_Comércio sob consignação de velculos automotores (Nilo dispensada ')
45.20-0-01_Serviços demanutençãoe reparaçãomecllnica de velculos automotores (Nãodispensada ')
45.20-0-02_Serviços de lanternagemou funilaria e pintura de velculos automotores (Nãodispensada')
47.32-6-00- Comércio varejista de lubrificantes (Nãodispensada')
74.90-1-04_Atlvldades de intermedlaçllo e agenclamentode serviços e negócios emgeral, exceto Imobiliários (Não
dispensada')

CÓDIGOE DESCRiÇÃODANATUREZAJURIDICA
206-2- SociedadeEmpresáriaLimitada

ICOMPLEMENTO
EDIFCOMERCIALI LOGRADOURO

;OAVPRESIDENTEKENNEDY

IMUNIClplO
DOISVIZINHOS

I BAIRRO/DISTRITO
CENTROSULICEP

~5.660-000

I TELEFONE
(46)3581-5900/(46)3581-5800

ENDEREÇOELETRONICO
CONTABILlDADE@SUVEL.COM.BR

ENTEFEDERATIVORESPONSÁVEL(EFR)

DATADASITUAÇÃOCADASTRAL
03/11/2005I SITUAÇÃOCADASTRAL

ATIVA

I MOTIVODESITUAÇÃOCADASTRAL

DATADASITUAÇAOESPECIAL........
(0) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGS/M nO51, de 11 de
junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGS/M pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer
responsabilidade quanto as atividades dispensadas.

Aprovado pela InstruçãoNormativaRFB nO1.863,de 27 de dezembrode 2018.

Emitidono dia 18/12/2019às 14:22:08 (data e hora de Brasília). Página: 1/1





Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N° 020586547-32

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 78.912.656/0001-78
Nome: VALE DO IGUACU VEICULOS LTOA

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

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

Válida até 08/01/2020 - Fornecimento Gratuito

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

Página 1de1
Emitido via Internet Pública (10109/201914:28:03)





18/12/2019 Secretaria da Fazenda

• Goyerno do Estado do Paraná
• ILpara o conteÚdo
• ir para a navegª-ção
• Mapa do site
• Acessibilidade
• Contraste
• A+
• A
• Transparência

Secretaria da
Fazenda

Receita PR Sefanet Expresso

Confirmação de Certidão

Informações do Documento

Certidão 020586547-32
Tipo Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual - Automática

CNPJ 78.912.656/0001-78
Fornecida para o VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA

Emissão 10/09/201914:28:03
Data de Validade 08/01/2020

(Ç~Secretaria da Fazenda - SEFA

Av. Vicente Machado. 445 - Centro - 80420-902 - Curitiba - PR

Localizaç[1Q

•CELEPAR

https://www.cdw.fazenda.pr.gov.br/cdw/confirmacao
1/1





05/12/2019
Certidão

Município de Dois Vizinhos - PR
SECRETARIADEADMINISTRAÇÃOE FINANÇAS
DEPARTAMENTODETRIBUTAÇÃOE RECEITA

NEGATIVA
CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATANÃOEXISTE DÉBITO TRIBUTÁRIO VENCIDO RELATIVO A
EMPRESA COM A LOCALIZAÇÃO DESCRITA ABAIXO, TAMPOUCO DÉBITOS EM EXECUÇÃO FISCAL.

Dois Vizinhos,05 de Dezembro de 2019 - Validaaté:04/03/2020

NEGATIVAN°: 22286/2019 CODIGO DE AUTENTICAÇÃO:
9ZTM4XUFFH2Z4X98S5QS

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO

RAZÃOSOCIAL: VALEDO IGUACU VEICULOS LTDA

INSCRIÇÃOEMPRESA CNPJ/CPF INSCRIÇÃOESTADUAL ALVARA
6114 78.912.656/0001-78 3230130980 038

ENDEREÇO

AV.PRES KENNEDY, 120 - CENTRO SUL CEP: 85660000Dois Vizinhos _PR
CNAE/ ATIVIDADES

Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, Comércio a varejo de automóveis, camionetas e
utilitários usados, Comércio sob consignação de veículos automotores, Serviços de manutenção e reparação mecânica
de veículos automotores, Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores, Comércio varejista de
lubrificantes, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

Il~v;g!~E~r!:LVADO o DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERlORMENTE MESMO REFERENTE AO PERioDO COMP_REENDIDO N~STA CERTlDÃQ.
2. A PRESENTE CERTIDÃO PODE SER VERIFICADA SUA AUTENTICIDADE NO SITE IlIIp:IIIYWIY.llolsvl,',,"o,.pI:gov.b,./ITEMPORTAL DA TRANSPARENCIA. orcxo "VALlDAÇAO DE CERTIDAO"

Emilido por: "'"' Equiplano Público Wcb:;,.;..

177 .155.126.163:7575/esportallstmcertidao.view.logic?idCertidao=26501 1/1





05/12/2019 Certidão

Município de Dois Vizinhos - PR
SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃOE FINANÇAS
DEPARTAME~TODETRIBUTAÇÃOE RECEITA

NEGATIVA
CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATANÃOEXISTE DÉBITO TRIBUTÁRIO VENCIDO RELATIVO A
EMPRESA COM A LOCALIZAÇÃO DESCRITA ABAIXO, TAMPOUCO DÉBITOS EM EXECUÇÃO FISCAL.

Dois Vizinhos,05 de Dezembro de 2019 - Valida até:04/03/2020

NEGATIVAN°: 22286/2019 CODIGO DE AUTENTICAÇAO:
9ZTM4XUFFH2Z4X98S5QS

FINALIDADE: CADASTRO EIOU CONCOmNCIA ElOU LICITAÇÁO

RAZÃOSOCIAL: VALEDO IGUACU VEICULOS LTDA

INSCRIÇÃOEMPRESA CNPJ/CPF INSCRIçÃO ESTADUAL ALVARÁ

6114 78.912.656/0001-78 3230130980 038
ENDEREÇO

AV.PRES KENNEDY, 120 - CENTRO SUL CEP: 85660000DoisVizinhos - PR
CNAE1ATIVIDADES

Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, Comércio a varejo de automóveis, camionetas e
utilitários usados, Comércio sob consignação de veículos automotores, Serviços de manutenção e reparação mecânica
de veículos automotores, Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores, Comércio varejista de
lubrificantes, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto Imçblllâríes

IMPORTANTE:
I. FICA RESSALVADOo DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOSPOSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERloDO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO PODE SER VERIFICADA SUA AUTENTICIDADE NO SITE hnl':I""-_r:/Ith ..."..,...6r/ITEMPORTAL DA TRANSPAReNCI!\. OpÇÃO ·VALIDAÇAo DE CERTIDÃO"

177.155.126.163:7575/esportallslmcertidao.view.loglc?IdCertidao=26501

Emitidopor: e-cEquiplanoPílbli.:oWeb~..

1/1





16/09/2019

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA
CNPJ: 78.912.656/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 _
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no êmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:56:37 do dia 16/09/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/03/2020.
Código de controle da certidão: 4A91.57E9.01 04.1CCC
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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18/12/2019

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVADE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DivIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA
CNPJ: 78.912.656/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nO5.172, de 25 de outubro de 1966-
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11da Lei nO8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nO1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:56:37 do dia 16/09/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/03/2020.
Código de controle da certidão: 4A91.57E9.D104.1CCC
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CERTIDÃO
(ParaEfeitos Civis)

N° 4.190/2.019
CERTIFICO, a pedido verbal de parte interessada, que revendo neste

cartório, constatei e encontrei as distribuições a seguir descritas contra a empresa VALE DO IGUAÇU
VEíCULOS l TOA., estabelecida na Avenida Presidente Kennedy, nO 120, Bairro Centro Sul, Nesta
Cidade e Comarca de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob o nO78.912.656/0001-78:
Liv. Fls. Data CartóriolTipo do Feito N° Autor/CredorNrtima/Apresentante

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

CNPJ N° 03.892.369/0001-44- FONE (46) 3536-1929
Av. Dedi BarrichelloMontagner, 680 - Dois Vizinhos - PR

Joãoncimar Magnabosco Ramecielly Boaretto
Distribuidor Auxiliar Juramentada

Estado do Paraná---oPODERJUDICIARIO

15 35 03/03/04 Protesto de Títulos 1.050/04 Metaloplast Industrial Ltda.
5 87 17/11/04 Clvel- Cumprimento de 0.475/04 Moacir Antônio Perão

Sentença
04 16 07/02/2017 Juizado Especial Clvel 0.051/17 Marcia de Albuquerque

CERTIFICO mais, que revendo neste cartório, constatei e não encontrei
qualquer outra distribuição de ações cíveis, criminais, ação fiscal, pedido de Recuperação Judicial,
falência ou concordata, ações diversas nos Juizados Especiais Cível e Criminal, registro de penhoras
arrestos, seqüestro de bens, ou bens em depósito público, bem como qualquer distribuição de título para
protesto ou cartas precatórias oriundas de outras Comarcas, e ainda, qualquer ação possessória
distribuído, contra a pessoa supra mencionada, no período compreendido entre 1° de julho de 1.970 até
a presente data.-

CERTIFICO ainda, também a pedido verbal da parte interessada, que

revendo neste cartório, nele constatei e não encontrei qualquer distribuição de ações de Recuperação

Extrajudicial que seja parte a empresa acima mencionada.-

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ. Eu, cC Auxiliar de Cartório a

digitei, subscrevi, e Eu, -Pr Distribuidor / Auxiliar Juramentada conferi, dato e assino.-

Dada e passada nesta cidade e Comarca de Dois Vizinhos, Estado do
Paraná, aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove (26/11/2019).
Funarpen:
Selo Digital CTmRn . OmuNz . oVcAX.-YYYVz
. aamQq ~
Custas: ,.J

Tab. XVI, item VI (a) = 141 VRC + 10% = R$
32,72 + Selo = R$ 2,34 = TOTAL = R$ 35,06
Guia Recolhimento n° 5765803-5
Taxa Fadep Guia nO325881-0
Pagamento em 26/11/2019

CAMARA MUNICIPAL
QUEDAS 00 rGUAçU...Lf1.J..!lJ. ZC I':;

CON~~~~~.OR'GINAL
/1 ..
r í mi' .~ ~, . ~jJlu k{ -

Distf(Lí'id~~/Â~~ilQr.)jurn~e~t~dÔ(a)
[ ] [oãoncímar Magnabosco - Distribuidor
l~ Ramecielly Boaretto - Auxiliar Juramentada

Cartório Distribuidor, C,ontador,
Avaliador Judicial, Partidor e
Depositário Público da Comarca
de Dois Vizinhos - Paraná.(//0

I
(~





Município de Dois Vizinhos
Estado do Paraná
Av. Rio Grande do Sul, 130 - Centro
Secretaria de Administração Finanças
Departamento de Tributação e Receita

~ ALVARÁno038 ]

oMunicípio de Dois Vizinhos, conforme protocolo n" 19422/2007 de 25/11/2019 concede
alvará de licença para localização a:

Nome: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA
CNPJ/CPF: 78.912.656/0001-78

Inscrição: 6114

Localização: AV. PRES KENNEDY, 120 - CENTRO SUL CEP: 85660000 Dois VizinhosPR

Atividades:
4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos.
4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados.
4512-9/02 - Comércio sob consignação de veículos automotores.
4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores.
4520-0/02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores.
4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes.
7490-1104- Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.

Horário Mínimo de Funcionamento: Comercial
Segunda à Sexta das 08:00 às 18:00
Segunda à Sábado das 08:00 às 12:00
Data de Abertura: 13/03/1985

Situação: AtivoData Alteração/Situação Cadastral: 25/11/2019
Observações:

1- A validade deste Alvará está condicionado a validade da Licença da Vigilância Sanitária e do Certificado de Vistoria do
Corpo de Bombeiros.
2- Será exigida renovação da licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do
estabelecimento ou transferência de local.
3- Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de endereço, razão social, ramo de atividade, etc, o contribuinte
será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias.
4- Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentosmantendo em dia sua situação perante o fisco.

-25/11/2019 - Marcelo Dal Mol1n - AUTENTICAÇAO: 9ZTM4XT2TZZX98A9QU

É OBRIGATÓRIA A FIXAÇÃO DESTE DOCUMENTO EM LOCAL VISÍVEL .

.~
'-.:.--------'"





VALE DO IGUAÇU VEICULOS LTDA
CNPJ N°·78.912.00011Q001-78\

NIRE 4120067958~2
DÉCIMA Au,rrERAçAo CONTRATUAL

JOSETI ANTONI() MEIMBERG, brasileiro, casado em regime de comunhão universal /)
de bens, empresári(); nascido em i.06/071l944, .resjqente e domiciliado na cidade de IV
Francisco Beltrão, .Estado do Paraná, Rua Niterói, no 575 Alvorada, CEP-85.601-231,

~~~~~r ;O~~~~~d~e.:~~n~~a~á,Cii~i~c~:065:~2~p~~%:di~;!;~~.~~~~~ia T~:i~~~~c(
PEREIRAMEIMBERG,. brasileira, casada em regime de comunhão universal de bens, do (lv
lar, nascida em 1.6/10/1942 residente .•e domiciliada na pidade de Francisco Beltrão, Estado
do Paraná, Rua .Niterói, n9u57. ·BairroAlvorac;la, CEP85.601-23I,. portadora da Carteira
Identidade Civil n" 1.339.886, expedida pela.Sectetaría de Segurança Públ ica do Estado do \..
Paraná, inscrita no CPF nO 003.903.769-06; GERSON RIGO, brasileiro, nascido em ~
16/08/1971, casado em regime de cplnunhilo parcig] de bens, naturálda.oldàde de Dois
Vizinhos..."PR,na.Rua Ines Plnzon, nO699, Centro, CEP 85660-000, portador da cédulade
identidade 4.973.794-7, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná em
08/08/1997, inscrito no CPF/MF 813.908,079-911; EDSON LUIZ CASAGRANDE,
brasileiroLCasado em regime de. Comunhão Parcial. de Bens. empresário, nascido em
27/03/1969. residente. e domiciliado na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Rua Pedro
NH"caro,5?i@asa O~+I3ajrroSão João,CEP: ·82030.620, portador da C:;trteira.de Identida
Civil n° 4.058.698 ..9, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Par ..',
inscrito no CPF nO 546.244.959 ..34; sócios c~ppone~!es da sociedade empresária limitadit',-...G--t::::-
que gira sob o. nome empresarial ide "ALE DO IGUAÇÚ VEÍCULOS LTDA,
estabelecida na Av. Presidente Kennedy, 120 - Centro- Dois Vizinhos-Pr., CNPJ n?
78.912.656/0001·78 com seu Contrato.Sociai.registrado na Junta Comercial do Paraná, sob
Q ~1RF.i ~J2P.067?;;8-2i.por··desp~çbo ern ~essão)d~ .l9/0~/1985, última alteração de
Contrato Social, registrada em 11/05/2018 sob o nO20182114775 resolvem alterar o seu
CoQtrato•S99lal·e posteriorestal terações pelas c[áusulas e cond ições seguintes:

cLÁUSULA PRIMEIRA: Ingressaria soclêdàde por este ato ANGELICA MEIMBERG
CASAGRt\.NDE, brasileira, nascida em 12/0311969,casa em regime de comunhão parcial
de bens, emptesári~, residente ·edorlÍlcil.iadal1acidade de ••Curitiba, na Rua PedroM uraro nO
55,.casa 08, BairroSãoJoão, CEP 82030-620, portadora da Carteira de Identidade Civil.RG
n04.518.102..2 e CPF/MF n" 638.015.319 ..53.

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/09/2019 06.18 ·SOB N' 20195715080.
PROTOCOLO, 195715080 DE 13/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904514742. NIRE: 41200679582.
VALE DO IGUAÇU VEICULOS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL

CURITIBA. 26/09/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

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





VALE OOJGUAÇUVEICULOS LTOA
CNPJ N°78.912.0001/0001-78

NIRE 4120067958-2
OeCIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

C0fJSULA SEGUNDA: O sócio. .EDSON LUIZ C.ASAGRANDE portador de 10,27%
(dez .inteiros e vinte· sete centésimos. por. cento) dàs.quotas do capital. social total,
correspondente à R$ 190.568,00 (Cento e noventa mil, quinhentos e sessenta e oito reais)
tot~H~~ndol~g.568 (cerytoe noverytamiI, qlliryhentose s5ssenta e oito) quotas sendo destas
0vaIºrtotalm~nte inte~~lizado, vende e transfere para asócia ANGÉLICAMEIMBERG
CASAGRANPE, a totalidade das suas quotas, pelo valor nominal de R$ 190.568,00 (cento
e noventa mil, quinhentos e sessenta e oito reais) a serem pagas à vista, no ato da
assinatura.

2

cLÁUSULA TERCEIRA: Após a venda, em decorrência da cessão integral de suas
quotas, o sócio EDSON LUIZ CASAGRANDE retira-se da sociedade.

C~!,SU!A OUART1:O Capi~l Soc~al s~bscrito no ~alor de .R$-1.~55.6.88,OO(um /~
milhão, OItocentos e cinquenta e CinCOmil, seiscentos e oitenta e OItOreais) dividido em ,/ I
1.855.568,00(um milhão oitocentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e Oito)/l
quotas no valor de R$-I,OO(um real) cada, após a alteração fica assim dividido entre os
sócios:

1;855.688,00

SOCIOS ·OUOTAS VALOR RS%

JOSETIANTONIO MEIMBERG 41.60 771.706 771.706,00
TER.EZINHAPEREIRA MEIMBERG 702.846 702.846,0037.88
ANOELlCAMEIMBERG CASAGRANDE 190.568 190.568,0010.27
GERSON RIGO 190.56810,27 1.90.568,00
TOTAL 1.855.688

(JLAU~ULA}gUINTA; [)ESIMP~[)I1'v1ENT9;.Osadministradores declaram sob as penas
da J~hque.n&Oestão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou
em-virtude de condenação crimtnãl. ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que
deve, ªin<:htqlJetemPo.rnriamenteo.acessC)a cargos públicos, ou por crime. falimentar, de
prevé:l.ricaçãO,R5i~aou'süborno, co~~ussão;ip~~~lato,ou contra a••economia.popular; contra
O sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as
relâções de consumo, fé pública ou a propriedade.

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/09/2019 06:18 S B N° 20195715080.
PROTOCOLO: 195715080 DE 13/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904514742. NIRE, 41200679582.
VALE DO IGUAÇU VEICULOS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL

CURITIBA, 26/09/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade daste documento, se impresso, fica sujeito ã comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos c6digos de verificação
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VALE DO Ic:.;UAÇU"EICULpS LTDA
CNPJ N° 78.912,()001/0001.-78

NIRE .4.120067958~2
DÉCIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

3

CLÁUSULA SEXTA: Fica excluído no óbjeto social a atividade de venda de
Combustíveis.
Em r~ode~sªm()difiêaçªo,a cláu~.ulasegundado Qqntrato Socialpassãíá ter a seguinte
redação: A Atividªde econômica é o Comércio de Veículos Automotores, Peças e
Acessórios paraVeícu los automotor~s, Lubrificantes e Prestação.de serviç?s de mecân ica,
funil.~.~~.~uepin!~~~çomOBcina mec~l1.i.çllPorÂssistênci~,lntermediação e ªgenciamento .de
serviç()s e negóçios, exceto im9bHiáriosf.. comércio sob consignação de veículos
automotores, comércio a varejo de automóveis;camionetas e utilitários usados.

CLAUSULA SÉTIMA:. Ratificam-seias dernais dispósiçõt'$ constantes nos instrumentos e
alterações posteriores, desde que não colidam com a presente alteração contratual.

Os sóçiós r~olyeD1 por este Instrumento;. átualizar>e consolidar o Contrato social,
tornando sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato
prÍlnitivo, quejadequadas as disposições daereferida.Lei 10.406/2002, aplícávels-aeste
tipo.so~ieb\rio, passa a ter a.seguiqte reda~o:

V"LE DO IGU"ÇÚ \lEíCULQ~. LTDA
CNPJ .N°78 •.912{§§p'OOO~..78 NIRE4120067958-2

CONTRATOSOClAUCONSOLIDADO

JOSETIANTONIO MEIMBERG;/brasilelr()~ casado em regime de. cornurihão. unÍ'\lersal
de. bens, empresário, nascido em 06/07/1944, residente e domiciliado na cidade de
Francisco Beltrão, Estado. do Paraná, Rua Niterói, •nO)$75 Alvorada, CEP-85.60 1-231,
portaqOr.Carteirll de Identidade CiyiJ n° 654:24.8•.exJ)~ida.pelaSecretari.a.<de Segurança
Pública do Estado do Paraná, inscrito no CPF n" 127.754J69-00; TEREZINHA
PEREJRA MEIl\1BERG, brasileira, casada em regime de comunhãounivetsal de bens, do
lar, nascida em J6/1 0/1942 residente e domiciliada na cidade de Francisco Beltrão, Estado
do<ParaM,.••·Ruá ~itérºi, rie57, .Bai~Ô.AlvÔr~aâ,.•CEP>85.601..23 1, portadora··da Carteira
Identidade Civil nO 1.339.886, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do
Paraná, inscrita rio CPF n° 003.903.769-06; GERSON RIGO,ibtasileiro, nascido em

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/09/2019 06:18 SOB N° 20195715080.
PROTOCOLO: 195715080 DE 13/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904514742. NIRE: 41200679582.
VALE DO IGUAÇU VEICULOS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL

CURITIBA. 26/09/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação





VALE. DC)19UAÇlJ"EICULOS LTOA
CNPJ ·N/..,8.91~.OOO1l0001-78

NIRE 4120067958;2
DÉCIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

4

16/08/1971, casadD em regime de comunhão parcial de bens, natural da cidade de Dois
Vizinhg~"" PR., Rlla]o.es Pinzon, pO 699,SêqtrD,SE~ 85660-000, pDrtadDrda cépuIa de
identidade 4.97 ... 94-7, expedida pela Sectetaria de Segurança Pública do Paraná em
08/08/1997, inscrito no CPF/MF 813.908.079-911; ANGELICA MEIMBERG
CASAGRAND:m,.brasileira, nascida em 12/()3/1969, casa em regime de-comunhão parcial
de.bep~,<:mpr~s~~i~Jesi.~~pte.e dDm:j9iIiad~pa cidad.ed~ Curitiba, na Rúa.Pédro Muraro n?
55, casa 08, BairrDSnDJoãD,CEP 82030..620, portadera da Carteira de Identidade Civil RG
n04.51&.104-2eCPFIMF nO 638.015;319-53; SÓciDscompDnentesda sDciedade:empresária
limitada, que gira sgb o ~Dl11eemPr~s~rial de VALE !lC? IGUAÇÚ VEÍC?ULOS LTDA,
estabeleçigª na:.Av. Presidente Kennedy, 120 - Centro- DDis. VizinhDs-Pr., CNPJ n?
78.912;.656/0001..78 com seu Contrato Sociatregistradc na Junta Comerclal.do Paraná, sob
D. NIRf.; ..4120067958-2,. por des~9b(). em /~essã() .8~19/08/1985, última alteração de
GDnttatD.:.SociaJ,/registrada em .1.:1/05/2018sDb DO° 2Q1821.14775. resol~~m pela.melhDr
fDrma/de direitoicDnsDlidar seu CDntratDSócia! e alterações posteriores pelas cláusulas e;:::::~jRA.cNOMETEMPIÚlS'XRfXD:'\VÁLE tiÔiGUÃ"CIJ'VEfêuLÚS i 1
LTDA. (4:../.:..':,I r;::.:.':•..•.:,...•.,.,.•.•..•..1.:'.. /..

SEDJ3ItFORO: Av. Presidente Kennedy, 120, Centro-Sul, CEP-85.660-000 - Dois .» .'::':."
ViZinhQ~~J>R.
PRAZÔDE·[)URAQÂO:lhdeterminado.
~ÍCl()DAS ATlVlDADES:19de agDstDde 1985.
ATlE{f~f!~< ~~~~~.Ml~A:A ~~ivjdad~ ..ecDnÔI11}ca.é 0i.' Comércio de Veículos
AutDrnDtDreSiPeças e Ace.ssóriDspara Veículos autOmotDres,Lubrificantes:e Prestação de
serviços de mecânica, funilaria e .pintura. com Oficina mecânica por Assistência,
Irlterrnedi~çãDe agenCiaJl1entDde serv.içDSe negócio::;, exceto lrrrobiliários; comércio sob
CDnsíg Ç~() de yeículDs automotores, comércio a varejo de .automóveis, camionetas e
utilitá usadcs,
CLÃ LA SEGUNDA: O .Capital Social.no valor-de RS. .1.855.688,00 (Hum Milhão,
oitºcen~~~e ~itl811entae.•cjDcDmil,~~iscêntc)s~ôitentáê<ôito reais),divididDs em 1.855.688
(Hummilhão .oitocentos e cinquenta e cinco.mil, seiscentDse .oitentae DitD) qUDtasnDvalDr
de RS 1,00 (um real) cada uma, já. integralizadas e alteradas pelD .presente instrumentD
agDrafica assim distribuídDentre D~s6cios:
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CNPJ N: 78.~,.~.000110001-78

NIRE 4120067958;;2
DÉCIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
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GERSON RIGO
TOTAL

41,60

10,27

771.706

10,27 190.568

771.706,00

190.568,00

SOCIOS % _QUOTAS VALORR$
JOSETI ANTONfQMEIMBERG
TEREZINHA PEREIRA MEIMBERG
A'NOELIC.t\MEIMBERG CAS.t\ORANDE

37,88 702.846 702.846,00

190;568
1.855.688

190.568129_.
1;855.688,OQ_

CLÂÚSULATER.êEIRA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas
quotas, mast9dos re$pondemsolidariamente pela.integralização do capital social.

CLÁl1SULA QUARTA: ADMINISTRADOR: JOSETI ANTONIO MEIMBERG, com
podef~~ e atrib~ições de administrar. indiyidualrTl.~nte,autorizado o uso do nome
elllpresarial,Yeda.d(.l~no .entanto, •em atividaqes .•estranhas iao ..interesse social .ou assumir
obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas Oude terceiros.

CLÂUSULA.QUINTA: PRO.:LABORE: OS sócios poderão, de corrunmacordo, .:fixar uma
retirâdameilsal, observadas as dispdsições regulamentares pertinentes.
Pa ~afo Prirn.eil'o: Fica ....estabel~~idaa ~edaçã(.).?e qual.quer um dos sócios, a sua
pa pação em.negócios, panicularesou com terceiros, que concorram coma exploraç
atualda presente sociedade.
Pal'~gJ'afo Segundo;rFaculta. ..se ao Administrador, rfosilimites de seus poderes constituir
mandatarios da' sociedade, especificados ··nojnstrllrnefit()os a.tos e .operações que poderão
praticar.

CUAUSULA SEXTA: A() tél'JfiinO de cada exerCíCiosocial, em 31 de dezembro, o

~;~~:~~~,,!~~;;~~n~:"tj~~~~!~~~~J;~~;~;~~.:':~~~~.:a~:~~~~~
sócios,naproporçãorde suas quotas, os lucros ou.perdas apuradas. j
Parágrafo Único: ;\ distribuição de lucros será. feita proporcionalmente. aos sócios de
aconio.. com a•...particip~çª(,) no. çapital ..·q~..cada surn, Os result~qos· serão apurados
mensalmente.pela contabilidade e/após a apuração. mensal, .poderão. ser distribuídos .de
acordo corria deliberação da sociedade.
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VALE 00 IGUAÇU VEICULOS LTOA
CNPJ N° 78.912~0001/0001·78

NIRE 4120067958-2
DÉCIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA. S~TlMA: DESIMPEDIMENTO: OS.S9C19Sdeclaram sob as penas da lei, de
que n~o ~stªo..Jmp~idosdeexercera·administração da. sociedade, por lei-especial, ou .em
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, apena que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de
prevaríF~çílo,g~i~ ou s?bomo, co~cussão'>BTculato,ou>çontraa economla popular, contra
o sistema financeiro nacional,.contra normas>de·defesada concorrêncta; contra as relações
de consumo, fé pública, ou a propriedade.
CL~~~lJLA ()lTAVA:>Nos quatro·.mes~s seg~int~~....ao •término do. ex~rcício.social, os
sócios de.liberarãosobre.as contas e designarão administradores quandofor o caso.

5LÁUSULANONA:.A reunião.~~s sÓci()siserácon\ipcada pelo Administrador ou sócio,
com/lQ(de;z;}dias de antecedência; mediante expedição de caraconvocatória,·.c()Jnlocal,
data; n9ra e a ordem do dia da reunião, para o endereço dos sócios, para esse fim,
depositarem na sede da sociedade.

CLÁ(JS1.JLAI>EClMA: As.·deliberaçõessOciais.serão tomadas em reunião de sócios, cujo
quórurn' de instalação e de decisão Seráa maioria simples do capital social. /

I
CL~l.J.~lJLA yEClMA PRIMEI~: TRANSFEREl\iCIADEQUOTA.S: As quotas •.s~
indivisíveis e não poderão ser cedidas ou tránsferidás-a terceiros sem o consentimento do
outro sócio, a 9uem fica assegurado, em.igualdade de cóiidições e preço direito de
prefer~~ci~ p~raa sua aquisição>~~<postasà venda, formalizando, se •.realizada a cessão
delas, aalteração·.contratuaLpertinente.

5L~~~pL~ ~~CIMA SEGUNDA:. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade
continuarásuasatividades com os.herdeirós, sucessores. Não sendo possível ou inexistindo
interesse destes ou dos sócios rernanescentes, o valor de seus haveres será apurado e
liquidadO com.,base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada
êm·•.bªlªnçÓ·.êsp~çiâ,mêntê<lêvantad().
Parágrafo Úl1ico: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
. sociedade se re~o.lvaemrelação a seu sócio.

J
v
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VALE 00 IGUAÇU VEICULOS LTOA
CNPJ N° 78.912.0001/0001-78

NIRE 4120067958 ..2
DÉCIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
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CI4AUSUI.,ADÉGIMA TERCEIR..t\.: A s()cIedàge•poderá a qualquer tempo, abrir ou
fechar.filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os
sócios;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O socio poderá ser excluído da sociedade pelo
sócio(s) que detenha(m) mais da metade do capital social, quando ocorrer as seguintes
faltas graves: por justa causa, sócio remisso, sócio falido ou sócio que tenha sua quota
liquidada.

CLÁUSULA DÉCIMA QIDNTA: Fica o eleito o foro da comarca de Dois Vizinhos-PR,
para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

a, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em I (uma) via.

DoisVizlnhõs.« PR,20 de Agosto de 2019 .

•~ ..O.~l,..k"t"('~
JOSETI AN4rONIOMEIMBER.G
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VALE DO IGUAÇU VEÍCULOS LTDA
CNPJ.78.912.656/0001-78

CHEVRDLET

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

ATIVO

31-12-2018 31-12-2017
Ativo Circulante

Disponrvel
caixa
Bancos

3.228.162,74
151.037,80

14.078,94
136.958,86

4.455.994,23
274.565,32

12.095,73
262.469,59

Créditos
Clientes
H Provisão pI liquidez duvidosa
Valores a receber GM
Impostos a recuperar
Adiantamentos a empregados
Adiantamentos a fornecedores
Outros valores a receber

714.610,26
502.031,27
(8.848,35)
25.435,74
'1.678,86
10.036,38
25.922,98
158.353,38

2.357.308,94
1.396.098,64
447.825,00
513.385,30

5.205,74
5.205,74

1.045.481,38
751.046,03
(8.848,35)
47.655,73

12.350,75
103.873,78
139.403,44

Estoques
Estoques de velculos e comerciais novos
Estoques de vefculos usados
Estoques de peças, acessórios e materiais

3.074.817,31
1.723.903,88
703.474,20
647.439,23

Despesas Antecipadas
Despesas antecpadas 61.130,22

61.130,22
Não Circulante

Créditos a Receber
Empréstimos a Coligadas e Interligadas
Empréstimos a Sócios e Outros

4.591.642,08
1.108.616,28

974.186,66
134.429,62

3.836.398,87
90.879,13

Outros Investimentos
Telefone
Titulos e Aplicações de Glro-GM

90.879,13

36.825,67

36.825,67
Imobilizado

Terrenos
Prédios e benfeltorlas
Construções em Andamento
MáqUinas, ferramentas e equipamentos
Móveis e utensíllos
Veículos a serviço da casa
Equipamentos de telecomunicação
Equipamentos de Processamento de Dados
Outras Imobilizações
( - ) Depreciação acumulada

3.483.025,80
13.156,13

458.560,96
3.175.835,12

62.503,09
247.039,36
166.454,00
10.423,53
47.678,63
80.568,48

(779.193,50)

3.708.694,07
13.156,13

458.560,96
3.001.706,96

62.503,09
239.033,36
539.269,33
10.423,53
47.678,63
80.568,48

(744.206,40)

TOTAL DOATIVO 7.819.804,82 8.292.393,10





VALE DO IGUAÇO VEICULOS LTOA LTDA
CNPJ.78.912.656/0001-78

CHEVRDLET

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

PASSIVO

31-12-2018

Passivo Circulante
Empréstimos a Curto Prazo

Empréstimos bancários

2.824.069,89

Fornecedores
GM - veículos novos
Peças e acessórios GM
Fornecedores diversos
GM - Teste Drive
Garantia GM

1.753.944,11
1.471.018,86

282.925,25

Obrigações Sociais a Pagar
Obrigações com pessoal
Encargos sociais

256.403,96
145.458,97
110.944,99

ObrlgaçéSes Tributárias a Recolher
Impostos sobre vendas
Tributos a recolher

10.397,81
10.317,56

80,25

Outras Obrigações
Adiantamentos de clientes
Outras obrigações

803.324,01
383.953,73
419.370,28

983.628,28
947.343,75
947.343,75

Não Circulante
Empréstimos e Financiamentos

Emprestlmos Coligadas
Emprestimos de Sócios e Outros

Obrigações Tributárias
Inss a Recolher Suspenso

36.284,53
36.284,53

Patrimônio Liquido
capital Social

Capital subscrito
Capital a Integralizar

4.012.106,65
1.855.688,16
1.855.688,16

Resezvas de Capital
Reservas de Capital

216.735,80
216.735,80

Lucros ou Prejurzos Acumulados
Lucros acumulados
Resultado do exerclcío

1.939.682,69
2.086.459,01
(146.776,32)

TOTAL DO PASSIVO 7.819.804,82

~ ~4
Jt~etlAn lo Melmberg

S6cio A ministrador
CP-. 127.754.369-00

j:ãu ~-H-".
Elisa Mari~~

Contadora
CRC/PR-053085/0-S

31-12-2017

3.354.064,67
6.475,72
6.475,72

2.295.584,50
1.822.413,68

55.758,80
417.412,02

248.913,05
133.019,06
115.893,99

60.065,07
12.813,75
47.251,32

743.026,33
328.286,92
414.739,41

795.896,53
795.896,53
775.376,15
20.520,38

4.142.431,90
1.855.688,00
1.405.688,00
450.000,00

200.284,89
200.284,89

2.086.459,01
1.831.290,38
255.168,63

8.292.393,10





VALE DO IGUAC;Ú VEicUlOS lTDA
CNPJ.78.912.656/0001-78

ICHEVRDLET

DEMONSTRAC;AO DO RESULTADO ENCERRADO EM 31/12/2018

DEMONSTRAÇÃODORESULTADO

Receita bruta
( - ) Devoluções de vendas
( - ) Impostos sobre vendas

31/12/2018
17.559.765,51
(112.540,57)
(207.804,63)

17.239.420,31( =) Receita Ifquida operacional

( - ) Custo das mercadorias e serviços vendidos
( =) l.ucro Bruto
( +) Outras receitas operacionais

Receitas financeiras
Outras receitas operacionais

( - ) DespesasOperacionais
Despesas variáveis
Despesas com salários e ordenados
Despesas semi-fixas
Despesas fixas
Despesas tributárias
Despesas Administrativas
Despesas financeiras
Outras despesas operacionais

( =) l.ucro liquido operacional
( -) Outras despesas

Custo Vendas Imobilizado
Outras despesas

( +) Outras Receitas NãoOperacionais
Receitas com Vendas Imobilizado
Outras Receitas Não Operacionais

( =) Lucro antes da Contribuição Social
( - ) Provisão para Contribuição Social
( =) Lucro antes do Imposto de Renda
( - ) Provisão para Imposto de Renda
( =) l.ucro Líquldo do Exercício

15.186.378,08
2.053.042,23
537.135,52

37.384,54
499.750,98

2.796.680,87
209.170,16
968.519,38
437.256,73
344.855,64
581.214,12

161.700,48
93.964,36

(206.503,12)
486.415,81
395.350,23
91.065,58

617.569,81
527.000,00
90.569,81

(75.349,12)
23.671,91

(99.021,03)
47.755,29

(146.776,32)

Jis~~erg
Sócio Administrador

CPF:127.754.369-00

ct~~~n
Contadora

CRC/PR-05308S/0-S

31/12/2017
13.997.351,58

(10.291,11)
(216.918,17)

13.770.142,30

11.788.966,05
1.981.176,25
325.053,85

40.954,16
284.099,69

2.126.280,36
149.389,60
956.252,12
586.099,67
191.583,30
110.942,87

125.190,65
5.822,15

179.949,74
436.923,65
370.861,80
65.061,85

535.148,17
452.701,83
82.446,34

278.174,26
8.147,94

270.026,32
14.857,69

255.168,63





VALE DO IGUAÇO VEICULOS LTDA
CNPJ.78.912.656/0001-78

CHEVROL:ET .

DEMONSTRAÇÃODELUCROSOU PREjUízos ACUMULADOS01/01/18 A 31/12/2018

Saldo iniciaI de Lucros acumulados
( - ) Ajustes de Exerciclos Anteriores
( + ) Lucro llquíde de 01/01/18 a 31/12/18( = ) Saldo atual de Lucros acumulados

J4e~rg
Sócio Administrador

CPF: 1Z7.754.369-00

2.086.459,01

(146.776,32)
1.939.682,69

a;C}iho~
Elisa Maria Isotton
Contadora
CRC/PR-053085/0-S

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





VALE DO IGUAÇO VEtCULOS LTDA
CNPJ.78.912.656/0001-78

CHE.VRDLET

DEMONSTRAÇÃOPO FLUXODECAIXA REALIZADO

1) DASATIVIDADES OPERACIONAIS
( + ) Recebimentos de Clientes e outros
( - ) Pagamentos a Fornecedores
( - ) Pagamentos a Funcionários
( - ) Recolhimentos ao Governo
( - ) Pagamentos a Credores Diversos( = ) Disponibilidades geradas pelas Atlv. Operac.

2) DASATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
( + ) Recebimento de Venda de Imobilizado
( - ) Aquisição de Atlvo Permanente
( + ) Recebimento de Plano de Capltallz.GMB
( = ) Disponibilidades geradas pelas Atlv.de Investin

3) DASATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
( + ) Novos Empréstimos
( + ) Receitas Financeiras
( - ) Amortização de Empréstimos
( - ) Despesas Financeiras
( + ) Emissão de Debêntures
( + ) Integrallzação de Capital
( - ) Pagamento de Dividendos
( = ) Disponibilidades geradas pelas Ativ.de Financia

(=) FLUXOLíQUIDO DECAIXA
( + ) SALDO INICIAL DECAIXA( = ) SALDOFINAL DECAIXA

.., I vt.
lPseti onio Meimberg

Sócio Administrador
CPF127.754.369-00

- -- --------

2018

17.890.636,63
(15.157.251,19)
(1.052.686,63)
(638.333,13)

(1.453.448,11)
(411.082,43)

527.000,00
(312.094,16)
196.965,01

411.870,85

37.384,54

(161.700,48)

(124.315,94)

(123.527,52)
274.565,32
151.037,80

~.~~_#:
ElisaMh1f~

Contadora
CRC/PR-OS3085/0-S

2017

13.815.816,43
(10.257.943,36)

(956.252,12)
(350.866,67)

(1.263.803,26)
986.951,02

452.701,83
(1.282.711,67)

36.825,67
(793.184,17)

40.954,16

(125.190,65)

(84.236,49)

109.530,36
16S.034,96
274.565,32





VALE DO IGUAÇU VEiCUlOS lTOA
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CHEVRDLET

DEMONSTRACÕESPAS MUTACÕESDO PATRIMÔNIO ÚQUIDO EM 31/12/2018

~AP. 5Q~IAL RI;S,~APlIAb bU~B.ºlPRr;J TOTAbSALPQ nUCIQ DQ EXERCíCIO 1.855.688,00 200.284,89 2.086.459,01 4.142.431,90~ !

Ajustes de Exercícios Anteriores

Distribuições de Lucros/Bonificações 16.451,07 16.451,07

Lucros/Prejuízos do Exercício -146.776,32 -146.776,32

SALPO EI~AL PO r;XERCícIQ 1.855.688,00 216.735,96 1.939.682,69 4.012.106,65

JiS~berg
SócioAdministrador
CPF:127.7S4.369-00

~u;]_/\~·
EJisaM~n

Contadora
CRC/PR-OS3085/0-S
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NOTAS EXPLICATIVAS

1.0) INFORMAÇÕES GERAIS DA EMPRESA
A Empresa VALE DO IGUAÇUVEÍCULOSLTDA é uma pessoa jurídica de direito privado, constituída em 20/08/1985, sob a forma
de sociedade empresária limitada, estabelecida na Av. Presidente Kennedy, 120, Bairro Cidade Sul, CEP85660-000, Dois Vizinhos,
Paraná, CNPJnO78.912.656/0001-78. Suas principais atlvidades são: Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários
nnvnc::

2.0) BASE DA ELABORAÇÃO E PRÁTICAS CONTÁBEIS
As demonstrações contábels incluem o balanço patrimonial, a demonstração de resultado, a demonstração de lucros ou prejuízos
acumulados, a demonstração das mutações do patrimônlo líquido, a demonstração do fluxo de caixa e as notas explicativas.
A entidade não possui nenhum item de outro resultado abrangente em nenhum dos períodos para os quais as demonstrações
contábeis são apresentadas, motivo pelo qual a demonstração de resultado abrangente não está sendo apresentada.
Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim,
as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são
frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade,
integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei
11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto às documentações e procedimentos. A
responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos contábeis
efetlvamente notificados pela administração da empresa a este profissional.
2.1) Adoção NBCT;

As demonstrações contábeis para o exercício findo em 31/12/2018 foram elaboradas e apresentadas de acordo com a resolução
CFCnO1.319/10, Quepermitiu, para esse exercício a implementação da nova norma contábil, a não elaboração e divulgação dos
Dessa forma, os valores correspondentes ao balanço patrimonial levantados em 31/12/2018 e das demais demonstrações
contábels não foram ajustadas pelos ajustes retrospectivos, permanecendo com os valores apresentados anteriormente com as
normas contábeis aplicadas anteriormente à vícênda da NBCTG 1.000 - Contabilidade para pequenas e m//édias empresas.
As aplicações decorrentes da adoção dessas normas não tiveram Impacto relevantes nas demonstrações contábeis apresentadas.

3.0) RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
3.1) Apuração de Resultado;
As receitas e despesas são apropriadas de acordo com o regime de competência.
3.2) Estoque

A empresa mantém inventário de estoque permanente para controle de estoques e apuração de custos. Para sua avaliação é
adotado o custo médio Que não exceda o preço de mercado
3.3) Contas a Receber
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de mercadorias ou prestação de
serviços no decurso normal das atividades da empresa. Se o prazo de recebimento é equívalenta a um ano ou menos (ou outro
que atenda ao ciclo normal de operações da empresa), as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário
estão classificadas no atlvo não circulante.
3.4) Contas a pagar

As contas a pagar de fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços adquiridos de fornecedores no decurso normal
dos negócios, sendo classificadas como passivo circulante se o pagamento for devido no período de até um ano ou menos (ou
outro que atenda ao ciclo normal de operações da empresa. Caso contrário às contas a pagar estão classificadas no passivo não \ \.
Circulante). ._~\
3.5) Imobilizado

. Os Itens do Imobilizado são mensuráveis pelo custo de aquisição menos a depreciação acumulada.
A depreciação foi calculada pelo do linear de acordo com a Legislaçãodo Imposto de Renda conforme Instruções Normativas
162/98 e 130/99.

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





VALE DO IGUAÇÚ VEÍCULOS LTOA
CNPJ.78.912.656/0001~78

CHEVRDLET

3.6) Imobilizado
Durante o ano de 2018, houve a consolidação do PERT-ProgramaEspecial de Regularização Tributária, onde permitia a
compensaçãodos débitos junto a Receita Federal com utilização de PrejuizosFiscais.A normativa permitia também a utilização
dessecrédito com empresasCollqadas,Interllqadas e uoadas, sendoQuea BlqqerVeiculos Ltda CNPJ.02.937.451/0001-85
cedeu o valor de R$.437.418,52 do seu Prejuízo Acumulado, diminuindo o saldo de LUCROS/PREJUIZOSACUMULADOSe em
contrapartida a Vale do !guaçú VeículosLtda registrou como Empréstimosa Pagar.

4.0) PATRIMÔNIO LÍQUIDO
4.1) CapitalSocial
O capital social subscrito é de R$ 1.855.688,00 registrados em moeda corrente do país. É composto de 1.855.688 quotas

. totalmente Integrallzadas, conforme 9a Alteração Contratual registrada em 11/05/2018 Registro nO 20182114775 na Junta
Comercialdo Paraná.

5.0) APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕESCONTÁBEIS
A administração conclui que as demonstrações contábels apresentam, de forma apropriada, a posição financeira patrimonial, o
desempenhoe os fluxos de caixa da entidade.

DoisVizinhos- PR,31 de dezembro de 2018.

io~erg
Sócio Administrador

CPF.127.754.369-00

~~
Elisa Maria Isotton
Contadora

CRC/PR 053085-0/5
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: Vale Do Iguacu Veiculos Ltda

Período da Escrituração: 01/10/2018 a 31/12/2018

Número de Ordem do Livro: 87
CNPJ: 78.912.656/0001-78

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Nome Empresarial

de Ordem

78.912.656/0001-78

NIRE

CNPJ

87

Município Dois Vizinhos

Data do arquivamento dos atas
constitutivos 19/08/1985

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em

Nome Empresarial Vale Do Iguacu Veiculos LIda

Natureza do Livro

de ordem 87

30563

01/10/2018

Data de término 31/12/2018

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
1C.3E.67 .51.1F.0A.FF.12.8E.F8.E4.ED.BF.28.9A.2C.DCAB.69.66-4, nos termos do Decreto nO8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped

Versão 6.004 do Visualizador

~.





TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: Vale Do Iguacu Veiculas Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/03/2018

Número de Ordem do Livro: 84

CNPJ: 78.912.656/0001-78

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

Natureza do Livro

78.912.656/0001-78

, 41:200EI795·82

Município

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

19/08/1985

Data de arquivamento do ato de
de sociedade simples em

31/12/2018

31025

Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral

Quantidade total de linhas do arquivo
I

Data de término 31/03/2018

---------,,------------------------'-------------
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
12.5B.12.49.18.FO.B1.6E.2E.E7 .OA.DE.36.03.8C.EO.87.14.32.12-1, nos termos do Decreto nO8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador





l __.._- BALANÇO PATRIMONIAL

CNPJ: 78.912.656/0001-78
I, Entidade:
I Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/03/2018

Número de Ordem do Livro: 84

Vale Do Iguacu Veiculas Ltda

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

CIRCULANTE

DISPONlvEL
...............••........•............•..••.•........•••..........................•..•...........................•.............................................••...

CAIXA E BANCOS

CAIXA

BANCOS

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

CRÉDITOS

CRÉDITOS A RECEBER

CLIENTES

VALORES A RECEBER FÁBRICA

VALORES A RECEBER GM
.....................................................................................................................................................................••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••

ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS.......................................................

ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

OUTROS VALORES A RECEBER

(-) IMPOSTOS A RECUPERAR

ESTOQ!JES
ESTOQUES DE MERCADORIAS E

SERViÇOS
ESTOQUES DE AUTOMÓVEIS NOVOS

ESTOQUES DE COMERCIAIS NOVOS

ESTOQUES DE AUTOMÓVEIS USADOS

ESTOQUES DE COMERCIAIS USADOS

ESTOQUES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
'12.5B.12.49.18.FO.B1.6E.2E.E7.0ADE.36.03.8C.EO.87.14.32.12-1, nos termos do Decreto nO8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Vale Do Iguacu Veiculas Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/03/2018

Número de Ordem do Livro: 84

CNPJ: 78.912.656/0001-78

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

CRÉDITOS A'RECEBER
OUTROS VALORES A RECEBER

INVESTIMENTOS.

INVESTIMENTOS
.........................................•..•....................••................•.......................••••.•••..............•......................••.••••....•...........••..••...............••... , , ,

TITULOS E APLlCAÇCES DE GIRO

IMOBILIZADO

TERRENOS

VElcULOS A SERViÇO DA CASA
(-) ( - ) DEPRECIAÇÃO DEVEIc::LJLOSA

SER\,IÇ9 ..DA.C:;A,SA,
EQUIPAMENTOS DE

TELECOMUNICAÇÃO
IT HARDWARE -

OUTRAS IMOBILlZAÇCES
(_)(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS

IMOBILlZAÇCES

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
12.58.12.49.18.FO.81.6E.2E.E7.0A.DE.36.03.8C.EO.87.14.32.12-1, nos termos do Decreto nO8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador Página
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Entidade: Vale Do Iguacu Veiculos Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/03/2018

Número de Ordem do Livro: 84

CNPJ: 78.912.656/0001-78

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

FORNECEDORES E
PAGAR
FORNECEDORES E

PAGAR

FORNECEDORES

OBRIGAÇÓES SOCIAIS A PAGAR

OBRIGAÇÓES SOCIAIS A PAGAR

OBRIGAÇÓES COM PESSOAL

ENCARGOS SOCIAIS

IMPOSTOS A RECOLHER

OUTRAS OBRIGAÇÓES
.....................................

OUTRAS OBRIGAÇÓES

OUTRAS OBRIGAÇÓES

NÃO CIRCULANTE

TRIBUTOS PARCELADOS

PATRIMÓNIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SOCIAL
.............................................................................................................. _ .

RESERVAS DE CAPITAL

RESERVAS DE CAPITAL

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
12.5B.12.49.18.FO.B1.6E.2E.E7.0A.DE.36.03.8C.EO.87.14.32.12-1, nos termos do Decreto nO8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 6.004 do Visualizador Página 3 d
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Vale Do Iguacu Veiculos Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/03/2018

Número de Ordem do Livro: 84

CNPJ: 78.912.656/0001-78

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

_.-_.__..._---_ ..._.__ .._----------------------------------------
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
12.5B.12.49.18.FO.B1.6E.2E.E7.0A.DE.36.03.8C.EO.87.14.32.12-1, nos termos do Decreto nO8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador





DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCíCIO

Entidade: Vale Do Iguacu Veiculos Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/03/2018

Número de Ordem do Livro: 84

CNPJ: 78.912.656/0001-78

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
12.5B.12.49.18.FO.B1.6E.2E.E7.0A.DE.36.03.8C.EO.87.14.32.12-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador





DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERClclO

Entidade: Vale Do Iguacu Veiculas Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/03/2018

Número de Ordem do Livro: 84

CNPJ: 78.912.656/0001-78

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
12.5B.12.49.18.FO.B1.6E.2E.E7.0ADE.36.03.8C.EO.87.14.32.12-1, nos termos do Decreto nO8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - S~

Versão 6.0.4 do Visualizador





DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCíCIO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/03/2018 CNPJ: 78.912.656/0001-78
Entidade: Vale Do Iguacu Veiculos Ltda

Número de Ordem do Livro: 84

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
12.5B.12.49.18.FO.B1.6E.2E.E7.0A.DE.36.03.8C.EO.87.14.32.12-1, nos termos do Decreto nO8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sp

Versão 6.0.4 do Visualizador





Entidade: . Vale Do Iguacu Veiculas Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/03/2018

Número de Ordem do Livro: 84

CNPJ: 78.912.656/0001-78

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCíCIO

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
12.5B.12.49.18.FO.B1.6E.2E.E7.0ADE.36.03.8C.EO.87.14.32.12-1, nos termos do Decreto nO8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Spe

Versão 6.0.4 do Visualizador ~ágin





SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ: 78.912.656/0001-78 Nire: 41200679582 Scp:

NomeEmpresarial: ValeDo IguacuVeiculosLIda

Perlododa Escríturação: 01/01/2018 a 31/03/2018

Formade EscrituraçãoContábil: LivroDiário
Naturezado Livro: EscrituraçãoContábilDigitaldo LivroDiárioGeral

Identificaçãodo arquivo(hash): 12.5B.12.49.18.FO.B1.6E.2E.E7.OA.DE.36.03.8C.EO.87.14.32.12-

Consulta Realizada em: 26/07/201910:34:45

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nO1.800/1996, com a alteração dada pelo
Decreto nO8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-8 da Lei nO8.934/1994, sendo
dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nO8.934/1994 ,.

_ ..__._----------------------------
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sp

6.0.4





TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: Vale Do Iguacu Veículos Ltda

Período da Escrituração: 01/04/2018 a 30/06/2018

Número de Ordem do Livro: 85

CNPJ: 78.912.656/0001-78

Período Selecionado: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

NPJ

: 41 :WO€;79582

Município Dois Vizinhos

Nome Empresarial

NIRE

78.912.656/0001-78

Número de Ordem

Natureza do Livro Escrituração Contábil Digitai do Livro Diário Geral

Data do arquivamento dos atos
constitutivos
Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em

01/04/2018

Natureza do Livro

Número de ordem

Quantidade total de linhas do arquivo
ital

: 30/06/2018

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
1C.EE.CO.91.22.B6.7B.B2.66.FD.56.8B.24.6D.55.84.6B.B6.DD.96-9. nos termos do Decreto nO8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador
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Entidade: Vale Do Iguacu Veiculas Ltda

Período da Escrituração: 01/04/2018 a 30/06/2018

Número de Ordem do Livro: 85

CNPJ: 78.912.656/0001-78

Período Selecíonado: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

CIRCULANTE

DISPONíVEL

CAIXA E BANCOS

CAIXA

BANCOS

APLlCAÇÓES FINANCEIRAS............................................................................................................................••.......•••..••..........••.•••.•...•••......••.............••....•.........•.•...............................••.••......: .

CRÉ:DITOS

CRÉDITOS A RECEBER

CHEQUES A COMPENSAR
...........................................................................................................................................................•.................................................................................................................. i····················································· .

CLIENTES

ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS

ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

OUTROS VALORES A RECEBER

(..) IMPOSTOS A RECUPERAR
.....................................

ESTOQUES

ESTOQUES DE MERCADORIAS E
SERViÇOS

ESTOQUES DE AUTOMÓVEIS NOVOS

ESTOQUES DE COMERCIAIS NOVOS
.........................................................................................................................•..........••....•..••............•••.............

ESTOQUES DE AUTOMÓVEIS USADOS

ESTOQUES DE COMERCIAIS USADOS

ESTOQUES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS

E

ESTOQUES DE PNEUS
(..) ESTOQUES - SERViÇOS EFETUADOS

POR TERCEIROS
DESPESAS ANTECIPADAS

DESPESAS ANTECIPADAS

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
1C.EE.CO.91.22.B6.7B.B2.66.FD.56.8B.24.6D.55.84.6B.B6.D0.96-9, nos termos do Decreto nO8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador
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Entidade: Vale Do Iguacu Veiculos Ltda

Período da Escrituração: 01/04/2018 a 30/06/2018

Número de Ordem do Livro: 85

CNPJ: 78.912.656/0001-78

Período Selecionado: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

CRÉDITOS

CRÉDITOS A RECEBER

OUTROS VALORES A RECEBER

INVESTIMENTOS .
....•................................................•.....................................•••.•.................................................•...•.•••...............

INVESTIMENTOS

TíTULOS E APLlCAÇÓES DE GIRO

TITULOS E APLlCAÇÓES DE GIRO

PRÉDIOS E BENFEITORIAS

(_)(_ )ÓEPREClÃÇÃOÓEPRéóioSE
BENFEITORIAS

MÁQUINAS E FERRAMENTAS

. (-) ( - )
FERRAMENTAS

EQUIPAMENTOS, PEÇAS E
ACESSÓRIOS

MÓVEIS E UTENSíLIOS

FINANCIAMENTOS
EMPRÉSTIMOS BANCARIOS E

FINANCIAMENTOS

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
1C.EE.CO.91.22.B6.7B.B2.66.FD.56.8B.24.6D.55.84.6B.B6.DD.96-9, nos termos do Decreto nO8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador Página!)
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BALANÇO PATRIMONIAL

Período da Escrituração: 01/04/2018 a 30/06/2018

Número de Ordem do Livro: 85

CNPJ: 78.912.656/0001-78
Entidade: Vale Do Iguacu Veiculos Ltda

Período Selecionado: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

FORNECEDORES E DUPLICATAS A
PAGAR
FORNECEDORES E DUPLICATAS A

PAGAR

FORNECEDORES

OBRIGAÇOES SOCIAIS A PAGAR

IMPOSTOS A RECOLHER
OUTRASOBRIG,~A\Çç:6oIEESS"""""""""""""'" ; " '''''''''''''''''''''''R~;''693:4195,E;4'"''''''''''''''''''''''''''''"'""F~$'e;1'8.2~;,53:

OUTRAS OBRIGAÇOES

OUTRAS OBRIGAÇOES

NÃO CIRCULANTE

NÃO CIRCULANTE.

TRIBUTOS PARCELADOS

PATRIMÓNIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL

.CAPITAL SOCIAL
......................................................•.•.....................•.•.............................................................................•..•.................................... " ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, "",,;, '"

CAPITAL SOCIAL

RESERVAS DE CAPITAL

LUCROS OU PREJuíZOS ACUMULADOS

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
1C.EE.CO.91.22.B6.7B.B2.66.FD.56.8B.24.6D.55.84.6B.B6.DD.96-9, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Vale Do Iguacu Veiculas Ltda

Período da Escrituração: 01/04/2018 a 30/06/2018

Número de Ordem do Livro: 85

CNPJ: 78.912.656/0001-78

Período Selecionado: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
1C.EE.CO.91.22.B6.7B.B2.66.FD.56.8B.24.6D.55.84.6B.B6.D0.96-9, nos termos do Decreto nO8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador





DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCíCIO

Período da Escrituração: 01/04/2018 fi 30/06/2018
Número de Ordem do Livro: 85

CNPJ: 78.912.656/0001-78
Entidade: Vale Do Iguacu Veiculos Uda

Período Selecionado: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

RECEITAS

DEPARTAMENTO DE VElcULOS NOVOS

VENDAS DE VEICULOS NOVOS

VENDAS DIRETAS DE VElcULOS NOVOS

DEPARTAMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS

VENDA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE PEÇAS E

ACESSÓRIOS
DEPARTAMENTO DE OFICINA MECÂNICA

R$ 420.240,88

R$ 405.269,41

R$ 14.971,47

R$ 149.994,00

R$ 149.994,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
1C.EE.CO.91.22.B6.7B.B2.66.FD.56.8B.24.6D.55.84.6B.B6.D0.96-9, nos termos do Decreto nO8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCíCIO

Período da Escrituração: 01/04/2018 a 30/06/2018

Número de Ordem do Livro: 85

CNPJ: 78.912.656/0001-78
Entidade: Vale Do Iguacu Velculos Uda

Período Selecionado: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

(-) PIS SNENDAS DE COMERCIAIS USADOS
.......................................................... ,.................................................................. ,

(-) PIS /SVENDAS - DEPTO PEÇAS E ACESSÓRIOS

(-) PIS SNENDAS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS

(_)PIS SNENDAS - DEPTO OFICINA MECÂNICA

(_)PIS SNENDAS M.O. OFICINA MECÂNICA

(_)CUSTOS DE VENDAS DE AUTOMÓVEIS NOVOS

(_)CUSTOS VENDAS - DEPTO VElcULOS USADOS

R$ (2.451.071,65)

R$ (755.520,11)

-_...._ ..__ ....._-_._-_ ......_._-------------------------------
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
1C.EE.CO.91.22.B6.7B.B2.66.FD.56.8B.24.6D.55.84.6B.B6.DD.96-9, nos termos do Decreto nO8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital -'-Sped

Versão 6.004 do Visualizador





DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCíCIO

Entidade: Vale Do Iguacu Veiculos Ltda

Período da Escrituração: 01/04/2018 a 30/06/2018

Número de Ordem do Livro: 85

CNPJ: 78.912.656/0001-78

Período Selecionado: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

(-) CUSTOS DE VENDAS M.O. OFICINA MECÂNICA

(-) CUSTOS TRANSFERÊNCIAS INTERNAS M.O.
MECÂNICA

(-) CUSTOS DE VENDAS - DEPTO FUNILARIA E PINTURA

(-) CUSTOS DE VENDAS M.O. FUNILARIA E PINTURA

(-) CUSTOS INTERNAS M.O.
FUNILARIA

(-) DESPESAS OPERACIONAIS
..................................................................................................................; .................•...............................................................................

(-) DESPESAS

(-) DESPESAS VARIÁVEIS

(-) DESPESAS COM SALÁRIOS E ORDENADOS

(-) DESPESAS SEMI-FIXAS

(-) DESPESAS SEM l-FIXAS

(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS

(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS
....................................................................................................•.................... ;.............................•................................................................................................. , .

(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS

R$ (2.857,52)

R$ (12.690,30)

R$ (11.748,81)

R$ (941,49)

R$ (389.470,39)

DESPESAS ou RECEITAS EXTRAORDINARIAS

(-) DESPESAS OU PERDAS EXTRAORDINARIAS ....................................... c .

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
1C.EE.CO.91.22.B6.7B.B2.66.FD.56.8B.24.6D,55.84.6B.B6.DD.96-9, nos termos do Decreto nO8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped

Versão 6.004 do Visualizador
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCíCIO

Período da Escrituração: 01/04/2018 a 30/06/2018

Número de Ordem do Livro: 85

CNPJ: 78.912.656/0001-78
Entidade: Vale Do Iguacu Veiculos Ltda

Período Selecionado: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

RECEITAS OU GANHOS EXTRAORDINARIOS ..

._---- ._---------------- ._-------------
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
1C.EE.CO.91.22.B6.7B.B2.66.FD.56.8B.24.6D.55.84.6B.B6.D0.96-9, nos termos do Decreto nO8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador Págjna4~





SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃOI
\ _-_._-
I

I
I Período da Escrlturaçâo:

78.912.656/0001-78

01/04/2018 a 30/06/2018

Nire: 41200679582 Scp:

NomeEmpresarial: ValeDo IguacuVeiculasLIda

CNPJ:

Formade EscrituraçãoContábil: LivroDiário

Naturezado Livro: EscrituraçãoContábilDigitaldo LivroDiárioGeral

Identificaçãodoarquivo(hash): 1C.EE.CO.91.22.B6.7B.B2.66.FD.56.8B.24.6D.55.84.68.B6.DD.96-

Consulta Realizada em: 26/07/201910:39:34

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nO1.800/1996, com a alteração dada pelo
Decreto nO8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-8 da Lei nO8.934/1994, sendo
dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nO8.934/1994).

.------------------
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped Pá91nat
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: ValeDo IguacuVeiculasLtda
Período da Escrituração: 01/07/2018a 30/09/2018
Número de Ordem do Livro: 86

CNPJ: 78.912.656/0001-78

NIRE

86

Nome Empresarial

CNPJ 78.912.656/0001-78

Número de Ordem

!Escrituraçâo Contábil Digital do Livro Diário Geral

Município

Data do arquivamento dos atos
constitutivos
Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em

Data de término 30/09/2018

Natureza do Livro

de ordem

01/07/2018

31410

Data de inicio

Estedocumentoé parteintegrantede escrituraçãocujaautenticaçãosecomprovapelo recibode número
E5.20.60.AA.24.C1.00.CE.BF.57.99.7F.74.00.15.A9.14.10.74.30-6, nostermosdo Decreton°8.683/2016.

Esterelatóriofoi geradopeloSistemaPúblicode EscrituraçãoOigital- Sped

Versão6.0.4doVisualizador ~âgina1 d~



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Vale Do Iguacu Veiculas Ltda

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 30/09/2018

Número de Ordem do Livro: 86
CNPJ: 78.912.656/0001-78

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 29 de Setembro de 2018

CAIXA E BANCOS
...........................................................................

CAIXA

BANCOS

ESTOQUES

ESTOQUES DE MERCADORIAS E
SERViÇOS

ESTOQUES DE AUTOMÓVEIS NOVOS
.................................................................................

ESTOQUES DE COMERCIAIS NOVOS
....................•.................•.•.........................•...................................••••••••...........•.........•.. _, __ ,_"_"""'"'''''''''' '"

ESTOQUES DE AUTOMÓVEIS USADOS

ESTOQUES DE COMERCIAIS USADOS

ESTOQUES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS

ESTOÓLJES óEcÓMsúsrlvés E

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
E5.2D.60.AA.24.C1.0D.CE.BF.57.99.7F.74.DD.15.A9.14.1D.74.30-6, nos termos do Decreto nO8.683/2016 .

.Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador ina1dt
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BALANÇO PATRIMONIAL

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 30/09/2018

Número de Ordem do Livro: 86

CNPJ: 78.912.656/0001-78

Entidade: Vale Do Iguacu Veiculos Ltda

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 29 de Setembro de 2018

R$ 810.618,52

R$ 664.188,90

R$ 146.429,62

IMOBILIZADO
..........................................

TERRENOS

. PRÉDIOS E BENFEITORIAS

(-) ( - )
BENFEITORIAS

MÁQUINAS E FERRAMENTAS

EQUIPAMENTOS, PEÇAS E
ACESSÓRIOS

MÓVEIS E UTENSíLIOS

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
E5.2D.60.AA.24.C1.0D.CE.BF.57.99.7F.74.DD.15.A9.14.1D.74.30-6, nos termos do Decreto nO8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped

Versão 6.004 do Visualizador
2d~
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Vale Do Iguacu Veículos Ltda

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 30/09/2018

Número de Ordem do Livro: 86
CNPJ: 78.912.656/0001-78

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 29 de Setembro de 2018

EMPRÉSTIMOS 0/"",,,,,,,,
FINANCIAMENTOS

EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS

FORNECEDORES E DUPLICATAS A
PAGAR
FORNECEDORES E DUPLICATAS A

PAGAR

FORNECEDORES

OBRIGAÇÓES SOCIAIS A PAGAR

OBRIGAÇÓES SOCIAIS A PAGAR

OBRIGAÇÓES COM PESSOAL R$ 173.336,56

R$128.574,14

R$ 37.762,87

R$ 37.762,87

OUTRAS OBRIGAÇÓES

OUTRAS OBRIGAÇÓES

NÃO CIRCULANTE

NÃO CIRCULANTE.

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
........................•..•...•.•....•........................•...••..........•.....•..................................•.............................................. "',., ... ", ..,.,."., .. ".,.,.""."".,.,.,., .. , ""', ""','

OUTROS VALORES A PAGAR
.........................................

EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS E OUTROS

OBRIGAÇÓES TRIBUTÁRIAS

PATRIMÓNIO LíQUIDO

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SOCIAL

RESERVAS DE CAPITAL
...•.••......•.......................................••...•..•...••..................................••.......••.

RESERVAS DE CAPITAL

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
E5.2D.60.AA.24.C1.0D.CE.BF.57.99.7F.74.DD.15.A9.14.1D.74.30-6, nos termos do Decreto nO8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 6.004 do Visualizador
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Vale Do Iguacu Veiculos Ltda

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 30/09/2018

Número de Ordem do Livro: 86
CNPJ: 78.912.656/0001-78

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 29 de Setembro de 2018

LUCROS OU PREJulzos ACUMULADOS

LUCROS OU PREJulzos ACUMULADOS

R$ 2.278.052,96

R$ 2.278.052,96

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
E5.2D.60.AA.24.C1.0D.CE.BF.57.99.7F.74.DD.15.A9.14.1D.74.30-6, nos termos do Decreto nO8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 6.004 do Visualizador Pág;na4de~
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCíCIO

Entidade: Vale Do Iguacu Veiculas Ltda

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 30/09/2018

Número de Ordem do Livro: 86
CNPJ: 78.912.656/0001-78

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 29 de Setembro de 2018

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
E5.2D.60.AA.24.C1.0D.CE.BF.57.99.7F.74.DD.15.A9.14.1D.74.30-6, nos termos do Decreto nO8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador âgina1 dt





Período da Escrituração: 01/07/2018 a 30/09/2018

Número de Ordem do Livro: 86
CNPJ: 78.912.656/0001-78

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCfclO

Entidade: Vale Do Iguacu Veiculos Ltda

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 29 de Setembro de 2018

(-) PIS SNENDAS DE AUTOMÓVEIS USADOS

(-) PIS SNENDAS DE COMERCIAIS USADOS

(-) PI
.......................................................•......................••....................•....................•.••.........................................••..............•..•....•............................•.••..................•...•......•...•...........................................................•....•... , .

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
E5.2D.60.AA.24.C1.0D.CE.BF.57.99.7F.74.DD.15.A9.14.1D.74.30-6, nos termos do Decreto nO8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador
.gina2de~





DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCíCIO

Entidade: Vale Do Iguacu Veiculas Ltda

Período da Escrituração: 01/07/2018 a 30/09/2018

Número de Ordem do Livro: 86

CNPJ: 78.912.656/0001-78

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 29 de Setembro de 2018

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
E5.2D.60.AA.24.C1.0D.CE.BF.57.99.7F.74.DD.15.A9.14.1 D.74.3D-6, nos termos do Decreto nO8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 6.004 do Visualizador Página 3 de 4
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Período da Escrituração: 01/07/2018 a 30/09/2018

Número de Ordem do Livro: 86

CNPJ: 78.912.656/0001-78

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCíCIO

Entidade: Vale Do Iguacu Veiculas Ltda

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 29 de Setembro de 2018

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
E5.2D.60.AA.24.C1.0D.CE.8F.57.99.7F.74.DD.15.A9.14.1 0.74.30-6, nos termos do Decreto nO8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador âgina4d~





SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO
1:----··..--·---·-..

I NomeEmpresarial:

CNPJ: 78.912.656/0001-78 Nire: 41200679582 Scp:

ValeDo IguacuVeiculasLIda

Perlododa Escritur8,2ão: 01/07/2018 a 30/09/2018

Formade EscrituraçãoContábil: LivroDiário

Naturezado Livro: EscrituraçãoContábilDigitaldo LivroDiárioGeral

Identificaçãodoarquivo(hash): E5.2D.60.AA.24.C1.0D.CE.BF.57.99.7F.74.DO.15A9.14.10.74.30-

Consulta Realizada em: 26/07/201910:42:45

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nO1.800/1996, com a alteração dada pelo
Decreto nO8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-8 da Lei nO8.934/1994, sendo
dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nO8.934/1994).

--_ ..__._.._-_ ..__.__._._-_._---------------------------
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de E(;crituração Digital - Sped

6.0.4 Páglna1~





TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: Vale Do Iguacu Veiculas Ltda

Período da Escrituração: 01/10/2018 a 31/12/2018

Número de Ordem do Livro: 87

CNPJ: 78.912.656/0001-78

Número de Ordem

41200679582

Nome Empresarial Vale Do Iguacu Veiculas LIda

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

19/08/1985

NIRE

CNPJ 78.912.656/0001-78

87

Natureza do Livro Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral

Município Dois Vizinhos

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade em resária

Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral

Vale Do Iguacu Veiculas LIda

Natureza do Livro

Número de ordem 87

31/12/2018

_ __ _---_ _._------------------------------------------
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
1C.3E.67 .51.1F.0A.FF.12.8E.F8.E4.ED.BF.28.9A.2C.DC.4B.69.66-4, nos termos do Decreto nO8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador gina1 de~





BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Vale Do Iguacu Veiculos Ltda

Período da Escrituração: 01/10/2018 a 31/12/2018

Número de Ordem do Livro: 87
CNPJ: 78.912.656/0001-78

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

CAIXA E BANCOS

CAIXA

BANCOS

ESTOQUES

ESTOQUES DE MERCADORIAS E
SERViÇOS

ESTOQUES DE AUTOMÓVEIS NOVOS

ESTOQUES DE COMERCIAIS NOVOS

ESTOQUES DE AUTOMÓVEIS USADOS
...............................................................................................................••..........•....•..................................................•.

ESTOQUES DE COMERCIAIS USADOS

ESTOQUES DE COMI3USTIVEIS E
LUBRIFICANTES

ESTOQUES DE MATERIAIS DIVERSOS

ESTOQUES DE PNEUS

DESPESAS ANTECIPADAS

DESPESAS ANTECIPADAS

DESPESAS ANTECIPADAS

NÃO CIRCULANTE

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
1C.3E.67.51.1 F.0A.FF.12.8E.F8.E4.ED.BF.28.9A.2C.DCAB.69.66_4, nos termos do Decreto nO8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital _ Sped

Versão 6.0A do Visualízador
'ina1de~
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Período da Escrituração: 01/10/2018 a 31/12/2018

Número de Ordem do Livro: 87
CNPJ: 78.912.656/0001-78

!
1- BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Vale Do Iguacu Veiculos Ltda

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

MÓVEIS E UTENSíLIOS
c···························,·························.

(-) (-) E
UTENSíLIOS

VEícULOS A SERViÇO DA CASA

(-) (-) DEPRECIAÇÂoDEVEícULOS A
SERViÇO DA 9A§",

EQUIPAMENTOS DE

SÓCIOS E OUTROS

INVESTIMENTOS.
..........................................................................................................................................................................................................., !

INVESTIMENTOS

TíTULOS E APLlCAÇOES DE GIRO

TITUlOS E APLlCAÇOES DE GIRO

TERRENOS

(-) ( - ) E
BENFEITORIAS

MAQUINAS E FERRAMENTAS, .
(-) ( - ) Ut:tJ~t:\"IAI-'AU

FERRAMENTAS

R$ 166.454,00

R$ (137.015,64)

R$ 10.423,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
1C.3E.67.51.1 F.OAFF.12.8E.F8.E4.ED.BF.28.9A.2C.DC.4B.69.66-4, nos termos do Decreto nO8.683/2016.
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Entidade: Vale Do Iguacu Veículos Ltda

Período da Escrituração: 01/10/2018 a 31/12/2018

Número de Ordem do Livro: 87
CNPJ: 78.912.656/0001-78

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCíCIO

Período da Escrituração: 01/10/2018 a 31/12/2018

Número de Ordem do Livro: 87
CNPJ: 78.912.656/0001-78

Entidade: Vale Do Iguacu Veiculos Ltda

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

VENDAS DE COMERCIAIS USADOS

DEPARTAMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS

VENDA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
TRANSFER~NCIAS INTERNAS DE PEÇAS E

ACESSÓRIOS

DEPARTAMENTO DE OFICINA MECÂNICA

VENDAS DE MÂO-DE-OBRA OFICINA MECÂNICA

DEPARTAMENTO DE FUNILARIA E PINTURA

R$ 566.315,77

R$ 555.273,02

R$ 11.042,75

R$ 139.377,26

R$ 139.377,26

OUTRAS RECEITAS

OUTRAS RECEITAS

......................................................._ ..._ ........__ ...._ .._ .._--_._._-------------------------- ---------
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
1C.3E.67.51 ..1f.0A.FF.12.8E.F8.E4.ED.BF.28.9A.2C.DC.4B.69.66-4, nos termos do Decreto nO8.683/2016.
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Período da Escrituração: 01/10/2018 a 31/12/2018

Número de Ordem do Livro: 87
CNPJ: 78.912.656/0001-78

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCíCIO

Entidade: Vale Do Iguacu Veiculos Ltda

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

(-) ISS SNENDAS- OUTRAS RECEITAS

(-) ISS SNENDAS DE OUTRAS RECEITAS

(-) PIS SOBRE VENDAS

(-) PIS SNENDAS - DEPTO VErCULOS USADOS

(-) PIS SNENDAS DE AUTOMÓVEIS USADOS

(-) CUSTOS DE VENDAS AUTOMÓVEIS USADOS

(-) CUSTOS DE VENDAS COMERCIAIS USADOS

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
1C.3E.67.51.1 F.0A.FF.12.8E.F8.E4.ED.BF.28.9A.2C.DC.4B.69.66-4, nos termos do Decreto nO8.683/2016.

P' ina2de 4~

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador





Entidade: Vale Do Iguacu Veiculos Ltda

Período da Escrituração: 01/10/2018 a 31/12/2018

Número de Ordem do Livro: 87
CNPJ: 78.912.656/0001-78

i
I
L.....

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCíCIO

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

DESPESAS OU RECEITAS EXTRAORDINARIAS
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I
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCíCIO
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II SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO...._ _.._.__==. -===============~~=!

Cm"~ri"
I CNPJ:

Período da Escrituração:

I! Forma C\eEscrituração Contábil:

Natureza do Livro:

78.912.656/0001-78

01/10/2018 a 31/12/2018

Nire: 41200679582 scp:

Vale Do Iguacu Veiculos Ltda

Livro Diário

Escrituração Contábil Digitai do Livro Diário Geral

Identificação do arquivo(hash): 1C.3E.67 .51.1F.OA.FF.12.8E.F8.E4.ED.BF.28.9A.2C.DC.4B.69.66-

Consulta Realizada em: 24/07/201906:22:58

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nO1.800/1996, com a alteração dada pelo
Decreto nO8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-8 da Lei nO8.934/1994, sendo
dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nO8.934/1994).

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

6.004

_._--------- ----- - - ---------------------------------------------




