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PnnrnrruRA »o MuxrcÍpro nn CÂNDrDo nrc ArRnu
Esr.rno oo P.q.nÁ.NÁ

Av. Paraná, 3 - Fone/fax: 0-..-43-476-1222 - E-mail. com.br - CEP: 84470.000

DBpnntlmENTo MuNrcrpal on EouclçÃo B Culrunr

Memq ns 012-A/13-DMEC Em 15 de janeiro de 2013.

Exmo. Senhor
JOSE MARIA REIS JUNIOR
D.D. PREFEI'TO MUNICIPAL
Nesta

Senhor Prefeito:

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja aberto Processo Licitatório para terceirizaçã,o

de linhas do Transporte Escolar no valor aproximado de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)

ano, destinado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para atender os alunos das

localidades do interior do município.

A licitação deverá ser atendida a princípio às 18 (dezoito) linhas já existentes, podendo

aumentar ou diminuir a quilometragem, bem como poderá aumentar ou diminuir o nÍrmero de

linhas.

Vale lembrar qLle este transporte será utilizado durante o ano letivo de 2013.

Cordialmente,

1,1I u - ut*i/tz*ll :J,ttLt*t't'<" Íõsr mlNuu wBTBBR
cretário Municipal de Educação



PnrrrrruRA oo Murrrrcípro DE CÂrrrolDo DE Asnru
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Assessoria de Compras e Licitações H U J$
Avelida t1t1"', 

9,]"-, ,,1.?, 
u""'i Ío'l '1,'i.9,#22 

-.ram1t zos - cee, 84'470-ooo \5rz

Ofício 04412013 - ACL Cândido de Abreu, terça-feira, 30 de janeiro de 2013

Prezados Senhores:

Apraz-nos com o presente, solicitar a publicação do Resumo
de Licitação modalidade Pregão Presencid A42013, conforme clichê em anexo.

2. Em sendo assim, solicitamos que o custo da referida
publicação seja faturada em nome da Prefeitura do Município de Cândido de Abreu,
CNPJ 76.175.926/0001-80, sita à Avenida Paraná, 03 - centro, CEP.. 84.470-000,
Cândido de Abreu/PR.

Sem mais, aproveitamos o ensejo para expressar os nossos
mais sinceros votos de estima e consideração.

Ao
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA
Rua dos Funcionários, 1645 - Juvevê - CEP.: 80.035-050
CURITIBA/PR

José Ma



PRrrerruRA oo M urrlcíplo
Esrnpo oo

DE CÂNDtDo or Aenr

Assessoria de Compras e Licitações
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43) 3476-1222 - ramal 209 - CEP: 84.470,000

ANEXO I

PenRrue

AVISO DE LICITAÇAO

PREGÃO PRESENcIAL o2l201 3

(Resumo para flns de publicaÉo)

O Município de Cândido de Abreu, Estado do Paraná, torna público
que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, às
09h30min do dia 14 de Fevereiro de 2013, referente à contrataÇão de
empresa(s) para Prestação de serviços dê transporte escolar no
intêrior e sede do município, o que perfaz um total de 18 (dezoito)
linhas. lnformações complementares, pelo telefone (43) 3476-1222,
ramal 209, no perÍodo das: 08hs às 11h30min e das 13hs às
'l7h30min. Cópia do Edital completo deverá ser retirada iunto à
AdministraÇáo Municipal na Avelida P

EdiÍício da Prefeitura do
30 de janeiro de 201 3.



:--.:.::.=.:::-.-\
DiáÍkr OÍiíiinl Crítiíirôdo Di8itnlnrtnlt i i

O nryiryli.riíÍÍ(,d. r,,,p,r,,\, Gs 1) §!,::vli.r,,ârânó ar 0íiot á i
, ).nê!rl.ar.ii ih* ii dd1,.6,. i., rt.:da «.,-n $(.i311â,kr ,rt: riJtln ,i( §,li i

n1p..&,:nírprleâ.19ii-0r3r,h )

DiarioQpplALPar.rwi
5'iera l'tli)an12013 - [r]iç,io:r'SuSg I 17 

I

li:IltTÀ1., Rt-stililDo Í)l: t..tct't'^cÃo

I Bela Vista do Paraiso

Pelo prcscntc Lriirrl. o \'lunieipro dc l]ela Vrsta do Puüíso, Estadr) d() Prrauá. faz

sahcr (uc sc enctrtlra rberto o rrrrrccdimrDlo liçitatório. do tipoIL1I!ÍILEBECI)
Ç!QBÀt, dr'sLinatl: a CON'IR,\TAÇ.\O DE Ír-STlTt.llÇ,'rO FINANCI-IRÂ,
PUBLI(,\ oli PRI\I,TD , P{R,.\ PRf,S'L\Ç,\O t}E SER\'ÍÇOS B,\NC RI()S
REF'EREN]'[ ÀO PAGAIlIEN'I'O DT- VÊ§CIVE\TOS. S:\T,ARIOS T,

PÍI()\'E\'II.)S IX'§ SIiRVIDOI{ES I\|IiNI(-I PÀIS,'\TI\'OS (EFIiTI\'OS E

c()Nilssr()N.rDos) Drt rttrvtc i ptr) DE Bpl \ \ tst,r oo p.r n riso. t,r,-
li'r nrc csircct Ilcaçõc5 c{)Ilr(l3s tr(!s .\ila\ol q!i. ixleri Dui tc il rtcgralr{c (icstc Edrtal
Sr,irerre potlcr it, p.rr Lic ipar tio ccrlrrnrc rrsiltui!iits llrlrtacr'ls (ut flr):surilr lga'r r-

i :.ii l)uff.ii r.tr ilJlJ i,:.lrrr t rrr iitn,rtrrtrnranl,) n,t l\Írulitiírio (lc Rclil \riiti (li) Prrtís(r
rra rlatr iL, ruicbinrenio rios cnl'citltcs ir(,ptrsln5 c (luruDrcnt(rs
()I'rrgaoPrcscnei:rlrl'i)íll l{}I i.dcstc[.riitxi.cn(crrar-sc-ánodiã IIldeli'rcrciro
ílc 2(ll-1. rs llllhstlmir. -iJrdr, {u. i ibL-l1utn do. cnYcioÍrcs,1r pt,rpostrs c docu-
n)(.ntos o.dri'crii na misrnl daia, as 09:l)0 horas. no Sctor dr l,ieitaclio.
l'arr müio'cs irli,rnraçõcs. àvor dirigir-sc atr Scttr dc Licitar:ircs c Compras. rta scdc

tirl'rcl'citumlVlur:iciprl.sit,ràlluaJoaquint[.rdeiii.l50 L]ela\:istarloPat'aísrr Pr.

Bela Vrsta ilo Paraísr:. 15 dc lrirrciro dc 2tll i
Enrerson (;urniero Lritc

Pregot'iro OÍicial

R$ 168,00.6850/20í3

I Biturwru

PR0CUSSO N.', 00-1il0ll PREGA() \.' tj0l/20r.1

O lüunrcipio de Bituruna. Estado do Paraná, inscrito nc Cl.lPJ
sob n.o 81.ô48.859/0001, tornã público a realizaçáo de licitaçào.
no dia 15102120í3 às 09:00 horas, na nrodalidade PREGÃO
PRESENCIAL, objetivando a Locação de máquinas e veículos
destinadôs a composiçáo da Írota municipal. O Edital em inteiro
teor estará à disposiÇáo dos intêÍessâdos, no sitê: vr!íw iriiu'
ÍjJ_iti-til,lLa-y-tjl, ou na Av. Dr. Oscar Geyer. 489, Centro, CEP:
84640-000, municÍpio de Bituruna PR. Quâisquer iníormaÇóes
poderáo ser obtidas no endereço acima ou pelo teleÍone (0.'42)
35538080. José Constantino de LaÍa Ribas - Prefeito Municipal.

R§ 95,00.7,1,í012013

I Bom §ucesso do Slal

^\,ts() 
lll;, l.t('n'^c'À()

PR|.]CÁ0 PIiEStr\( l.{t.. N', 0rJi:ot.r - sRP \' (!r 0t]0r.3.

.\ Í,rcti:iruru \{unrcrpal dc Bonr Succsso rhr Sul Pll., comunrcu iluc rcalizrr'í rr I'rcgio
m i,r r»r Press rc irl ti' i l l.1, lÍl l -1. (lo titxr r[rnrn pr eço 0or []tc. obicli\ Jrrlo rdgi\tÍ,ir cil l

atIl ds rçgis[o dc prcÇoscourpronrir* iirnnul dc prcços pm íüturas equisiçôcsdc tubos
dc crrncrulo. \irlor total ntárimQ cstirnado pam as Íiuturas aquisiçirs é dc RS l(r7.41S.-50

lduzcntos c sesscnta c sr'tc nlil qrnüoc!'nllir L'qurrcntâ L'oito lcüii c cinqucnra ccntâvos).

Scssio dc ucbirncnto c ihcrtura d&s propostas: dia l5/02/2013 às 09:00 hs, nr Scdc

ila PreÍi:itura - Rua Candido llíerlo. 290. F:dital: irnercssados poderio retirar o cdital
na serle da Prellitura Níuricipul. lnfomaçties: tel: (4h) ll-14-l I 3-i.

Bonr Suçcsso rh' Sul. lj() dd jrtrdrro (lc lti | :j

Luiz Carkrs Padilha
frclor i«r

R$ 96,00.747712013

I cândtao d.e Abrea

ERRATA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL O4I2O13

(Resumo rrr" On. de publicaçáo)

O Muni6ipiô de Cândido dê Abreu. Estado do Paraná, torna público
que fará realizar iríjitaçáô na modaldade Pregáo Presencial, às

09h30trri!1 do í1iâ 14 cle Fevereiri:) {ie 2C13. reÍerêlrie à contrataÇáo de
e,ÍllrÍ+sit(s) llitrá Presiaçáii de setviÇosi ÍJe trarrsÍicrlÉ escolí;r :ro

interior ê setle do rnunicipio. o que perÍaz rm total de 18 {dezoito)

linhas. lnformaçoes complementares. pelo teleÍone (43j 3476-1222.
ranlal 209, no periodo dâs:08hs às 11h3omirr e cJas'l3hs as
'17h30min. Cópia cio Edital complsto clsverá ser retirada junlo à

Administração Municipal na Avenida Paraná. 03 - centÍo.

EdiÍicio da Prefeilura do Município de Cândido de Abreu, terça-feira.
30 de janeiro de 2A13.

José Maria Reis Junior
Prefeito Municipal

Capanemo

Rg 192.00 - 7i173/20t3

t

\ll Nl( IPIí) ItL ( .\l'A\l-\l \. E\tadi) ti(' I'aruna. rorr,r i-.rrhir,:,r qrir rc,rl,z:rrr
l'rocrsso l-iciiak,rr,r. r{is t(rx1(,s 4 sa!urr:
\ít,drlttlrtic: PreLut, I'rçsrncr,l r"(lill l(rl i P\1i'
Tip,r ric Julrrrnlrrto. \Íünor nÍccr) p,,r [..,]l
O$lctot ('ON'f RA|A(-AO Dli tii\{PRESÁS t}ÀRA PI{llS-l'A( .\O Dt: SFR\ I( ( )q

DE ASSIjSSORIA IIiCNI('A l'ARA A'r'l{lltl-lZA(.AO t: ( .\PL.\(.\() J)i;
ItE( LlltSL)S Í: Ff )LIt^iS.\ F L:NI)(l PFÍtl)l f )O Ot, i\rll \íF l( ) Í )t: Fl\,.\N( 1..\-

\4ENTOS F GF.STÀa) DE CON\'ÊN rOS I),\ \D\,Í r N I STR 
^(.\( 

) \4 t'N r('' p\ l.
CON,Í 0S DÍVERSOS I\,IINIS'I'LRIOS. SIi(]REI'ARIAS I-] OR(i,\()S D() (io\:
EllNo FtiL)Í:RÂL; ORI[N rAÇ,ÀO. L ONI L RLN( t.\ ÀC U\ÍP{N I { \M[\ I()
l)O Pl.l\NO l)l-l AÇ()[:S ARl'l( LIl-Ât)ÂS P/\R l)O l-ND!] l-i Sl:iRVlÇr,rS l)l)
PRESTAç,\O DF ( ONTÀS NOS SISTF.\4/\S r.Snr.t irtt OS (( ,)r1r,lrnr!- F,spc-
cilicaça)cs contidas no'Icnr0 dc rcÍurelncra Ancr0 ()9)

,\lrcriu a rh: l!olrrstr\r 09r0íl ho|rs do dia i 9Jc l'cr crcir,' ric ltl I I
loiri:['irti.rlirrai\luniciprlde('rlahcrna.\r ['rrilt;t!irSil!i:.r.lrlNrJ (-.q-rrruilrr

PJranri ( §rltrü
L)cnair ttttirn:açites poderiio ser ol)tidas no crtrlcreco lcrnra crLrdr, srii hrtril,,r
rrulriJ dr L'\p(drcnte

( rprncnrr-l'r. iq .lt

Rosclit [-rigr-r [lcukcr

I Cascavel

llrt.ir{, ric l0 I l

Pagani - Prtgocir rr

R§ í68,00 - 7172120í3

CIIÀ§T,,\DÂ PLIBLÍCÀ OIi2OI3
Ohjcto: CrerlcrrciirrnenÍo dc enrrdades der itlanrentc habilitadas luntrr lu Sirtenra
Íjnico dr'Stiidc SIiS. rtrando ao att-orlorcnln o(ionlolrilt!cn l]()r rneri) dc (rni«)s
clc cspictrliiiadts rxltrrttrki!ttcas (llj()'s. rlu .rcr»,kr crnlr Js I(n lilr;us !r" ioU (i\Í
\'iS c ri rr0ttlGNí l\ÍS. cir 1.1 üc rrrarçrr rlc 201t6. prrir irt*rJirircltris ciprui.rir,,:dr-
de stuite Lricrl ,r luuicntes errearrrinhados pcl,,\Íulrcípi,, i.ie ( ,rserrei t rlill.ri.
t:tutricipir: itttcgranlcs da lÍ)'I{sqtrrnri Lli S,iu.ic. lrnÍ,u:rc Pilrccililliiil(,! {\trii.
clcci,irs[clrl'r,rtrriati\Í\ÍSn 1..16.1.dr2.1 (]i)lí)ll.,lr.t.({d(,ror1r,-)\1.ü:c:rL,s
c cuntjiui,c: úflrbcl(LjiLlni Ií.'líl l)lil,iú {ll§lili\o l,riilrrl l'O,\ () i.}.lLr Ll\) tjrirr.rl i
irrlirraçr'rcs porl,:r;io scr obtirlr,s rro ilacrr \,trrnrçinlrl <lc 1.'rsc;r,L:l ll'l 

'-1<l 
li.l;-

1197. !iter rt r,::1,!rrr!,i\!! trt j. )i li :!:Lr -..,. l,, rl,..rr.. l n\c,i\ el I)l{. l() tlc lrçtrir(,
dc 2t)1 l. LÍarlerrc Sailu5 (;üedc§. f)cl)drtartcrlto dc (-'onlprirs.

R$ 96.00 - 74601201 3

I Cleoelândio

AVISO DE LICITACAO
TO|\4ADA DE PREÇOS No. 01i 2013 O MUNrCÍPIO DE CTEVELÂN-
DIA Estado do Paraná. atraves da Presidente da Comissâo Per-
Ínânente de LicitaçÕes (designadâ pela Portariâ n''. 04/20'1 3. de
03/0i113. em conforn]|dade conr a Ler no.8.6ô6/93. Ce 21/06193
e sLas alterações, TORNA PUBLICO qric Íará rcaiizaÍ licita!-áo
no di;r 20/02/13, às 10h. na sede do Paço Municipai, siio á Praça
Getulio Vargas, 71. na modalidade rle TOMADA DE PREÇOS,
do lipo MENOR PREÇO GLOBAL. vrsando a: "Contratacão de
empÍesa de engenharjá civil, para execuçáo de servrços alinen-
tes a recapeâmento asÍáltico, com CBUQ, sobre pavimentâçár)
poliédrica existente na Ruâ Frâncisco de Sá Ribâs. com a área
total de 6.348.39m'", conforme memorial descritlvo, cronogramâ.
orÇamenlo e projetos técnicos anexos ao edilal. O valor max!mo
desta licitaçáo importa em R$. 245.850,00 (duzentos ê quârenta
e cinco mil, oitocentos e cinquenta reais). Prazo de execuçáo
03 (três) meses. O edital encontra-se à disposição dos interes-
sados no edifício da Prefeiturâ Municipal de Clevelánclia. srto
à Praça Getulio Vargas, 71, podendo ser retirado. no período
das 08h às 11h30min e das'l3h3llnrin às 17h. no Depãrtamerlto
de Licrlaçôes. medianle apresentâçáo do recji:o i,e pâgarionlo
no valor de R$. 100.00 (ceffi reais). através da agenclâ ,1.'

i)§,13-5 - 8ânco do Brasrl. CiC n;'.452:-5. Cisvelà,rrii3 .1ü !ie
ianer.o de 2013 Sonia N{aria Alter)ralh FÍesidenle da Conilss;r.,
i.)errria rrenle,le 1.. rcitâcôes

R§ '168.00 " 7324/20í3



PnrrerruRA oo Mururcípro DE CÂrrrolDo DE Asneu
Esrnoo oo PRnerua

Assessoria de Compras e Licitações
,riti'i: i ,ri:.1::,t, fll,- rilnir,/f.1.a: ii-l; 3:l{-;jl: -. '. ii l0Ç - ,'1. 3' :r0 00C

Avrso DE LrcrrAÇÃo

pnecÃo PRESENc rAL o2tzo13

(Resumo para fins de publicação)

O Município de Cândido de Abreu, Estado do Paraná, torna
publico arealização de Licitação na modalidade Pregão Presencial, às 09:30h do dia'14
de Fevereiro de 2013, destinada à contratação de empresa à contrataçâo de empresa(s)
para Prestação de serviços de transporte escolar no interior e sede do município, o que
pertaz um total de 18 (dezoito) linhas. lnformações complementares, pelo telefone (43)
3476-1222, ramal 209, durante os horários: 08hs às 11h3Omin e das 13hs às 17h30min.
Copia do Edital completo deverá ser retirada junto à Administração Municipal, na
Avenida Paraná, 03 - centro.

Edifício da Prefeitura nicípio de Cândido de Abreu, terça-
feira 30 de janeiro de 2013.

José Mària unror
IPALPREEET§ MU
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Av. Paraná, 3 - Fone: 43-3476-1222 -- www.candidodeabreu.pr.gov,br - 84470

SecRerlnn MuHrcrplr oe FrNINças

Cândido de Abreu, 15 de Janeiro de 2013.

lnformação de Dotaç,ão Orçan'!en!ária

Em atendimento ao Memorando lnterno, enviado pela Assessoria de Compras e

Litações, informamos as dotações orçamentárias incluídas no Orçamento para reatização de

Dispensa de Licitação no que tange o custeio das despesas para ContrataÇão de empresa para

prestação de serviço de transporte escolar, conforme a seguir mencionadas:

06. 002 Divisão de Educação e Cuttura

12.361.06012-036 Atividades do Ensino Fundamentat Fundef 40%

3.3.90.39.00.00 - 102 - OUTROS SERV|ÇOS DE TERCETROS - PESSOA JURíD|CA

06. 003 Divisão de Transporte Escotar

12.361.06012-043 Manutenção da Divisão de Transporte Escotar

3.3.90.39.00.00 - 103 - OUTROS SERV|çOS DE TERCETROS - PESSOA JURíD|CA

06. 002 Divisão de Educação e Cuttura

12.361.06012-035 Atividades da Divisão de Educação

3.3.90.39.00.00 - 103 - OUTROS SERV|çOS DE TERCETROS - PESSOA JURÍDICA

06. 003 Divisão de Transporte Escotar

12.361.0ó012-043 Manutenção da Divisão de Transporte Escotar

3.3.90.39.00.00 - 124 - OUTROS SERV|ÇOS DE TERCETROS - PESSOA JURÍD|CA

06. 003 Divisão de Transporte Escolar

12.361.06012-043 Manutenção da Divisão de Transporte Escotar

3.3.90.39.00.00 - 135 - OUTROS SERVIçOS DE TERCETROS - PESSOA JURíDICA

06. 002 Divisão de Educação e Cuttura

12.361.06012-033 Atividades Divisão de Cultura

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV|ÇOS DE TERCETROS - PESSOA JURíD|CA

06. 002 Divisão de Educação e Cuttura

12.3ó5.06012-039 Manutenção da Educação lnfantil

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCETROS - PESSOA JURíD|CA



06. 003 Divisão de Transporte Escotar

12.361.06012-043 Manutenção da Divisão de Transporte Escotar

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição.

Pnerrruu Do MuNtcÍpto DE CÂNotoo oE
Esmoo oo PauNÁ

SecneraRra MuNtcrpal or FtNaNçls

EMERSN LUIZ MOREIRA

Secretário Muni\ipal de Finanças

Av. Paraná, 3 - Fone: 43-3476-1222 -- www.candidodeabreu.pr.
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Edital de Preqão Presencial 02t2013
Justificativa Fornecimento de transoorte escolar a alunos da rede pública.

Recursos Proprios, estadual e federal

Objeto
Contratação de empresas fornecedoras de serviços de transporte
escolar.

Custo estimado total
R$620.246,00 (seiscentos e vinte mil duzentos e quarenta e seis
reais), distribuído em vários contratos individuais conforme forem
as contrataÇÕes.

Forma e prazo de pagamento
Mensal, até o 15e dia útil após a realizaçào dos serviços,
devidamente comorovados.

Prazo do contrato
A partir da data da assinatura (o que deverá ocorrer até o dia 20
vindouro) e até o final do ano letivo (o que deverá ocorrer até o
dia 18 de dezembro de 2013).

Planilha resumo da(s

PLANILHA SERV!ÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR 2013

ITEM DESC

Item 0í:
Linha 01
TranspoÉe Escolar
a ser realizado por
veículo com tração
e que comporte no
mínimo 9 lugares.

Transporte de alunos que residem e estudam na Escola Estadual do Distrito de
Tereza Cristina. O veículo deverá sair da localidade do Pinhalzinho com destino
às localidades de Arroio Grande, lmbuia e Valcílio lvachuka, onde os alunos
serão transportados por outro veículo da Frota Municipal, e apos o término das
aulas deverá o veículo retornar com os alunos as referidas localidades, sendo
em média de 100 km (cem quilômetros) diários rodados. Periodo: Manhã /
Tarde.

Item 02:
Linha 02
Transporte Escolar
a ser realizado por
veículo que
comporte no
mínimo 40 lugares.

Destinar-se-á ao transporte de alunos que residem na Zona Rural do Município e
estudam na sede do Município nas escolas. Escola Estadual Ary Borba Carneiro,
Colegio Estadual Dr. Cândido de Abreu, Escola Municipal Cecília Sawczuk e
APAE. O veículo deverá sair da localidade de Rio do Tigre, passando pelas
localidades, Bairro dos Santos e Rio do Leâo com destino à sede do Município,
via Rodovia PRT 487 e ao final das aulas deverá realizar o percurso inverso,
sendo em média 80 Km (oitenta quilômetros) diários rodados. Período: Manhã.

Item 03:
Linha 03
Transporte Escolar
a ser realizado por
veículo que
comporte no
mínimo 40 lugares.

Destinar-se-á ao transporte de alunos que residem na Zona Rural do Município e
estudam na sede do Município, nos estabelecimentos de ensino: Escola
Estadual Ary Borba Carneiro e Colégio Estadual Dr. Cândido de Abreu. O veículo
deverá sair da localidade de Rio do Tigre, passando pelas localidades de Vale da
Conquista, Rio do Leão, Sabugueiro l, Serraria do Pizzaia e Populares, tendo
como destino final à sede do Município'e apos o término das aulas deverá o
veículo realizar o mesmo percurso de forma inversa, sendo em média 64 Km
(sessenta e quatro quilômetros) diários rodados. Período: Noite.

Item 04:
Linha 04
Transporte Escolar
a ser realizado por
veículo que
comporte no
mínimo 23 lugares.

Destinar-se-á ao transporte de alunos que residem na Zona Rural do Município e
estudam na sede do Município, nos estabelecimentos de ensino: Escola
Estadual Ary Borba Carneiro, Colegro Estadual Dr. Cândido de Abreu. O veículo
deverá sair da localidade de Serra do Pinhão, passando pelas localidades de
Torre Branca e Marumbi com destino à sede do Município, e apos o término das
aulas o veÍculo deverá realizar o mesmo percurso de maneira inversa, sendo em
média 70 Km (setenta qurlômetros)diários rodados. Periodo. Noite.
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Item 05:
Linha 05
TranspoÉe Escolar
a ser realizado por
veículo que
comporte no
mínimo 9 lugares.

Destinar-se-á ao transporte de alunos que residem na Zona Rural do Município e
estudam na Escola Municipal Dr. David Federmann, em Faxinal de Catanduvas.
O veículo terá de sair da localidade Linha Lombão, deixando os alunos no ponto
da Fazenda Lombão, dirigindo-se até a localidade de Serra da Mesa (lracilda),
também deixando os alunos no ponto da Serra da Mesa (asfalto), onde os alunos
serão conduzidos até a escola por outro veículo da frota municipal. Apos o
término das aulas o veículo deverá retornar o percurso inverso, sendo em média
75 km (setenta e cinco quilômetros) diários rodados. Período. Manhã lf arde.

Item 06:
Linha 06
Transporte Escolar
a ser realizado por
veículo que
comporte no
mínimo 40 lugares.

Destinar-se-á ao transporte de alunos que residem na Zona Rural do Município e
estudam na sede do Município, nos estabelecimentos de ensino: Escola
Estadual Ary Borba Carneiro, Colégio Estadual Dr. Cândido de Abreu, Escola
Municipal Vereador Elio Marques de Oliveira Vieira, Escola Municipal Cecília
Sawczuk e APAE. O veículo deverá sair da localidade Chico Lima, passando
pelas localidades do Bairro dos Lima, Serra Paulista, Jacaré, Linha lvaí, Picadão,
saindo no asfalto e Trevo, tendo como destino final à sede do Município de
Cândido de Abreu, e após o término das aulas deverá o veículo realizar o
mesmo percurso de forma inversa, sendo em média 125 km (cento e vinte e
cinco quilômetros) diários rodados. Período: Tarde.

Item 07:
Linha 07
Transporte Escolar
a ser realizado por
veículo que
compoÉe no
mínimo 9 lugares.

Destinar-se-á ao transporte de alunos que residem na Zona Rural do Município e
estudam na Escola Rural Municipal Marumbi - Ensino Fundamental. O veículo
deverá sair da localidade do Marumbi, passando pela Torre Branca com destino
a localidade da Serra do Cascavel, retornando ao Marumbi, segue até a
localidade de Bairro dos Rosas, retornando ao Marumbi, e apos o término das
aulas deverá o veículo retornar com os alunos às referidas localidades, sendo
em média 39 km (trinta e nove quilômetros)diários rodados. Período. Manhá.

Item 08:
Linha 08
TranspoÉe Escolar
a ser realizado por
veículo que
comporte no
mínimo 9 lugares.

Destinar-se-á ao transporte de alunos que residem na Zona Rural do Município e 
]

estudam na Escola Rural Municipal Marumbi - Ensino Fundamental. O veículo 
]

deverá sair da localidade do Marumbi com destino a localidade do Bairro dos
Rosas, retornando ao Marumbi, tendo uma nova saÍda com destino a Serra do
Pinháo, entrando até a propriedade do Sr. Lebráo, retornando sentido Ponto do
José Farias, retornando novamente ao Marumbi, e apos o término das aulas
deverá o veÍculo retornar com os alunos as referidas localidades, sendo em
média 60 km (sessenta quilômetros) diários rodados. Período: Tarde

Item 09:
Linha 09
TranspoÉe Escolar
a ser realizado por
veículo que
comporte no
mínimo 9 lugares.

Item 10:
Linha í0-
TranspoÉe Escolar
a ser realizado por
veículo que
comporte no
mínimo 15 lugares.

Destinar-se-á ao transporte de alunos que residem na Zona Rural do MunicÍpio e
estudam no Distrito de Tereza Cristina. O veículo deverá sair da localidade do
Saltinho, em frente à Escola, passando pelas localidades da Agua Sulfurosa até
no Machado, passando pelo Trevo do Henrrque, saindo da Estrada principal de
Tereza Cristina até no ponto do ônibus do Jorge, onde os alunos serão
transportados por outro veículo da frota municipal, e apos o término das aulas
deverá o veÍculo retornar com os alunos às referidas localidades, sendo em
média 56 km (cinqüenta e seis quilômetros) diários rodados. Período. Manhã i
Tarde.
De
estudam nas escolas: Escola Estadual Ary Borba Carneiro, Colégio Estadual Dr.
Cândido de Abreu e Escola Municipal Vereador Elio Marques de Oliveira Vieira,
Escola Municipal Cecília Sawczuk e APAE. O veículo deverá iniciar o transporte
na localidade de Barra Grande, saindo do João Maria, passa por dentro do
plantio de soja, desce até a Fazenda do Günter, retornando pela Fazenda do
Junior Reis, Ubasinho ll até o asfalto, na chegada ao asfalto os alunos
embarcarão em outro ônibus da frota municipal para irem ate a Cidade, fazendo
percurso inverso. Sendo em média 115 km (cento e quinze quilômetros) diários
rodados. Período: Tarde.
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Item 11:
Linha 11-
Transporte Escolar
a ser realizado por
veículo que
compoÉe no
mínimo 10 lugares.

Destinar-se-á ao transporte de alunos que residem na Zona Rural do Município e
estudam Escola Rural Municipal Jacaré - Ens. Fundamental. O veículo deverá
iniciar o transporte. manhã: Estrada do José Taradenka, lavorski, Estrada da
Balsa do Rio lvaí, estrada do Pernambuco, Volta do lvaí e Linha lvaí (Escola)
com retorno apos o término das aulas; Tarde: Estrada do José Taradenka,
lavorski, Estrada da balsa do Rio lvaí, estrada do Pernambuco e Linha lvaí
(Escola) com retorno apos o término das aulas. Sendo em média 66 km
(sessenta e seis quilômetros) diários rodados. Período: Manhá / Tarde.

Item í2:
Linha 12-
Transporte Escolar
a ser realizado por
veículo que
comporte no
mínimo 40 Iugares.

Destinar-se-á ao transporte de alunos que residem na Zona Rural do MunicÍpio e
estudam nas escolas: Escola Estadual Ary Borba Carneiro, Colegio Estadual Dr.
Cândido de Abreu, Escola Municipal Vereador Elio Marques de Oliveira Vieira,
Escola Municipal Cecília Sawczuk e APAE. O veículo deverá iniciar o transporte
pela tarde na localidade do Funil, Santo Antonio, Bairro dos Lima, Capinzal, Alto
Rio Baile até a cidade. Retornando com percurso inverso. Sendo em média 80
km (oitenta quilômetros) diários rodados. Período: Tarde.

Linha í3-
TranspoÉe Escolar
a ser realizado por
veículo que
comporte no
mínimo S lugares.

Destinar-se-á ao transporte de alunos que residem na Zona Rural do Município e
estudam na escola da Linha Crisciumal. O veículo deverá iniciar o transporte na
localidade de lvaizinho, em direção à escola, retornando apos o término das
aulas, rodando em média 14 km (quatorze quilômetros) diários - Período:
Manhã.

Item í4:
Linha 14-
Transporte Escolar
a ser realizado por
veículo que
comporte no
mínimo 09lugares.

Destinar-se-á ao transporte de alunos que residem na Zona Rural do MunicÍpio e
estudam Escola Rural Municipal Faxinal Santo Antonio - EF. Manhã: Saída do
Bairro dos Lima, passando pela Serra Paulista, estrada principal, volta entre os
eucaliptos saindo na escola dos Lima até a Escola do Santo Antonio; Tarde:
Bairro dos Skrovon, Bairro dos Lima ll, ate a Escola do Santo Antonio. Apos o
término das aulas deverá o veículo retornar com os alunos as referidas
localidades. Percurso de em média 70 km (setenta quilômetros) diários rodados.
Período: Manhã / Tarde.

ltem í5:
Linha 15-
Transporte Escolar
a ser realizado por
veiculo que
comporte no
mínimo 05 lugares.

Destinar-se-á ao transporte de alunos que residem na Zona Rural do Município e
estudam na Escola Rural Municipal Linha Criciumal. O veÍculo deverá sair da
localidade Sítio do Gerôncio até a encruzilhada do Zé Turco onde os alunos
embarcam em ônibus da frota municipal até a escola do Criciumal. No término
das aulas, deverá o veículo Íazer o percurso inverso, sendo em média 09 km
(nove quilômetros). Período: Manhã.

Item 16:
Linha í6-
TranspoÉe Escolar
a ser realizado por
veículo que
compoÉe no
mínimo 05 lugares.

Destinar-se-á ao transporte de alunos que residem na Zona Rural do MunicÍpio e
estudam na Escola Municipal Dr. David Federmann. O veículo terá de sair da
localidade Casa do Coco até o ponto de ônibus da frota municipal onde serão
levados pela frota municipal até a escola Dr. David Federmann, e apos o término
das aulas, deverá o veículo tazer o percurso inverso, sendo em média 12 km
(doze quilômetros). Período: Manhã / Tarde.

Item 17:
Linha 17-
Transporte Escolar
a ser realizado por
veículo que
compoÉe no
mínimo 0S lugares.

Destinar-se-á ao transporte de alunos que residem na Zona Rural do Município e
estudam na Escola Municipal Dr. David Federmann. O veículo terá que sair da
localidade do sitio do senhor Bandurski até o ponto do ônibus Posto do Daros,
seguindo até a entrada do Areiaozinho casa do Pedrinho, retorno ao ponto de
ônibus posto do Daros, onde seráo levados por ônibus da frota municipal até a
Escola Dr. David Federmann, e após o término das aulas, deverá o veículo fazer
o percurso inverso, sendo em média 22 km (vinte e dois quilômetros). Período:
Manhã / Tarde.
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Destinar-se-á ao transporte de alunos que residem na Zona Rural do Município e
estudam nas Escolas: Escola Rural Municipal lmbuia e Colegio Estadual fereza
Cristina. O Veículo deverá iniciar o transporte na localidade Quatro Encruzo
(Fazenda Beraldo), deixando alguns alunos na escola da lmbuia, tendo uma
nova saída até a Casa de Antonio Krik e retornando a escola apos o término das
aulas, deverá o veículo fazer o percurso inverso as referidas localidade, sendo
em média 28 km (vinte e oito quilômetros). Periodo: Manhã.

DOTAÇÔES ORÇAMENTÁRIAS :

06.002 - Divisão de Educação e Cultura
12.361.06012-036 Atividades do Ensino Fundamental FUNDEF 40%
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

06.003 - Divisão de Transporte Escolar
12.361.06012-040 Manutenção da Divisão de Transporte Escolar
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍdica
0.1.00.000000 01 000 Recursos ordinários (livres) Arrecadação
0.1 .00.000103 0í 1 03 5o/o sobre transferências constitucionais f
3.1.00.000124 31124 PNATE PROG NAC TRANSP ESCOLAR
3.1.00.000135 31135 CONVENTO T

Item 18:
Linha í8-
Transporte Escolar
a ser realizado por
veiculo que
compoÉe no
mínimo 09 lugares.
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EDTTAL or pnrcÃo pRESENctAL 02t2013

o tvtutttcípto DE cANDlDo DE ABREU, Estado do Paraná torna público que

às 09:30h
do dia 14 de fevereiro de 2013

na sala do Setor de Licitações da prefeitura, situado na Avenida Paraná,03 - centro, Município de Cândido
de Abreu/PR, será realizado certame licitatório, na modalidade de PREGÃO pnfSfNClAL, do tipo MENOR
LANCE POR ITEM, cujo objeto é a contratação de empresas fornecedoras de serviços de transporte
escolar, conforme descrito no presente Edital. O certame licitatorio reger-se-á pelas disposiçÕes da Lei
10.520102, subsidiariamente pela Lei 8.666/93, suas alteraçÕes, Lei Complementar 123106 e demais
legislação pertinente e, ainda, pelo estabelecido neste Edital e seus anexos.

1 DO OBJETO E DO LOCAL DE ENTREGA

1.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de empresas fornecedoras de serviços de
transporte escolar, para atender diversas localidades, conforme especificados no Anexo l, parte integrante
deste Edital.

1.2 Os serviços licitados deverão ser prestados a partir das datas aprazadas em contrato, apos sua
assinatura, desde que devidamente homologados os resultados desta licitação.

2 DAABERTURA

2.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida por um Pregoeiro, a ser
realizada no dia, local e horário estabelecidos no preâmbulo deste edital.

3 DA PARTTCTPAÇÃO NA LTCITAçÃO

3.í Poderão participar deste Pregão as interessadas que atenderem a todas as exigências, inclusive
quanto à documentaçâo, 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 cisâo 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, FGTS ou INSS.

3.3 Poderão participar da presente licitação as interessadas que estiverem cadastradas ou náo em
qualquer órgão público onde constem regularidade jurídica, técnica, econômico-financeira e fiscal,
devidamente comprovadas em certificado apresentado na ocasião, bem como as interessadas que
apresentarem no envelope de habilitação todos os documentos exigidos para a habilitação.

4 DA TMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATORTO

4.1 Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos do presente
Edital por irregularidade, protocolando o pedido até dois dias úteis antes da data fixada paru 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 náo apontar as falhas ou
irregularidades supostamente existentes no Edital ate 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 impugnaçáo feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo licitatorio,
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ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

4.4 Acolhida a petição contra o ato convocatorio, será designada nova data para a realizaçáo do certame

s DA ApRESENTeÇÃo DA pRoposrA DE pREÇo E Dos DocuMENTos DE HeetureçÃo

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 Vll, da
Lei no 10.520, de 1710712002. 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
comonomeeCNPJdalicitante,onúmeroeoobjetodalicitaçãoeotítulodoconteúdo,naformaabaixo:

no1-PROPOSTADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO DE ABREU
PREGÃO PRESENCIAL N" O2l2013
LICITANTE:
CNPJ:

5.4 O envelope contendo os Documentos de
identificado com o nome e CNPJ da licitante, o
forma abaixo:

Habilitação deverá ser entregue
número e o objeto da licitação e

em envelope fechado e
o título do conteúdo, na

Envelooe no2- DOCUMENTOS DE HABILIT
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO DE ABREU
PREGÃO PRESENCIAL NO O2l2013
LICITANTE:
CNPJ:

5.5 Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados
observando-se um dos seguintes requisitos: a) por copia com o original; b) por copia com autenticação
procedida por tabelião, pelo Pregoeiro ou por servidor público da Prefeitura Municipal de Cândido de Abreu:
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 preço 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 vaifornecer o objeto da presente licitação.

5.8 Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou copias
em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas
como forma de ilustração das propostas de preço.

6 DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE No0í)

6.1 O envelope "Proposta de Preço" deverá conter a proposta de preço da licitante, que deverá atender
aos seguintes requisitos:
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5Í"

a) ser apresentada em uma via, em língua portuguesa, salvo quanto a expressÕes técnicas de uso
corrente utilizando formulário similar ao modelo constante do Anexo ll deste Edital, contendo, no
mÍnimo, as mesmas informaçoes constantes no respectivo item (descrição do trecho interessado e
a que'se referir a proposta), devendo suas folhas ser rubricadas e a última assinada por
representante legal, sem ressalvas, emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas;

b) apresentar o preço unitário e total por item, em algarismos arábicos;
c) os preços propostos deverão ser completos, computados todos os custos necessários para o

atendimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, seguros, garantia e quaisquer outros que incidam ou
venham a incidir sobre o objeto licitado, constante da proposta;

d) indicar a razáo social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do estabelecimento da
empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, endereço completo, telefone, fac-
símile e endereço eletrônico (e-mail);

6.2 Ocorrendo discrepância entre os preços unitários e totais, prevalecerão os unitários.

6.3 Os preços propostos por escrito serão de exclusiva responsabilidade da licitante, nâo lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.4 A Proposta de Preços será considerada completa abrangendo todos os custos com equipamentos e
serviços necessários à entrega do objeto em perfeitas condições de uso e eventual substituiçáo de
unidades defeituosas, colocação e/ou reposição.

6.5 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do ato convocatório.

6.6 A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas
de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital.

6.7 Não será permitida a apresentação de preÇos para quilometragens inferiores àquelas especificadas
no Anexo l, sob pena de desclassificação da proposta em que for detectada essa inconformidade.

6.8 lndependentemente 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.

7 DOS DOCUMENTOS DE HAB|LITAÇÃO lenVelOPE No 02)

7.1 O envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter.

a) declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo para habilitação, conforme modelo
constante do Anexo lll deste Edital, assinado por representante legal da proponente;

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 lV deste Edital, assinada por
representante legal da proponente.

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

l) 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 da
documentaçáo de eleiçáo dos seus administradores;

ll) quanto à Regularidade Fiscal.
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a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ,
b) prova de regularidade para com a Fazenda Federal (certidáo negativa quanto à dívida ativa -

PGFN e certidão negativa de debitos de tributos e contribuiçÕes federais - SRF);
c) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo

de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por lei;

d) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicÍlio ou sede do
licitante;

!ll) quanto à Regularidade Econômico-Financeira.

a) certidáo Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurÍdica.

lV) Quanto a Documentaçáo dos Veículos:

a) documento do veículo ou veículos que serão utilizados na prestação dos serviços nas linhas
pretendidas. Caso o veículo não seja de propriedade da empresa, deverá ser apresentado protocolo de
transferência junto ao DETRAN, ou documento firmado pelo proprietário comprovando permissáo ou outra
forma legal de uso pelo proponente por pelo menos o perÍodo do contrato de prestação dos serviços,
devidamente assinado, com firma reconhecida, acompanhado de documento do veículo que comprove
propriedade de quem o firmou.

b) licenciamento (CRLV) vigente do veículo que a empresa irá utilizar na prestação dos serviços;

c) comprovante de que a empresa possui, em seu quadro de funcionários, motoristas com idade
superior a 21 anos de idade, possuidor de Carteira Nacional de Habilitaçâo - CNH, categoria "D" ou "E", ou
do próprio proprietário do veículo caso seja seu condutor;

c. 1) a comprovação acima se dará mediante a apresentação dos seguintes documentos:
- fotocópia da carteira profissional e do livro de registro de empregados, em se tratando de

funcionário da licitante, e ou declaração constando a relação do(s) motorista(s) que irão trabalhar na
empresa, na execução dos serviços ora licitados, caso esta seja a vencedora, e ou, ainda, copia do contrato
social em se tratando do motorista ser o socio da empresa licitante.

d) Laudo de Aprovação emitido e assinado pela Comissão Municipal de Avaliaçáo de VeÍculos para
a realização do transporte escolar. A licitante deverá apresentar à Comissão o veículo que será utilizado na
prestação dos serviços, na linha pretendida. Referida avaliação será feita imediatamente apos a
homologação dos resultados, e será condição indispensável para assinatura do respectivo contrato. A
avaliação poderá ser dispensada caso o proponente apresente à comissão comprovante de vistoria feito
pelo DETRAN ou por empresa credenciada.

7.3 - Serão aceitáveis veículos fabricados a partir dos seguintes anos:

a) Ônibus: í989 em diante;
b) Micro-ônibus, Vans e Kombis: 2000 em diante.

I DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCTAMENTO

8.í Antes do início da sessão, o representante da interessada em participar do certame, deverá se
apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, devidamente munido de documentos que o credencie a
participar desta licitação, inclusive com poderes para formulaçáo de ofertas e lances verbais.

8.2 Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir no
procedimento licitatorio e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua
representada.
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8.3 Por credenciamento, entende-se a apresentação conjunta dos segutntes documentos:

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

8.4 No caso de representaçáo por procuração, o mandato deverá ser passado, preferencialmente, por
instrumento público. Sendo particular, o instrumento de procuração (modelo Anexo lX) deverá conter a

assinatura de seu outorqante reconhecida em cartório e ser acompanhado de cópia do ato de
investidura do outorqante com poderes oara tal. Em ambos os casos, o mandato deverá conter
expressamente outorga de poderes para, na forma da lei, formular ofertas e lances de precos e praticar

todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da licitante.

8.5 No caso de representação por socio ou diretor da empresa, deverão ser apresentados documentos
que comprovem a capacidade de representacão (contrato social, estatutos, ata de eleição do dirigente
ou documentos equivalentes), nos quais estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigaçÕes em decorrência de tal investidura.

8.6 Os documentos relativos ao credenciamento deveráo ser apresentados ao Pregoeiro antes do inÍcio
da sessão. Havendo copias, estas deverão estar autenticadas por tabelião, pelo Pregoeiro ou por servidor
público, à vista dos originais.

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 lances e 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 E ABERTURA 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 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 poderá providenciá-la de
imediato, de modo que não traga prejuízos ao andamento do certame, sob pena de impedimento de
continuar (participafl do 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 Serâo 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.

1O DOJULGAMENTO

10.í 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 lance por item,
entendidos por itens cada uma das linhas de transporte escolar descritas neste edital e seus anexos.

10.2 A primeira etapa, denominada Classificação de Preços, compreenderá a ordenação das propostas
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das licitantes e sua classificação por valor e por item (linha). Serão classificadas propostas cujos preços
sejam ate 10Yo (dez por cento) do valor máximo estabelecido por linha, sendo sumariamente
desclassificadas as de valor superior a esse percentual.

10.3 As proponentes classificadas poderão formular lances verbais seguindo a sua ordem de classificação
a partir dos valores maiores para os menores; a partir daí poderão ser feitos os lances verbais até
classificação final das propostas e exame da aceitabilidade da proposta da primeira classificada quanto ao
objeto e valor.

10.4 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.

10.5 Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contrataçâo para as microempresas e
empresas de pequeno porte que se manifestarem no momento da adesão ao edital (podendo ser no
momento do credenciamento), com documentos comprobatórios: a) Declaracáo de Cumprimento dos
requisitos estabelecidos no art. 3o da Lei Complementar 123 (modelo Anexo Vll);
b) Declaracâo de não incidência em qualquer das vedações estabelecidas nos arts. 3o e 4o, da LC 123
(modelo Anexo Vlll);

10.6 Para os efeitos da Lei Complemenlar 123106, consideram-se microempresas ou empresas de
pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere o artigo 3o e
seus incisos.
10.6.í - Entende-se por empate aquelas situaçÕes em que as propostas apresentadas pelas microempresas
e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10o/o (dez por cento) superiores à proposta mais bem
classificada.

10.7 Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
| - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo de 5 (cinco) minutos, situação em que
será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
ll - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso l,

serâo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipotese dos §§ 1e e 2e do art. 44 da
Lei Complementar 12312006, na ordem classificatoria e nas mesmas condiçÕes, para o exercício do mesmo
direito;
lll - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1e e 2e do art. 44 da Lei Complementar 123106, se
realizará sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta,

10.7.1- Na hipotese da não-contratação nos termos previstos no caput deste artigo, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

10.7.2 -Este disposto somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.

í0.8 A desistência em apresentar lance implicará na exclusão da licitante da etapa de lances e na
manutenção do último preÇo apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.

í0.9 Caso não se realizem lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o
valor estimado para a contrataçâo.

10.10 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
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10.11 Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor preço por item,
observadas as especificaçÕes técnicas definidas no Edital.

í0.í2 Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências editalícias, o Pregoeiro
examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, ate a apuração de uma proposta, sendo a
respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicada o objeto do certame.

í0.13 A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações
relativas à sessão pública do Pregão constarão de ata, sem prejuízo das demais formas de publicidade
prevista na legislação pertinente.

1',t DA ETAPA DE CLASSTFTCAÇÃO DE PREÇOS

'11.'l Serão abertos os envelopes "Proposta de Preço" de todas as licitantes.

11.2 O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de preço
para os itens relacionados.

11.3 O Pregoeiro fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem decrescente, 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 10o/o (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 3 (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 apresentaçáo 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 as
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.

íí.10 Caso não se realize nenhum lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço e o valor estimado para a contratação.

11.í1 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.
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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.

í1.í4 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.

1Í.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 dos itens condicionada a prazos,
descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos neste Pregão, inclustve financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido.

11.í7 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta
específica, prevaleceráo as da proposta.

12 DA ETAPA DE HABTLTTAÇÃO, DECLARAçÃO Oe LTCTTANTE VENCEDORA E ADJUDTCAÇÃO

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 habilitaçáo na
presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital, serão inabilitadas.

12.2.1 Em caso de micro ou pequena empresa, ocorrendo o citado no item anterior e se esta for declarada
vencedora, será concedido um prazo de 02 (dois) dias úteis para regularizaçáo de documentos de
habilitação, podendo este prazo ser prorrogado por igual perÍodo (Lei Complementar 123106).

12.3 Caso não seja providenciada a documentação necessária na fase de habilitação para micro e
pequena empresa nos prazos estipulados pela Administração ou se a empresa de grande porte não
apresentar a documentação necessária no momento da habilitação, a mesma será declarada inabilitada.

12.4 Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada vencedora
e, não havendo interposiçâo de recurso, o Pregoeiro, então, adjudicar-lhe-á o objeto do certame.

12.5 Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro
examinará a oferta subsequente, 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.

12.6 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 credenciados das licitantes
presentes à sessão.

12.7 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.

12.8 Ao final da etapa competitiva de cada item ou ao final da sessão, na hipotese de inexistência de
recursos, poderá ser feita pelo Pregoeiro a adjudicaçáo do objeto da licitação à licitante declarada
vencedora do certame. Após encerrada a reunião, o processo, devidamente instruído, será encaminhado a
autoridade competente, para homologação e contratação.
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13 DOS RECURSOS

í3.1 Apos declarada a licitante vencedora do certame, qualquer licitante poderá se manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razôes, podendo juntar
memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para

apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarào 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 adjudicaçáo 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 interessados no Setor
de Licitações.

í3.5 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente
homologará a adjudicaçáo e determinará a contratação com a adjudicatária, observada a condição, dentre
outras, contida no item 7 .2, lV, "d" .

í3.6 Dos atos da Administração, após a Adjudicaçâo, decorrentes da aplicação da Lei 8.666/93, caberá:

l) Recurso, dirigido a autoridade competente, por intermédio do Pregoeiro, interposto no prazo de 5
(cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, a ser protocolado no endereço referido no
preâmbulo deste Edital, nos casos de:

a) Anulação ou revogação da licitação;
b) Rescisão do Contrato, a que se refere o inciso I do artigo 79o da Lei 8.666/93,
c) Aplicação das penas de advertência ou multa.

ll) Representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada 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 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-lo
devidamente informado àquela autoridade. Neste caso, a decisão deverá ser proferida dentro de 5 (cinco)
dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade (§ 40 do artigo 109 da Lei
8.666/93).

í3.8 Os recursos, impugnações e contra-razões interpostos fora dos prazos não serão conhecidos.

14 DO TERMO ESPECíFICO DE CONTRATO E DA GARANTIA

14.1 Será firmado contrato com o licitante vencedor com prazo de viqência até 18 de dezembro de
2013. iniciando-se a paÉir da assinatura, que terá suas cláusulas e condições reguladas pelas Leis
8.666/93 e 10.520102, rescindindo-se automaticamente apos 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, sob pena de rescisão de contrato.

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.
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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 25o/o (vinte e cinco por cento)
do valor do contrato.
1s DO PREçO

í5.1 O preço será o ofertado pela licitante declarada vencedora do certame, em cada item.

16 DO REAJUSTAMENTO

16.1 Os reajustes necessários ao equilíbrio econômico-financeiro, serão feitos se pleiteados pela
contratada e desde que essa comprove o desequilíbrio e a necessidade de reajuste ao contrato, conforme
artigo 65, § 8o da Lei Federal 8.666/93 e desde que anuída pela administração.

17 DA DOTAÇÃO OnÇemENTÁRlA

17-1 A despesa decorrente da contratação do objeto desta licitação correrá no exercício de 2011 através
da(s) seguinte(s) Dotação(ões) Orçamentária(s).

06.002 - Divisáo de Educação e Cultura
12.361.06012-036 Atividades do Ensino Fundamental FUNDEF 40%
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

06.003 - Divisão de Transporte Escolar
12.361.06012-040 Manutenção da Divisão de Transporte Escolar
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍdica
0. 1.00.000000 01 000 Recursos ordinários (livres) Arrecadação
0.1.00.000103 0'1 103 5% sobre transferências constitucionais f
3.1.00.000124 31124 PNATE PROG NAC TRANSP ESCOLAR
3.1 .OO.OOO135 31 135 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2OO9

18 DA COMPROVAçÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO PAGAMENTO

18.1 O pagamento do serviço será efetuado mensalmente, mediante a apresentação da Nota Fiscal, relativa
à quantidade de km rodados e aos dias de efetiva prestação dos serviços de transporte escolar prestados
durante o mês de sua realizaçâo, pagáveis até o 15e dia útildo mês subsequente ao vencido.

18.2. Não será efetuado qualquer pagamento à empresa contratada enquanto houver pendência de
liquidação de obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

í8.3. Em hipótese alguma será concedido reajustamento dos preços propostos, ressalvado o disposto no
item'16.1 e o valor constante na nota fiscal/fatura, quando da sua apresentaçáo, não sofrerá qualquer
atualização monetária até o efetivo pagamento.

18.4. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela licitante
vencedora, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.

18.5. A Administração efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuiçÕes sobre todos os pagamentos
à licitante vencedora passíveis dessa providência.

18.6. Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentaçáo de Nota Fiscal emitida pela Contratada ao
Contratante, devidamente certificada pela Secretaria Municipal de Educação, a quem compete a
fiscalização da qualidade dos serviços e a plena execução do objeto.

18.6.1 - A atividade de fiscalização poderá ser deferida pela Secretaria Municipal de Educação à direção ou
responsáveis pelos estabelecimentos de ensino.
18.7. A nota fiscal, náo poderá conter emendas, rasuras, acrêscimo ou entrelinhas, onde deverá constar
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além de seus elementos padronizados, os seguintes dizeres

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂUOIOO DE ABREU
Avenida Paraná, 03 - centro - CEP 84.470-000 - Cândido de Abreu/PR
cNPJ 76. 1 75.926/0001 -80
pRecÂo PRESENCIAL I

í8.8. O Município em hipótese alguma aceitará reajuste, correção monetária ou encargos financeiros, na
eventualidade de atraso na apresentação da fatura.

í8.9. Caso se constate irregularidade nas faturas apresentadas, o Município, a seu exclusivo critério,
poderá devolvê-las à proponente, para as devidas correçÕes, ou aceitá-las, glosando a parte que julgar
indevida. Na hipotese de devoluçâo, as faturas serão consideradas como não apresentadas, para fins de
atendimento às condiçÕes contratuais.

19 DAS OBRTGAÇÕES DAS PARTES

19.1 São obrigaçÕes do CONTRATANTE:

a) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar nas notas fiscais/faturas a
efetiva prestação dos serviços contratados;
efetuar os pagamentos à CONTRATADA;
aplicar à CONTRATADA as sançÕes regulamentares e contratuais, quando for o caso;
Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA,
desde que por escrito.

19.2 São obrigações da CONTRATADA:

a) prestar o serviço contratado dentro do prazo, com qualidade, pontualidade, segurança e conforto
aos alunos transportados, respondendo pelos riscos da atividade;

b) manter o veículo utilizado no transporte devidamente regularizado, tanto no aspecto físico quanto
documental, cumprindo rigorosamente as determinaçÕes da legislação de trânsito, as normas de
segurança aplicáveis, inclusive mantendo cintos de segurança em permanentes condiçÕes de uso,

c) manter os seguros necessários;
d) pagar todos os tributos, contribuiçÕes fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta

e indiretamente, sobre a atividade exercida;
e) atender prontamente quaisquer exigências do CONTRATANTE, inerentes ao objeto da

contratação;
f) manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação.

20 DA EXECUÇÃO OO CONTRATO

20.1 Os serviços serão acompanhados e fiscalizados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
que poderá deferir essa função à direção ou responsáveis pelos estabelecimentos de ensino. Os serviços
serão considerados executados e perfeitos quando forem assim certificados pelos mencionados
responsáveis.

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 O CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar o veículo que não estiver em plenas condições de
uso.

20.3.1- o veículo será considerado em perfeitas condiçÕes de uso quando tiver obtida a avaliação positiva
da comissáo a que se refere o item 7 .2, lV, "d'.

b)
c)
d)
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20.4 Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do contrato deveráo ser prontamente
atendidas pela CONTRATADA.

20.5 A CONTRATADA vencedora obriga-se, na execuçáo do transporte, objeto deste Pregão, a empregar
veículo adequado e motorista qualificado conforme legislação pertinente.

20.6 A CONTRATADA deverá utilizar veículo alimentador na hipotese de que parte do trecho seja
inacessÍvel ao veículo indicado pa'a a prestação dos serviços e possa comprometer a segurança dos
transportados, e desde que esse trecho não seja superior a 12 (doze) quilômetros.

20.6.1- Caso a CONTRATADA não possua veículo auxiliar, poderá valer-se de terceiros, ficando o veÍculo
igualmente sujeito à vistoria referida no item 7.2,1V,"d".

20.7 - Ressalvada a hipotese prevista no item 20.6, é expressamente vedada à CONTRATADA ceder,
sublocar, transferir ou de qualquer forma possibilitar a terceiros a execuçáo dos serviços contratados sob
pena de rescisão, e independente de demais sançÕes.

20.8 - as notas fiscais/faturas deverão ser emitidas sempre de modo discriminativo, apos a execução dos
serviços, nos prazos estabelecidos, para a efetiva liquidaçáo da despesa e consequente pagamento.

21 DAS SANÇÕeS AOUTMSTRATTVAS

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 CONTRATADA estará sujeita
às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa.

l) Advertência;

ll) Multas, por meio de Documento de Arrecadação Municipal, a ser preenchido de acordo com
instruçÕes fornecidas pela CONTRATANTE:

al 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 10o/o 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 especificada na alínea "a" acima, e aplicada em dobro na sua
reincidência;

c) de 10o/o (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, conÍorme o caso, no prazo e condições estabelecidas;

d) de 10% (dez porcento)dovalortotaldo contrato pela recusa em corrigirqualquererro, 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.

lll) lmpedimento 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, náo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução
do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a propria
autoridade que aplicou a sanção, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais
cominaçôes legais.

lV)Se durante a execução do contrato, mesmo que por motivos alheios à sua vontade, não possa a
CONTRATADA efetuar o transporte dos alunos que lhe couber na linha correspondente, o
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CONTRATANTE poderá designar substituto temporário, cujos custos serão integralmente
su portados pela CONTRATADA;

21.2 No processo de aplicação de penalidades, é assegurado o direito ao contraditorio e à ampla defesa.

21.3 Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a
que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido
será cobrado administrativamente ou inscrito na dívida ativa do município, e cobrado na forma da Lei.

21.4 AssançÕesprevistasnosincisoslelll doitem2l.1 poderãoseraplicadasjuntamentecomasmultas
do inciso ll do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 5
(cinco) dias úteis.

22 DAS DTSPOS!ÇOES GERATS

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 Pública.

22.2 Administração, sem o comprometimento da segurança da contratação.

22.3 E facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

22.4 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentaçáo de
documentação referente ao presente Edital.

22.5 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do
vencimento, observando-se que so se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal, exceto
quando for explicitamente disposto em contrário.

22.6 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-la por ilegalidade, de ofÍcio, ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e
fundamentado.

22.7 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realizaçáo do Pregáo, este
prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.

22.8 Para dirimir, na esfera judicial, as questÕes oriundas do presente Edital, será competente o Foro da
Comarca de Cândido de Abreu/PR.

22.9 Na hipotese 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.í0 Este Edital e seus anexos estarão disponÍveis para consulta no Setor de Licitações do município de
Cândido de Abreu/PR, nos horários de 08hs às 11:30 e das '13hs às 17:30 horas, onde poderá ser obtida
copia integral, independente de pagamento. lnformaçÕes adicionais poderáo ser prestadas pelo fone 43-
3476-1222, ramal 209. Demais informações ou esclarecimentos relativos ao presente Edital será objeto de
consulta, por escrito, ao Pregoeiro, no endereço indicado no preâmbulo deste edital, ate 01 (um) dia anterior
à data da abertura da licitaçáo, e serão respondidas, igualmente por escrito, a ser encaminhado a todos os
interessados que registrarem a obtenção do Edital.

22.11 Os casos imprevisíveis serão resolvidos pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio, autoridade competente e
setor jurídico do município.
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22.'12 Fazem parte integrante deste Edital:

Anexo I - Relação de linhas de transporte escolar licitadas;
Anexo ll - Formulârio para apresentaçâo da Proposta de Preços;
Anexo lll- Declaração de lnexistência de Fato lmpeditivo Para Licitar;
Anexo lV - Declaração de Não-Utilizaçâo de Trabalho de Menor;
Anexo V - Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação,
Anexo Vl - Relação dos ltens e preços máximos aceitáveis

Anexo Vll - Declaraçâo de Cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 30 da Lei Complementar
123t06;

Anexo Vlll - Declaração de não incidência em qualquer das vedaçÕes estabelecidas nos arts. 30 e
40, da LC 123106

Anexo lX- Modelo de Termo de Credenciamento
Anexo X- Minuta do Contrato

Cândido de Abreu, em 30 de janeiro de 201
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ANEXO I

neunÇÃo DE LTNHAS DE TRANSeoRTE EscoLAR LtctrADAS

ITEM oescnrÇÃo

Item 01:
Linha 01 - TranspoÉe
Escolar a ser
realizado por veículo
com tração e que
comporte no mínimo
9lugares.

Destinar-se-á ao transporte de alunos que residem na Zona Rural do
Município e estudam na Escola Estadual do Distrito de Tereza Cristina. O
veículo deverá sair da localidade do Pinhalzinho com destino às localidades
de Arroio Grande, lmbuia e Valcílio lvachuka, onde os alunos serão
transportados por outro veículo da Frota Municipal, e após o término das
aulas deverá o veÍculo retornar com os alunos as referidas localidades, sendo
em média de 100 km (cem quilômetros) diários rodados. Período: Manhã /
Tarde.

Item 02:
Linha 02 - Transporte
Escolar a ser
realizado por veículo
que comporte no
mínimo 40 lugares.

Destinar-se-á ao transporte de alunos que residem na Zona Rural do
Município e estudam na sede do Município nas escolas: Escola Estadual Ary
Borba Carneiro, Colégio Estadual Dr. Cândido de Abreu, Escola Municipal
CecÍlia Sawczuk e APAE. O veículo deverá sair da localidade de Rio do Tigre,
passando pelas localidades, Bairro dos Santos e Rio do Leão com destino à
sede do Município, via Rodovia PRT 487 e ao final das aulas deverá realizar o
percurso inverso, sendo em média B0 Km (oitenta quilÔmetros) diários
rodados. Período: Manhã.

Item 03:
Linha 03 - TranspoÉe
Escolar a ser
realizado por veículo
que comporte no
mínimo 40 lugares.

Destinar-se-á ao transporte de alunos que restdem na Zona Rural do
Município e estudam na sede do Município, nos estabelecimentos de ensino:
Escola Estadual Ary Borba Carneiro e Colégio Estadual Dr. Cândido de
Abreu. O veículo deverá sair da localidade de Rio do Tigre, passando pelas
localidades de Vale da Conquista, Rio do Leão, Sabugueiro l, Serraria do
Pizzaia e Populares, tendo como destino final à sede do Município e apos o
término das aulas deverá o veÍculo realizar o mesmo percurso de forma
inversa, sendo em média 64 Km (sessenta e quatro quilômetros) diários
rodados. Período: Noite.

Item 04:
Linha 04 - Transporte
Escolar a ser
realizado por veículo
que compoÉe no
mínimo 23 lugares.

Destinar-se-á ao transporte de alunos que residem na Zona Rural do 
]

Município e estudam na sede do Município, nos estabelecimentos de ensino:
Escola Estadual Ary Borba Carneiro, Colégio Estadual Dr. Cândido de Abreu. I

O veÍculo deverá sair da localidade de Serra do Pinhão, passando pelas 
I

localidades de Torre Branca e Marumbi com destino à sede do Município, e I

apos o término das aulas o veÍculo deverá realizar o mesmo percurso de I

maneira inversa, sendo em média 70 Km (setenta quilômetros) diários I

rodados. Período. Noite.

Item 05:
Linha 05 - TranspoÉe
Escolar a ser
realizado por veículo
que compoÉe no
mínimo 9 lugares.

Destinar-se-á ao transporte de alunos que residem na Zona Rural do
Município e estudam na Escola Municipal Dr. David Federmann, em Faxinal
de Catanduvas. O veículo terá de sair da localidade Linha Lombão, deixando
os alunos no ponto da Fazenda Lombão, dirigindo-se até a localidade de
Serra da Mesa (lracilda), tambem deixando os alunos no ponto da Serra da
Mesa (asfalto), onde os alunos serão conduzidos até a escola por outro
veÍculo da frota municipal. Apos o término das aulas o veículo deverá retornar
o percurso inverso, sendo em média 75 km (setenta e cinco quilômetros)
diários rodados. Período: Manhã / Tarde.
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Destinar-se-á ao transporte de alunos que residem na Zona Rural do 
I

Município e estudam na sede do Município, nos estabelecimentos de ensino: 
i

Escola Estadual Ary Borba Carneiro, Colégio Estadual Dr. Cândido de Abreu,
Escola Municipal Vereador Elio Marques de Oliveira Vieira, Escola Municipal
Cecília Sawczuk e APAE. O veículo deverá sair da localidade Chico Lima,
passando pelas localidades do Bairro dos Lima, Serra Paulista, Jacaré, Linha
lvaí, Picadão, saindo no asfalto e Trevo, tendo como destino final à sede do
MunicÍpio de Cândido de Abreu, e após o término das aulas deverá o veículo
realizar o mesmo percurso de forma inversa, sendo em média '125 km (cento
e vinte e cinco quilômetros)diários rodados. Período: Tarde.

Destinar-se-á ao transporte de alunos que residem na Zona Rural do
Município e estudam na Escola Rural Municipal Marumbi Ensino
Fundamental. O veículo deverá sair da localidade do Marumbi com destino a
localidade do Bairro dos Rosas, retornando ao Marumbi, tendo uma nova
saída com destino a Serra do Pinhão, entrando até a propriedade do Sr.
Lebrão, retornando sentido Ponto do José Farias, retornando novamente ao
Marumbi, e após o término das aulas deverá o veículo retornar com os alunos
as referidas localidades, sendo em média 60 km (sessenta quilÔmetros)
diários rodados. Período: Tarde.

Destinar-se-á ao transporte de alunos que residem na Zona Rural do
Município e estudam no Distrito de Tereza Cristina. O veículo deverá sair da
localidade do Saltinho, em frente à Escola, passando pelas localidades da
Agua Sulfurosa até no Machado, passando pelo Trevo do Henrique, saindo j

da Estrada principal de Tereza Cristina até no ponto do ônibus do Jorge, onde
os alunos serão transportados por outro veículo da frota municipal, e apos o
término das aulas deverá o veÍculo retornar com os alunos às referidas
localidades, sendo em média 56 km (cinqüenta e seis quilômetros) diários
rodados. Período: Manhã / Tarde.

Destinar-se-á ao transporte de alunos que residem na Zona Rural do
Município e estudam nas escolas: Escola Estadual Ary Borba Carneiro,
Colegio Estadual Dr. Cândido de Abreu e Escola Municipal Vereador Elio
Marques de Oliveira Vieira, Escola Municipal Cecília Sawczuk e APAE. O
veículo deverá iniciar o transporte na localidade de Barra Grande, satndo do
João Maria, passa por dentro do plantio de soja, desce até a Fazenda do
Günter, retornando pela Fazenda do Junior Reis, Ubasinho ll ate o asfalto, na
chegada ao asfalto os alunos embarcaráo em outro ônibus da frota municipal
para irem ate a Cidade, fazendo percurso inverso. Sendo em média 115 km
cento e ilômetros) diários rodados. Período: Tarde
Destinar-se-á ao transporte de alunos que residem na Zona Rural do
Município e estudam Escola Rural Municipal Jacaré - Ens. Fundamental. O
veÍculo deverá iniciar o transporte: manhã: Estrada do José Taradenka,
lavorski, Estrada da Balsa do Rio lvaí, estrada do Pernambuco, Volta do lvaí
e Linha lvaí (Escola) com retorno apos o término das aulas; Tarde: Estrada
do José Taradenka, lavorski, Estrada da balsa do Rio lvaí, estrada do

Item 06:
Linha 06 - Transporte
Escolar a ser
realizado por veículo
que comporte no
mínimo 40 lugares.

Destinar-se-á ao transporte de alunos que residem na Zona Rural do
MunicÍpio e estudam na Escola Rural Municipal Marumbi Ensino
Fundamental. O veículo deverá sair da localidade do Marumbi, passando pela
Torre Branca com destino a localidade da Serra do Cascavel, retornando ao
Marumbi, segue até a localidade de Bairro dos Rosas, retornando ao
Marumbi, e apos o término das aulas deverá o veículo retornar com os alunos
às referidas localidades, sendo em média 39 km (trinta e nove quilÔmetros)
diários rodados. Período: Manhã.

Item 07:
Linha 07 - TranspoÉe
Escolar a ser
realizado por veículo
que comporte no
minimo 9 lugares.

Item 09:
Linha 09 - Transporte
Escolar a ser
realizado por veículo
que compoÉe no
mínimo 9 lugares.

Item 11:
Linha í1- Transporte
Escolar a ser
realizado por veículo
que comporte no
mínimo í0lugares.

Item 08:
Linha 08 - Transporte
Escolar a ser
realizado por veículo
que comporte no
mínimo 9 lugares.

Item 10:
Linha í0- TranspoÉe
Escolar a ser
realizado por veículo
que compoÉe no
mínimo l5lugares.

Pernambuco e Linha lvaí (Escola) com retorno o término das aulas
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Sendo em média 66 km (sessenta e seis quilômetros) diários rodados
Período: Manhã / Tarde.

Item 12:
Linha 12- Transporte
Escolar a ser
realizado por veículo
que comporte no
mínimo 40 lugares.

Destinar-se-á ao transporte de alunos que residem na Zona Rural do
Município e estudam nas escolas: Escola Estadual Ary Borba Carneiro,
Colegio Estadual Dr. Cândido de Abreu, Escola Municipal Vereador Elio
Marques de Oliveira Vieira, Escola Municipal CecÍlia Sawczuk e APAE. O
veículo deverá iniciar o transporte pela tarde na localidade do Funil, Santo
Antonio, Bairro dos Lima, Capinzal, Alto Rio Baile ate a cidade. Retornando
com percurso inverso. Sendo em média 80 km (oitenta quilômetros) diários
rodados. Período: Tarde.

Linha 13- Transporte
Escolar a ser
realizado por veículo
que comporte no
mínimo 5lugares.

Destinar-se-á ao transporte de alunos que residem na Zona Rural do
Município e estudam na escola da Linha Crisciumal. O veículo deverá iniciar o
transporte na localidade de lvaizinho, em direção à escola, retornando apos o
término das aulas, rodando em média 14 km (quatorze quilômetros) diários -
Período: Manhã.

Item 14:
Linha 14- Transporte
Escolar a ser
realizado por veículo
que compoÉe no
minimo 09 lugares.

Destinar-se-á ao transporte de alunos que residem na Zona Rural do
MunicÍpio e estudam Escola Rural Municipal Faxinal Santo Antonio - EF
Manhã: Saída do Bairro dos Lima, passando pela Serra Paulista, estrada
principal, volta entre os eucaliptos saindo na escola dos Lima até a Escola do
Santo Antonio; Tarde: Bairro dos Skrovon, Bairro dos Lima ll, ate a Escola do
Santo Antonio. Após o término das aulas deverá o veículo retornar com os
alunos as referidas localidades. Percurso de em media 70 km (setenta
quilômetros) diários rodados. Período: Manhã / Tarde.

Item 15:
Linha í5- Transporte
Escolar a ser
realizado por veículo
que comporte no
mínimo 0S lugares.

Destinar-se-á ao transporte de alunos que residem na Zona Rural do
Município e estudam na Escola Rural Municipal Linha Criciumal. O veículo
deverá sair da localidade Sítio do Gerôncio até a encruzilhada do Zé Turco
onde os alunos embarcam em ônibus da frota municipal até a escola do
Criciumal. No término das aulas, deverá o veículo fazer o percurso inverso,
sendo em média 09 km (nove quilômetros). Período: Manhã.

Item í6:
Linha 16- Transporte
Escolar a ser
realizado por veículo
que comporte no
mínimo 05 Iugares.

Destinar-se-á ao transporte de alunos que residem na Zona Rural do
MunicÍpio e estudam na Escola Municipal Dr. David Federmann. O veículo
terá de sair da localidade Casa do Coco até d ponto de ônibus da frota
municipal onde serão levados pela frota municipal até a escola Dr. David
Federmann, e apos o término das aulas, deverá o veículo Íazer o percurso
inverso, sendo em média '12 km (doze quilômetros). Período: Manhã / Tarde.

Item 17:
Linha í7- Transporte
Escolar a ser
realizado por veículo
que comporte no
mínimo 05lugares.

Destinar-se-á ao transporte de alunos que residem na Zona Rural do
Município e estudam na Escola Municipal Dr. David Federmann. O veículo
terá que sair da localidade do sitio do senhor Bandurski até o ponto do ônibus
Posto do Daros, seguindo até a entrada do Areiaozinho casa do Pedrinho,
retorno ao ponto de ônibus posto do Daros, onde serão levados por ônibus da
frota municipal até a Escola Dr. David Federmann, e apos o término das
aulas, deverá o veículo fazer o percurso inverso, sendo em média 22 km
(vinte e dois quilômetros). Período: Manhã / Tarde.



Item 18:
Linha 18- Transporte
Escolar a ser
realizado por veículo
que comporte no
mínimo 09 lugares.

Destinar-se-á ao transporte de alunos que residem na Zona Rural do
Município e estudam nas Escolas: Escola Rural Municipal lmbuia e Colégio
Estadual Íereza Cristina. O Veículo deverá iniciar o transporte na localidade
Quatro Encruzo (Fazenda Beraldo), deixando alguns alunos na escola da
lmbuia, tendo uma nova saÍda até a Casa de Antonio Krik e retornando a
escola após o término das aulas, deverá o veÍculo Íazer o percurso inverso as
referidas localidade, sendo em média 28 km (vinte e oito quilômetros).
Período: Manhã.

lde da licitante
Nome da licitante CNPJ

Endereço

Nome para contato Telefone

Fax E-mail

No conta-corrente (opcional) Banco (opcional) Agência (opcional)

Preços propostos:

ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇOS (modelo)

Pregão Presencial 0212013

Nome:
RG:
Cargo:

de de 201 3

ITEM DESCRTÇÃO
Valor aceitável

p/ km
Valor Max.

Diário
aceitável

(lnformar o
item da linha
escolar da
qual tenha
interesse)

(Descrever o trecho da linha escolar na qual tenha
rnteresse, conforme descrição do Anexo I do Edital)

Prazo de validade da proposta: 60 dias a partir da data do Pregão



PRererruRA oo Mutttcíplo pe CÂruDtDo oe As
Esraoo ao PeRerua

Assessoria de Compras e Licitações
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43) 3476-1222 - ramal 209 - CEP: 84.470-000

RECIBO

Referente à entrega de Edital de Licitação
pnecÃo PRESENctAL o2tzoll

Recebemos do MUNTCIPIO DE CÂruOtOO DE ABREU, copia do EDITAL acima referido.

rl
EMPRESA:rl

tr
ENDEREÇO

tll
FONE/FAX

Recebido aos I 12013 OBJETO:
Contrataçáo de empresas fornecedoras de serviços
de transporte escolar.
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ANEXO il

DECLARAÇ+o ot truExsrÉrucA DE FATI tMpEDtrtvo PARA LtctrAR

rnscnta
Bairro

no CNPJ sob no sediada na Rua ...... no

estadona cidade de

; ;;;ü,;;á,óil;; ;;il,1::i1iiffi.ffii'"#;Ífi §lJ,:ttr ffil;Xâ?::ft::.ffi:i;J *",XiJI3:í"
Declara, também, que está obrigada a informar à Contratante os fatos supervenientes

impeditivos de sua habilitaçáo, quando de sua ocorrência, conforme determina o artigo 32o, § 2o, da Lei
8.666/93.

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

Licitante:
Rep.Legal
RG:
Cargo:

de

ANEXO IV

DECLARAÇÃO Or NÃO-UTTLTZAÇAO DE TRABALHO DE MENOR

inscrita no CNPJ sedrada à Rua
Bairro

Estadona cidade de

2 "T,:'il:,:"f"i:J#1'-i?":"i:J'1i3:i E":::l;f"r'"?""ãXEi
ou seja, não tem em seus quadros menores de 18 (dezoito)anos executando trabalho noturno, insalubre ou
perigoso ou, menores de 16 (dezesseis) anos executando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz,
a partir de 14 (quatorze) anos.

A empresa está ciente de que o descumprimento do disposto acima, durante a vigência do
contrato. açarrelará a sua rescisão.

de ...................... de 2013

Licitante:
Rep.Legal
RG:
Cargo:

no
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ANEXO V

oectnnnçÁo DE cuMpRtMENTo Dos REeu/s/ros or ueeuraçlo

inscrita no CNPJ sediada à Rua
no Bairro

na cidade de
Estado , declara para fins de participação no Pregão Presencial
0212013, e sob as penas da Lei que cumpre plenamente os requisitos de habilitação previstos em seu edital,
conforme previsto no artigo 4o, inciso Vll, da Lei 10.520102.

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

de....

Licitante:
Rep.Legal
RG:
Cargo.

ANEXO VI

RELAÇÃO DOS rrENS E PREçOS MÁXMOS AGEIrÁVEIS

ITEM DESCRTÇÃO
Valor

aceitável
o/ km

Valor Max.
Diário aceitável Total

Item 01:
Linha 01 -
Transport
e Escolar
a ser
realizado
por
veículo
com
tração e
que
comporte
no
mínimo 9
Iuoares.

Destinar-se-á ao transporte de alunos
que residem na Zona Rural do
Município e estudam na Escola
Estadual do Distrito de Tereza Cristina.
O veículo deverá sair da localidade do
Pinhalzinho com destino às localidades
de Arroio Grande, lmbuia e ValcÍlio
lvachuka, onde os alunos serão
transportados por outro veículo da Frota
Municipal, e após o término das aulas
deverá o veÍculo retornar com os alunos
as referidas localidades, sendo em
média de 100 km (cem quilômetros)
diários rodados. Periodo: Manhã I
Tarde.

RS2,45 R$245,00 R$49.000,00

Item 02:
Linha 02 -
Transport
e Escolar
a ser
realizado
por
veículo
que
comporte
no

Destinar-se-á ao transporte de alunos
que residem na Zona Rural do
Município e estudam na sede do
Município nas escolas: Escola Estadual
Ary Borba Carneiro, Colégio Estadual
Dr. Cândido de Abreu, Escola Municipal
Cecília Sawczuk e APAE. O veículo
deverá sair da localidade de Rio do
Tigre, passando pelas localidades,
Bairro dos Santos e Rio do Leão com
destino à sede do MunicÍpio, via

R$2,94 R$235,20 R$47.040,00
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mínimo 40
lugares.

Rodovia PRT 487 e ao final das aulas
deverá realizar o percurso inverso,
sendo em média 80 Km (oitenta
quilômetros) diários rodados. Período:
Manhã.

Item 03:
Linha 03 -
TranspoÉ
e Escolar
a ser
realizado
por
veículo
que
compoÉe
no
minimo 40
lugares.

Destinar-se-á ao transporte de alunos
que residem na Zona Rural do
Município e estudam na sede do
Município, nos estabelecimentos de
ensino: Escola Estadual Ary Borba
Carneiro e Colegio Estadual Dr.
Cândido de Abreu. O veículo deverá
sair da localidade de Rio do Tigre,
passando pelas localidades de Vale da
Conquista, Rio do Leão, Sabugueiro l,

Serraria do Pizzaia e Populares, tendo
como destino final à sede do Município
e apos o término das aulas deverá o
veículo realizar o mesmo percurso de
forma inversa, sendo em média 64 Km
(sessenta e quatro quilômetros) diários
rodados. Período: Noite.

R$2,94 R$ 188,16 R$ 37.632,00

Item 04:
Linha 04 -
Transport
e Escolar
a ser
realizado
por
veículo
que
comporte
no
mínimo 23
lugares.

Destinar-se-á ao transporte de alunos
que residem na Zona Rural do
Município e estudam na sede do
MunicÍpio, nos estabelecimentos de
ensino: Escola Estadual Ary Borba
Carneiro, Colegio Estadual Dr. Cândido
de Abreu. O veículo deverá sair da
localidade de Serra do Pinhão,
passando pelas localidades de Torre
Branca e Marumbi com destino à sede
do Município, e apos o término das
aulas o veÍculo deverá realizar o
mesmo percurso de maneira inversa,
sendo em média 70 Km (setenta
quilômetros) diários rodados. Período:
Noite.

R$ 2,94

l

I

R$ 205,80 I

I

I

I

I

R$ 41.160,00

Item 05:
Linha 05 -
TranspoÉ
e Escolar
a ser
realizado
por
veículo
que
compoÉe
no
mínimo I
Iugares.

Destinar-se-á ao transporte de alunos
que residem na Zona Rural do
Município e estudam na Escola
Municipal Dr. David Federmann, em
Faxinal de Catanduvas. O veículo terá
de sair da localidade Linha Lombão,
deixando os alunos no ponto da
Fazenda Lombão, dirigindo-se até a
localidade de Serra da Mesa (lracilda),
também deixando os alunos no ponto
da Serra da Mesa (asfalto), onde os
alunos serão conduzidos até a escola
por outro veículo da frota municipal.
Após o término das aulas o veículo
deverá retornar o percurso inverso,
sendo em média 75 km (setenta e cinco

R$2,43 R$ 182,25 R$ 36.450,00
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quilômetros) diários rodados. Período.
Manhã / Tarde.

Item 06:
Linha 06 -
TranspoÉ
e Escolar
a ser
realizado
por
veículo
que
comporte
no
minimo 40
lugares.

Destinar-se-á ao transporte de alunos
que residem na Zona Rural do
Município e estudam na sede do
Município, nos estabelecimentos de
ensino: Escola Estadual Ary Borba
Carneiro, Colégio Estadual Dr. Cândido
de Abreu, Escola Municipal Vereador
Elio Marques de Oliveira Vieira, Escola
Municipal Cecília Sawczuk e APAE. O
veÍculo deverá sair da localidade Chico
Lima, passando pelas localidades do
Bairro dos Lima, Serra Paulista, Jacaré,
Linha lvaí, Picadão, saindo no asfalto e
Trevo, tendo como destino final à sede
do Município de Cândido de Abreu, e
apos o término das aulas deverá o
veÍculo realizar o mesmo percurso de
forma inversa, sendo em média 125 km
(cento e vinte e cinco quilômetros)
diários rodados. Período: Tarde.

R$2,98 R$ 372,50 R$74.500,00

Item 07:
Linha 07 -
Transport
e Escolar
a ser
realizado
por
veículo
que
compoÉe
no
mínimo I
lugares.

Destinar-se-á ao transporte de alunos
que residem na Zona Rural do
Município e estudam na Escola Rural
Municipal Marumbi Ensino
Fundamental. O veículo deverá sair da
localidade do Marumbi, passando pela
Torre Branca com destino a localidade
da Serra do Cascavel, retornando ao
Marumbi, segue até a iocalidade de
Bairro dos Rosas, retornando ao
Marumbi, e após o término das aulas
deverá o veículo retornar com os alunos
às referidas localidades, sendo em
média 39 km (trinta e nove quilômetros)
diários rodados. Período: Manhã.

R$2,46 R$ 95,94 R$ 19.188,00

Item 08:
Linha 08 -
Transport
e Escolar
a ser
realizado
por
veículo
que
comporte
no
mínimo 9
Iugares.

Destinar-se-á ao transporte de alunos
que residem na Zona Rural do
Município e estudam na Escola Rural
Municipal Marumbi Ensino
Fundamental. O veÍculo deverá sair da
localidade do Marumbi com destino a
localidade do Bairro dos Rosas,
retornando ao Marumbi, tendo uma
nova saída com destino a Serra do
Pinháo, entrando até a propriedade do
Sr. Lebrâo, retornando sentido Ponto do
José Farias, retornando novamente ao
Marumbi, e após o término das aulas
deverá o veÍculo retornar com os alunos
as referidas localidades, sendo em
média 60 km (sessenta quilômetros)
diários rodados. Período: Tarde.

R$ 2,45 R$ 147,00 R$ 29.400,00
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sera

Item 09:
Linha 09 -
Transport
e Escolar

realizado
por
veículo
que
comporte
no
mínimo I
lugares.

Destinar-se-á ao transporte de alunos
que residem na Zona Rural do
Município e estudam no Distrito de
Tereza Cristina. O veículo deverá sair
da localidade do Saltinho, em frente à
Escola, passando pelas localidades da
Agua Sulfurosa ate no Machado,
passando pelo Trevo do Henrique,
saindo da Estrada principal de Tereza
Cristina até no ponto do ônibus do
Jorge, onde os alunos serão
transportados por outro veículo da frota
municipal, e apos o término das aulas
deverá o veículo retornar com os alunos
às referidas localidades, sendo em
media 56 km (cinqüenta e seis
quilômetros) diários rodados. Período:
Manhã / Tarde.

R$2,45 R$ 137,20 R$ 27.440,00

Item 10:
Linha 10-
Transport
e Escolar
a ser
realizado
por
veículo
que
comporte
no
mínimo 15
!ugares.

Destinar-se-á ao transporte de alunos
que residem na Zona Rural do
Município e estudam nas escolas:
Escola Estadual Ary Borba Carneiro,
Colégio Estadual Dr. Cândido de Abreu
e Escola Municipal Vereador Elio
Marques de Oliveira Vieira, Escola
Municipal Cecília Sawczuk e APAE. O
veículo deverá iniciar o transporte na
localidade de Barra Grande, saindo do
João Maria, passa por dentro do plantio
de soja, desce até a Fazenda do
Günter, retornando pela Fazenda do
Junior Reis, Ubasinho ll até o asfalto,
na chegada ao asfalto os alunos
embarcarão em outro ônibus da frota
municipal para irem até a Cidade,
fazendo percurso inverso. Sendo em
média 115 km (cento e quinze
quilômetros) diários rodados. Período:
Tarde.

R$ 2,60 R$ 299,00 R$ 59.8000,00

Item 1í:
Linha 11-
Transport
e Escolar

realizado
por
veículo
que
compoÉe
no
mínimo 10
lugares.

sera

Destinar-se-á ao transporte de alunos
que residem na Zona Rural do
Município e estudam Escola Rural
Municipal Jacaré - Ens. Fundamental. O
veículo deverá iniciar o transporte:
manhã: Estrada do José Taradenka,
lavorski, Estrada da Balsa do Rio lvaí,
estrada do Pernambuco, Volta do lvaÍ e
Linha lvaí (Escola) com retorno após o
término das aulas; Tarde: Estrada do
José Taradenka, lavorski, Estrada da
balsa do Rio lvaí, estrada do
Pernambuco e Linha lvaÍ (Escola) com
retorno após o término das aulas.
Sendo em média 66 km (sessenta e

R$ 2,43 R$ 160,38 R$ 32.076,00
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seis quilômetros) diários rodados.
Período: Manhâ / Tarde.

a

Item 12:
Linha 12-
Transport
e Escolar

ser
realizado
por
veículo
que
compoÉe
no
mínimo 40
lugares.

Destinar-se-á ao transporte de alunos
que residem na Zona Rural do
Município e estudam nas escolas:
Escola Estadual Ary Borba Carneiro,
Colegio Estadual Dr. Cândido de Abreu,
Escola Municipal Vereador Elio
Marques de Oliveira Vieira, Escola
Municipal Cecília Sawczuk e APAE. O
veículo deverá iniciar o transporte pela
tarde na localidade do Funil, Santo
Antonio, Bairro dos Lima, Capinzal, Alto
Rio Baile até a cidade. Retornando com
percurso inverso. Sendo em média 80
km (oitenta quilômetros) diários
rodados. Período: Tarde.

R$ 2,94 R$ 235,20 R$ 47.040,00

Linha 13-
Transport
e Escolar
a ser
realizado
por
veículo
que
comporte
no
míriimo 5
luoares.

Destinar-se-á ao transporte de alunos
que residem na Zona Rural do
Município e estudam na escola da Linha
Crisciumal. O veículo deverá iniciar o
transporte na localidade de lvaizinho,
em direção à escola, retornando apos o
término das aulas, rodando em média
14 km (quatorze quilômetros) diários -
Período: Manhã.

R$ 2,96 R$ 251,60 R$ 50.320,00

Item 14:
Linha 14-
Transport
e Escolar

realizado
por
veículo
que
compoÉe
no
mínimo 09
lugares.

sera

Destinar-se-á ao transporte de alunos
que residem na Zona Rural do
Município e estudam Escola Rural
Municipal Faxinal Santo Antonio - EF.
Manhã: Saída do Bairro dos Lima,
passando pela Serra Paulista, estrada
principal, volta entre os eucaliptos
saindo na escola dos Lima até a Escola
do Santo Antonio; Tarde: Bairro dos
Skrovon, Bairro dos Lima ll, até a
Escola do Santo Antonio. Apos o
término das aulas deverá o veÍculo
retornar com os alunos as referidas
localidades. Percurso de em media 70
km (setenta quilômetros) diários
rodados. Período: Manhã / Tarde.

R$ 2,46 R$ 172,20 R$ 34.440,00

Item 15:
Linha 15-
Transport
e Escolar
a ser
realizado
por
veículo
que
comoorte

Destinar-se-á ao transporte de alunos
que residem na Zona Rural do
MunicÍpio e estudam na Escola Rural
Municipal Linha Criciumal. O veículo
deverá sair da localidade Sítio do
Gerôncio até a encruzilhada do Ze
Turco onde os alunos embarcam em
ônibus da frota municipal até a escola
do Criciumal. No término das aulas,
deverá o veículo fazer o percurso

R$ 2,44 R$ 21,96 R$ 4.392,00
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no
mínimo 05
lugares.

inverso, sendo em média 09 km (nove
quilômetros). Período: Manhã.

sera

Item í6:
Linha 16-
Transport
e Escolar

realizado
por
veículo
que
comporte
no
mínimo 05
luoares-

Destinar-se-á ao transporte de alunos
que residem na Zona Rural do
Município e estudam na Escola
Municipal Dr. David Federmann. O
veículo terá de sair da localidade Casa
do Coco até o ponto de ônibus da frota
municipal onde serão levados pela frota
municipal até a escola Dr. David
Federmann, e após o término das
aulas, deverá o veículo íazer o percurso
inverso, sendo em média 12 km (doze
quilômetros). Período: Manhã / Tarde.

R$ 2,44 R$ 29,28 R$ 5.856,00

Item 17:
Linha 17-
Transport
e Escolar

realizado
por
veículo
que
comporte
no
mínimo 05
lugares.

sera

Destinar-se-á ao transporte de alunos
que residem na Zona Rural do
Município e estudam na Escola
Municipal Dr. David Federmann. O
veículo terá que sair da localidade do
sitio do senhor Bandurski até o ponto do
ônibus Posto do Daros, seguindo até a
entrada do Areiaozinho casa do
Pedrinho, retorno ao ponto de ônibus
posto do Daros, onde serâo levados por
ônibus da frota municipal até a Escola
Dr. David Federmann, e após o término
das aulas, deverá o veículo Íazer o
percurso inverso, sendo em média 22
km (vinte e dois quilômetros). Periodo:
Manhã / Tarde.

R$ 2,44 R$ 53,68 R$ 10.736,00

ltem 18:
Linha 18-
Transport
e Escolar
a ser
realizado
por
veículo
que
comporte
no
mínimo 09
lugares.

Destinar-se-á ao transporte de alunos
que residem na Zona Rural do
Município e estudam nas Escolas:
Escola Rural Municipal lmbuia e
Colegio Estadual Tereza Cristina. O
Veículo deverá iniciar o transporte na
localidade Quatro Encruzo (Fazenda
Beraldo), deixando alguns alunos na
escola da lmbuia, tendo uma nova
saída até a Casa de Antonio Krik e
retornando a escola após o término das
aulas, deverá o veículo fazer o percurso
inverso as referidas localidade, sendo
em media 28 km (vinte e oito
ouilômetros). Período: Manhã. , ,,

R$ 2,46 R$ 68,88 R$ 13.776,00

PREVTSÃO DE GASTOS COM
TRANSPORTE ESCOLAR R$ 620.246,00
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ANEXO VII

pnecÃo PRESENcIAL o2t2o't3

oecuRecÃo

A empresa
CNPJinscrita sediada à Rua

Bairro
na cidade de

Estado pelo seu representante legal infra-assinado,
declara, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3o da Lei Complementar
123106 e que a Empresa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49
da referida Lei.

Assinatura e carimbo do representante legal da proponente
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ANEXO VIII

pRecÃo PRESENctAL o2t2o13

oecmRnÇÃo

A
inscrita

empresa
CNPJ

nosediada à Rua
Bairro na cidade

pelo
de

SEUEstado
representante legal infra-assinado, declara, sob as penas da Lei que não incide em qualquer das
vedaçÕes estabelecidas nos arts. 30 e 4o, da LC 123106.

de ...................... de 2013

Assinatura e carimbo do representante legal da proponente

CNPJ

ANEXO IX

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Por este instrumento particular de Procuração, a empresa:
com

representada
identificar qualificação

portador da

sede
inscrita no

na
neste ato por seu

do outorgante), o (a) S(a)
cédula de ldentidade Rg

(a)

emitida pela
nomeia

SESP/ e do CPF/MF
e constitui seu bastante PROCURADOR o(a) Sr

, portador do documento de identidade RG
emitido pela SESP/_, e do CPF/MF

quem confere amplos poderes para representar a

;xÍ ts,::H :91 ;rrá?:: L3ilil: i:".'?:lr,H : f'sfl
nome da Outorgante, qualquer decisáo durante todas as fases do PREGÂO, inclusive: a) apresentar a
declaração de que empresa cumpre as exigências contidas no Edital e em seus Anexos; b) entregar os
envelopes contendo as Propostas de Preços e documentação de habilitação; c) formular lances ou ofertas
verbalmente; d) negociar com o pregoeiro a redução dos preços ofertados; e) desistir expressamente da
intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessáo pública ou, se for o caso, manifestar-se
imediatamente e motivadamente sobre a intenção de fazê-lo; f) assinar a ata da sessão, g) prestar todos os
esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro e h) praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.

/PR, _ de de 2013

Assinatura Representante Legal da Empresa
Nome Completo (COM FIRMA RECONHECIDA)
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ANEXO X

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO
Pregáo Presencial 0212013

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE E A EMPRESA

l- CONTRATANTES: "PREFEITURA MUNICIPAL DE , Pessoa Jurídica de Direito Público lnterno,
com sede na n.o inscrita no CGC/MF sob o n.o , doravante denominada CONTRATANTE e a firma

denominada CONTRATADA.

ll - REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE o Sr. Prefeito Municipal, Sr. , brasileiro,
casado, residente e domiciliado na Rua , Centro, nesta cidade, portador do RG n.o e CPF: e a
CONTRATADA o Sr. residente e domiciliado à Rua , n.o Bairro nesta cidade, portador do
RG e CPF.

lll- FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condiçÕes nele contidos, pela
Lei Federal no. 8.666/93 e suas posteriores alteraçÕes, e demais legislação pertinente, assim como de
acordo com as especificaçÕes técnicas constantes no Edital de Pregão no 12013 e seus Anexos e em
conformidade com o ajustado a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada no ramo de transporte
escolar, para o período letivo de 2011 e 2012, iniciando-se com a assinatura do contrato e findando-se em
31 de Dezembro de 2012, podendo ser prorrogado na forma da lei, para prestação dos serviços de
transporte escolar dos alunos da rede localizadas

da cidade de Cândido de Abreu-PR, nas localidades e nos itinerários
detalhados, com quilometragem diária a ser percorrida, tipo de veículo e sua lotaçáo, relativo(s) à(s)
localidade(s) abaixo relacionadas, em conformidade com o presente instrumento:
- ltem...- Linha.....

1.2. O(s)veículo(s) a ser(em) usado(s) no transporte, objeto deste contrato, deverá(ão) ser apresentado(s)
previamente ao Departamento Municipal de Educação, para vistoria e aprovação, antes da assinatura do
respectivo termo de Contrato.

1.3. O(s) veículo(s) deverá(ão) obedecer as normas constantes no Codigo de Trânsito Brasileiro-CTB,
para o transporte escolar.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

2.1. O prazo de vigência do presente Contrato é até 31 de Dezembro de 2010, podendo ser prorrogado na
forma da lei.

cLÁusuLA TERCETRA - DAS OBRTGAÇOES DO MUNIC|PTO

3.1 . O Município se obriga a:

a) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar nas notas fiscais/faturas a
efetiva prestação dos serviços contratados;

b) efetuar os pagamentos à CONTRATADA;
c) aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares e contratuais, quando for o caso;
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Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, desde
que por escrito.

cr-Áusum QUARTA - DAs oantceÇôEs DA coNTRATADA

4.1. Alem dos casos comuns, implÍcitos ou expressos neste Contrato, nas especificaçóes e nas leis
cabíveis, cabe exclusivamente à Contratada:

4.1 . í . Executar os serviços de acordo com o especificado neste Contrato e seus Anexos;

4.1.2. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo MunicÍpio quanto à execução dos
serviços contratados;

4.1.3. Prover toda máo-de-obra necessária para garantir a execução do contratado, obedecidas as
disposiçÕes da legislaçâo.

4.1.4. Relatar ao Município toda e qualquer irregularidade observada que impeça a correta execução do
transporte escolar objeto do presente Contrato,

4.1.5. Não transferira outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato, sob pena de rescisáo:

4.1.6. Manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigaçóes assumidas, todas
as condições de habilitaçáo e qualificação exigidas na contrataçáo;

4.1.7. Segurar os passageiros contra acidentes;

4.1.8. Contratar todo seu pessoal, observar e assumir todos os ônus decorrentes de todos os preceitos
das leis trabalhistas e da Previdência Social, sendo a única responsável por infrações que cometer;

4.1 .9. Ressarcir os danos ou prejuízos causados por ação ou omissão de seu pessoal ou prepostos;

4.1.10. Efetuar eventuais recolhimentos complementares à Previdência Social, verificados ao final do
serviço para obtenção da CND/INSS;

4.1.11. Executar o serviço de modo satisfatorio e de acordo com as determinaçÕes do Município;

4.1.12. Cumprir os horários e itinerários fixados pelo Município;

4.1.13. lniciar os serviços imediatamente quando solicitados,

4.1.14. Responder por si e por seus prepostos, por danos causados ao Município ou a terceiros por sua
culpa ou dolo;

4.1.15. Cumprir as Portarias e ResoluçÕes do Município;

4.1.16. Submeter o(s) veículo(s) a vistorias técnicas determinadas pelo Município,

4.1.17. Manter o(s) veículo(s) sempre limpo(s) e em condiçôes de trafegabilidade e segurança,

4.1.18. Arcar com as despesas referentes aos serviços objeto do presente Contrato, inclusive os tributos
municipais, estaduais e federais incidentes sobre os serviços prestados;

4.1.19. Adequar o(s) veículo(s), a ser(em) utilizado(s) no transporte escolar, às determinaçÕes do Codigo
Nacional de Trânsito, mormente a exigência de possuir, na traseira e nas laterais de sua carroceria, em
toda sua extensão, faixa horizontal amarela, pintada à meia altura, na qual esteja inscrito o dístico
"Escolar";
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4.1.20. Prover mudança de itinerário por necessidade de serviços, mantendo-se nas mesmas condições
contratadas;

4.1.21 O(s) veículo(s) a ser(em) utilizado(s) no transporte, objeto deste Contrato, deverá(ão) ser
apresentado(s) ao Departamento Municipal de Educação para vistorias semestrais, a contar da data da
assinatura do presente Contrato.

cLÁusuLA QUTNTA - DA F|SCLIZAÇÃO

5.1. Os serviços a serem executados, objeto do presente Contrato, sofrerão a fiscalização da Secretaria
Municipal de Educação, ou por pessoa indicada pelo Prefeito Municipal.

5.2. Ao Município reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados em
desacordo com o Contrato.

5.3. A fiscalização exercida pelo Município, não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da Contratada
pela execução do transporte escolar, objeto do presente instrumento de Contrato.

CLÁUSULA SEXTA. DO VALOR

6.1. O Município pagará à Contratada, por km rodado o valor de R$.............., relativo ao seguinte itinerário:
Item ..... - Linha .....

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE DO CONTRATO

7.1. Ém hipotese alguma será concedido reajustamento dos preços propostos, e o valor constante na Nota
Fiscal/Fatura, quando da sua apresentação, não sofrerá qualquer atualização monetária até o efetivo
pagamento.

7.2. Os preços ora pactuados somente poderão ser objeto de revisão de acordo com o disposto na alínea
"d", do inciso ll, do artigo 65 da Lei Federal no 8.666/93, mediante solicitação da Contratada ao Prefeito
Municipal, desde que acompanhada da documentação que comprove a efetiva procedência do pedido.

CLÁUSULA OTTAVA - DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento será realizado pelo Município à Contratada, mensalmente, relativo à quantidade de Km
rodados no mês a que se referir o pagamento, e dar-se-á ate o 154 (décimo quinto) dia útil do mês
subsequente ao mês vincendo.

8.2. Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação de Nota Fiscal emitida pela Contratada ao
Contratante, devidamente certificada pela Secretaria Municipal de Educação, a quem compete a
fiscalizaçáo da qualidade dos serviços e a plena execução do objeto.

8.3. Nâo será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação
da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA NONA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

9.í. O presente Contrato terá sua vigência a contar da data de sua assinatura e findará em 18 de
dezembro de 2013, podendo ser prorrogado na forma da lei.

cLÁusuLA DÉqMA - DA DorAÇÃo oRÇAMENTÁRrA

10.1 As despesas com a execução do presente Contrato serão atendidas com recursos provenientes da(s)
seguinte(s) rubrica(s) orçamentária(s):
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06.002 - Divisão de Educação e Cultura
12.361.060í2-036 Atividades do Ensino Fundamental FUNDEF 40%
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

06.003 - Divisão de Transporte Escolar
12.361.06012-040 Manutenção da Divisão de Transporte Escolar
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0.1 .00.000000 01000 Recursos ordinários (livres) Arrecadação
0.1 .00.000103 01 103 5% sobre transferências constitucionais f
3.1.00.00012431124 PNATE PROG NAC TRANSP ESCOLAR
3.1.00.000135 31135 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2OO9

cLÁusuLA DÉcrMA-pRrMErRA- DA SUBcoNTRATAçÃo

1 1.1 . Na hipótese de ocorrência de problemas mecânicos no(s) veículo(s) ou por ainda na falta ao trabalho
do(s) motorista(s) da Contratada, que possam impedir a realizaçáo do transporte escolar, objeto deste
instrumento de Contrato, a empresa assume a responsabilidade pela sua reparação e ou substituição
imediata, sem nenhum ônus para o MunicÍpio.

í 1.2. Somente em casos excepcionais será admitida a subcontratação, após autorização do Contratado,
sendo obrigatorio ao subcontratado, apresentar toda a habilitação exigida no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA.SEGUNDA- DAS PENALIDADES

12.1 . Em caso de descumprimento das condições estabelecidas neste Contrato pela Contratada, garantida
prévia defesa, estará sujeita às seguintes penalidades, conforme art. 87 da Lei 8.666/93:

a) Advertência;
b) Multas, por meio de Documento de Arrecadação Municipal, a ser preenchido de acordo com

instruções fornecidas pela CONTRATANTE:
c) 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 10o/o do mesmo valor, por
ocorrência;

d) de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou
condição do contrato, não especificada na alínea "a" acima, e aplicada em dobro na sua
reincidência,

e) 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 condições estabelecidas;

0 de 1Oo/o (dez por cento) do valor total do contrato pela recusa em corrigtr qualquer erro, defeito,
vício do item releitado, 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;

g) 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
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a sanção, sem prejuízo das multas previstas neste
Edital e das demais cominaçÕes legais.

12.1.1- As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas nas hipoteses de caso fortuito ou força maior
devidamente justificadas e comprovadas, a )uizo da Administração.
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clÁusull oÉcrrul - TERcEIRR - ResqsÃo

13.1 . Respeitado, no que couber, o amplo direito de defesa, o presente Contrato poderá ser rescindido em
conformidade com o disposto nos arts.77 a 79v da Lei 8.666/93, e suas alteração posteriores.

13.2. Na hipotese de rescisáo administrativa, são assegurados à Administração os direitos previstos no
art. 80 do aludido diploma legal. No caso de rescisão administrativa amigável, esta deverá ser precedida
de autorização escrita e Íundamentada pelo Exmo Sr. Prefeito Municipal de Cândido de Abreu.

cLÁusuLA DÉdMA-QUARTA- DA CONTRATAÇÃO

14.1. A contratação dos serviços de que trata o presente Contrato foi feita de acordo com a Licitação
Modalidade Pregáo Presencial 12013.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA- DO FORO

15.1. A Contratada e o Municípro, em comum acordo elegem o Foro desta Comarca de Cândido de Abreu,
com renúncia pelos demais, por mais privilegiados que sejam ou vier a ser, para o fim de solucionar
eventuais conflitos resultantes deste Contrato ou de sua execução.

15.2. A Contratada e o Município, ficam sujeitos às normas da Lei no 8.666/93, e às cláusulas do presente

'1" Testemunha
RG/CPF

2" Testemunha
RG/CPF

PREFEITURA

Nome do Representante:
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Av. Paraná, 3 - Fone: 43-3476-1222 - www.candidodeabreu.pr.gov.br - 84470.000

AssnssoRra JunÍorca

q)
É,

Parecer ne

Processo ne

lnteressada:
Assunto:

otzl2ot3-AJ
005/2013
SMAd - Secretaria Municipal de Administração
Transpofte Escolar Terceirizado

A Secretaria Municipal de Administração encaminha à análise desta

assessoria o processo acima referenciado, cujo objetivo é a contratação de transporte

escolar terceirizado, no valor aproximado de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais),

destinado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para atender os alunos das

localidades do interior do município. Apenso, encontram-se o edital de pregão presencial

n' 0212013 e a minuta de contrato para ser igualmente examinado.

Inicialmente verifica-se que o edital foi elaborado de acordo com

parâmetros estabelecidos pela Lei no 8.666193 (Estatuto das Licitações), estando

consignadas as obrigações dos licitantes e, inclusive, a indicação dos recursos pelas quais

correrão as despesas.

Pelos documentos que integram o processo, verifica-se que foram feitas

prévias cotações de preços, que subsidiaram a adoção de preço máximo inicialmente

aceitáveis, conforme constantes do anexo VI.

Ainda de conformidade com o Estatuto das Licitações, verifica-se que o

edital estabelece condições para a participação de licitantes, com as características das

propostas de preço e dos documentos de habilitação. Ressalta-se, dentre eles, a exigência

de situação fiscal regular perante os fiscos municipal, estadual e federal, bem como,

junto à seguridade social (FGTS e INSS). Destaca-se, também, a exigência de

comprovação de que a empresa licitante não utiliza trabalho de menores.

O edital minudencia as fases a serem cumpridas no tocante ao pregão,

observando, assim, condições normatizadas pela Lei Federal n" 10.52012002. Também

está assegurada a participação de micro e pequenas empresas nos termos postos pela Lei

Complementar Federal no 12312006. As condições de garantia e de celebração do

contrato estão devidamente estabelecidas, com a fixação de penalidades pela



PnnrnrruRA uo MuNtcÍpro nn CÂNDIDo ur AnRreu
Esrepo uo PenaxÁ

AssrssoRrl JunÍnrc.r

inobservação de condições constantes no edital, e que se originam do Estatuto das

Licitações.

Pelo que foi analisado, conclui-se que tanto o edital quanto a minuta do

contrato foram concebidos de conformidade com a legislação aplicável, estando em

condições de serem adotados.

E o parecer, s.mj.

Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Cândido de Abreu, em 2l
de janeiro de 2013.

Av. Paraná, 3 - Fone: 43-3476-1222 - www.candidodeabreu.pr.gov.br - 8/t470'009

RO COELHO

À

Secretaria Municipal de Administração

1. Aprovo o Parecer.
2. Encaminhe-se ao Pregoeiro, para as

devidas providências.

Em 2ll0ll20L2

'DA GONÇALWS
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PnererruRA oo MuNlcípto or CÂNDtDo or Aenru
Esrnoo oo PannNÁ

Assessoria de Compras e Licitações
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43\ 3476'1222 - ramal 209 - CEP: 84.470'000

RECIBO

Referente à_entrega de Edital de Licitação
PREGAO PRESENCIAL O2I2O13

Recebemos do MUN|cÍPlo DE cANDIDO DE ABREU, cÓpia do EDITAL acima referido.

,

I r.r.u. oa suvl - rRarusponre escouR - rue 
I

CNPJ:

| 1o.szg.75o/ooot -os

I Estrada Serra Aa lVlesa, yn, zona rural

I canaiao oe Roreu - Pr.

I ttilson .tosO aa Silva

lazse36ffi72 l-l

5\

Recebido aos 07 I 02120 1 3

Assinatura

OBJETO:
Contratação de empresas fornecedoras de serviços

de transporte escolar.



N. J. _ TRANSPORTES
N. J. DA SILVA _ TRANSPORTE E,SCOLAR -ME

Serro do Meso, s/n - Zono Rurol - Cândido de Abreu Pr.

CNPJ n' I 0. 5 73. 7 5 0/000 I -06 ALVARÁ MUNICIPAL N' O84 I

DECLARAÇAO DE CUMPRIMENTO DOS REQU/S|TOS DE

HABILITAÇÃO

A empresa N.J. DA SILVA -'IRANSPORTE ESCOLAR - ME, inscrita

no CNPJ sob na 70.573.750/0001-06, sediada na Estrada Serra da Mesa, sfn, zona

rural, bairro Serra da Mesa, município de Cândido de Abreu - PIl, declara, para

fins de participação no Pregão Presencial na 0212073, e sob as Penas da Lei, que

cumpre plenamente os requisitos de habilitação previstos em seu edital,

conforme previsto no artigo 4e, inciso VIl, da Lei na 70.520102.

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

Cândido de Abreu, 11 de fevereiro de 2013.

,M
Rep.Legal

RC:

Cargo:

k* J" S)l*-
N.l. on srLVA - TRANSPoRTE ESCoLAR- ME

NILSON ]OSE DA SILVA
4.490.738-0 - PR

Proprietário



Mrnlstéío do Desenvolvimento, lndústÍia e Comércro Exterror

SecretaÍia de Comêrcio e Serviços
Departamento Nacronal de Registro do Comércro

I NUMERO 0E TDENT|F|CÂÇAO OO REGTSTRO OE EMPRESA.
I

OA SEOE

xxxxxxxxxxxxx
/ME UU EMTXESAXTU ICOíriptelO, §Ctn aDa€

NILSON JOSE DA SILVA

l__
I N^sclDO EM tdarr dê nircim^rur

t 201',011967

REQUERIMENTO DE EMPRESARIO
Folhâs 1/ 1

(prsenchar somenlo sc áto Íeíeíeôte a tilarl)

xxxxxxxxxxxxx

FERREIRA DA SILVA

84.470-000 591 5

PR
EMANCIPÂOO POR (Íórilrá dc emancrpà(ào

xxxxxxxxxxxxx
somenle no caso de mênor)

Com?Íçrsl)

não estar impedido de exercer atividade empresária,
slegyer à _JUNTA COMERCIAL DO PARANA

CODIGO DO EVENTO

xxxxxxxxxxxxx

que não possui

coorco 00 ATo

080
cóorco Do €vÉNTo

xxxxxxxxxxxxx

DEscRtÇÃo oo EvENTo
x»c(xxxxxxxxx

CODIGO OO EVENTO

xxxxxxxxxxxxx

OO EVÊNÍO
xxxxxx xxxxxxx

DO EVENTO
xx»«xxxxxxxx

NOMÊ EMPRÉSARIAL

N J. DA SILVA - TRANSPORTE ESCOLAR

ESTRADA SERRA DA MESA. ZONA RURAL

-TmRwoisml
xxxxxxxxxxxxx SERRA DA MESA

UF PÂIS

PR I BRASTL

84.470-000
CORREIO ELÊÍROilICO IE.MAILI

CÂNDIDo DE ABREU
OO CAPITAL . Rt

15.000.00 QUINZE MIL
(poí oxroa6ol

REAIS

ÉcoNôMtca

TRANSPORTE ESCOLAR
Alrvrd6de Prrncrpal

4924800
Ari!ldaclc aêcundán8

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

xxxxxxx

XXXXXXX

XXXXXXX
DATA OE INICIO OAS AÍIVIOAOES

1 5/01/2009 xxxxxxxxxxxxx

ASSINÁfuRÂ OA tslRMA PÉLô EMpRESARTO (ou.) l

PÀRJA UgO EXCIJUSIVO .,UNTÀ COMRRCÍÀI,

OO OBJÊTO

NUMERO DE

l*

;i rwj
.'"-ti*,
..$i'*r'
!.iir:.'i.1i

t*§''

hJ&t

q_

JUNTA COMERCIAL DO PAFÁNA
AGENCIÂ. REGIONAL DE IVAIPORÂ
CERTlFlco O REGlsrRo Éti 14 / OL / ZOOg
soB NúMERO: 4 110644 0733
Protocoro: 09/004148-8, DÊ 12t01 t2OOg ly'il///

009 ,ad///
LUrz cARLos sÁlvenô
SECRETARIO GERAL

386-PR<

ESTÀOO CIVIL

mE r tr
NIO LIMA DA SILVA

RÊGIME DE BENS(§c ca§ado)

COMUNHÃO PARCIAL

ESTRADA SERRA DA MESA - ZONA RURAL

Uso dâ junta Çômercial)
591 5

DEFERIDO.
PUBLIQUE.SE E

1ililililil
90073641 3

§ÍLVÀ - TÂÂilSPCÂTB .ESCOIÀR
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N. J. _ TRANSPORTES
N. J. DA SILVA _ TRANSPORTE ESCOLAR - ME

Serra do Mesa, s/n - Zona Rural - Cândido de Abreu Pr.
CNPJ n' 10. 573.750/000 I-06 ALVARA MUNICIPAL N' 0841

REF: PREGÃO PNPSENCIAL NA O2l201.3

DECLARAÇAO

A empresa N.J. DA SILVA - TRANSPOR'IE ESCOLAR - ME, inscrita

no CNPJ sob n' 70.573.750/0001-06, sediada na Flstrada Serra da Mesa, sfn, zona

rural, bairro Serra da Mesa, município de Cândido de Abreu - PR, pelo seu

representante legal infra-assinado, declara, sob as penas da Lei, que cumPre os

requisitos estabelecidos no art. 3a da Lei Complementar na 1'23106, e que a

Empresa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos

42 ao 49 da referida Lei.

Cândido de Abreu, 11 de fevereiro de 2013.

ESCOLAR - ME

RG:

Cargo:
4.490.738-0 - I'R
Proprietário

+
43-



N. J. - TRANSPORTES
N. J. DA SILVA _ TRANSPORTE ESCOLAR -ME

Serra da Meso, s/n - Zons Rural - Cândido de Abreu Pr.
CNPJ n" I 0. 5 73.7 5 0/000 I-06 ALVARA MUNICIPAL N' 084 I

REF: PREGÃO PNTSENCIAL NA O2l2013

DECLARAÇÃO

A empresa N.J. DA SILVA - TRANSPORTE ESCOLAR - ME, inscrita

no CNPJ sob ne 10.573.75010007-06, sediada na Estrada Serra da Mesa, sfn, zona

rural, bairro Serra da Mesa, município de Cândido de Abreu - PR, pelo seu

representante legal infra-assinado, declara, sob as penas da Lei, de que não

incide em qualquer das vedações estabelecidas nos arts. 3a e 44, da LC7?,3106.

Cândido de Abreu, 11 de fevereiro de 2013.

Licitante:
Rep.Legal

RC:

Cargo:

1/.r1,*,, .fnk' d. -(flu,/N.J.DA SIIJ/A - TRANSPORTE ESCOLAR - ME
NILSON JOSE DA SILVA
4.490.738-0 - PR

Proprietário



TERMO DE CREDENCIAMENTO

Por este instrumento partrcular de Procuração, a empresa: LEANDRO NOVAK
DE PAULA-ME, inscrita no CNPJ 17.434.58410001-06, com sede na estrada principal Ubazinho,
s/n, zona rural, Cândido de Abreu - Pr., representada neste ato por seu proprietário, o Sr Leandro
Novak de Paula, portador da cédula de ldentidade Rg no 9.572.186-9, emitida pela SSP/PR, e do
CPF/MF 077.234.529-50, nomeia e constitui seu bastante PROCURADOR o Sr JOÃO MARIA DE
PAULA, portador do documento de identidade RG no 6.03'1 664-3, emitido pela SSP/PR, e do
CPF/MF 435.616.249-87, a quem confere amplos poderes para representar a empresa LEANDRO
NOVAK DE PAULA-ME, perante Prefeitura Municipal de Cândido de Abreu, Estado do Paraná,
durante o Pregâo Presencial 0212013, com poderes para tomar, em nome da Outorgante, qualquer
«jecisão durante todas as fases do PREGÃO, inclusive. a) apresentar a declaração de que
empresa cumpre as exigências contidas no Edital e em seus Anexos; b) entregar os envelopes
contendo as Propostas de Preços e documentaçáo de habilitação; c) formular lances ou ofertas
verbalmente; d) negociar com o pregoeiro a redução dos preços ofertados; e) desistir
expressamente da intençáo de interpor recurso administrativo ao final da sessâo pública ou, se for
o caso, manlfestar-se imediatamente e motivadamente sobre a intenção de fazê-lo; f) assinar a ata
da sessão, g) prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro e h) praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame.

Cândido de Abreu -Pr.. 0B de fevereiro de 20'13

4qwo
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LEANDRO NOVAK DE PAULA
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Pnerrrrum oo MuNrcípto or CÂNDtDo oe AsReu
Esupo oo PluNÁ

Assessoria de Compras e Licitações
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43\ 3476-1722 - ramal 209 - CEP: 84.470'000

RECIBO

Referente à entrega de Edital de Licitação
pRecÃo PRESENcTAL o2t2o13

Recebemos do MUNICÍP|O DE CANDIDO DE ABREU, copia do EDITAL acima referido.

EMPRESA:

I lenuoRo ruovnxoe pnum-ur 
I

CNPJ

I gstrada Principal Ubazinho, s/n, zona rural I

CIDADE/ESTADO
I canoioo oe noreu - Pr. 

I

REPRESENTANTE
I Leandro Novak de Paula 

I

FONE/FAX E.MAIL

| +s-goszg+ro I I

Recebido aos 07 10212013

Assinatura

OBJETO:
Contratação de empresas fornecedoras de serviços
de transporte escolar.

+'
â

d ffi



DEaLARAçÃo DE cuMpRtMENTo Dos REeursrros DE HABtLreçÃo

A empresa LEANDRO NOVAK DE PAULA-ME, inscrita no CNPJ
17.434.58410001-06, sediada à Estrada Principal Ubazinho, s/n, zona rural,
Cândido de Abreu - Pr., declara para fins de participação no Pregão Presencial
0212013, e sob as penas da Lei que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação previstos em seu edital, conforme previsto no artigo 40, inciso Vll,
da Lei 10.520102.

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

Cândido de Abreu, 08 de fevereiro de 2013.

\r**t* t^',1^ Q^*'
LiCitANtC:/ LEANDRO NOVAK DE PAULA-ME
Rep.Legal Leandro Novak de Paula
RG: 9.572.186-9
Cargo: Proprietário

+
é



Nlri'Isierirf, úu DesL,ilv!lv r-'leirlo in(juslflã e t-rlr,.rêrCrO Ei(leÍicr

lieittcterira ile Cc[rar;rJ c Ser!r!]rJS

DepaíÍaIrcnlo lJarronil ije R€.llrslfo (i,: í-onteic.!

REQUERIMETSTO DE EMPRESAR§O
Folhars 1i 1

,rur/ERO OE I0ENTIFICAÇAO DC, FEGISTRO t)E Ei,lPaE)iÀ. lilHE UÁ SEÍ)E

XXXXXXXXXXXXX

irciluJl:i'. -F%
xxxxxxxxxxxxx É»

/[its uu EÀlrxE5axro icoítrpreto. sem iDrev€IUris,

LEANDRO NOVAK DE PAULA R 6,),JéJ
NACIÔNÂI IDADF

BRASiLEIRA lTffix;
Mx = I IXXXX

alÊil S ( r

XXXX xxxx
rILHO DE rrrJr) trrdrl
-roAo t/tARtA lE PÁ\ULA IcATARttJA I,JO\/AK. DE pAULtr

NASCID(l ÊI: (d.Íd de nascrmer!.,

2Bl1 0/1 989
I0ENTIOADE lnunrÉi.)

9 572 186-9
Dr{io rnritror

| 
-ssi' .lF ,CPF(,run'eío)tt

I PH I 077.234.529.5A
EilÂNCrPÂOO POR íÍ.ilnd úe eirnilr:irrirro

xxxxxxxxxx)(xx
lo c.lso oê trrênoí

oourçtLtAL)0 NA (LaGHÃuuuH9. ruí, tr!, úc)

ESTRADA PRINCIPAL UBAZIN HO
N U [iERC

SN
CCNPLEiIEiTÍO

xxxxxxxxxxxxx

6AIRROiOISÍRITO

ZONA RURAL

ÉP

84 470-000

CODISO 0O MUNICIPIO (Uso do
Inrls Comoíciô0

5915

NILJNICIFIO

CANDIDC DE ABRETI

UF

IPR
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária. que náo possui
outro reoistro de empresário c rcq(rcÍ à JUNTA COMERCIAL DO PARANA
(:aDtGo uo 4To

080

DESCRIÇ^O DO ATO

NSCRIÇAO
COOIGO OO EVENÍO

XXXXXXXXXXXXX

0ESCRTÇ^O OO EVEftTO
xxxxxxxxxxxxx

íJODIGO OO EVENÍO

xxxxxxxxxxxxx

DÉscRrÇÀo Do EvENro
X\X\XXXXX\;(XX

cODtGO DO EVETJTO l DI:SCRIÇÂO OO EVEiiTO
| ,pxttv.ttt.t.xt

xxxxxxxxxxxxx I

NOME E!lPRESARIAL

LEANDRO I.JOVAI\ DE PAUI.A

LOGft 
^trOllRO 

(í!r,dv,.trl

qSTRADA PÍiINC]IPAL .]IJAZINHT)
flr ri"r E Ro

SN
Í:();iPLEIJE NTO

XXXXXXXXXXXXX

BAITiRO]OISTRITO

ZONA RURAL

IEP

84 470,000

,UUI(,U UU MUNIUIHIU
U90 da iunla CoÍr,er.j;al)
5915

CANDIDO DE ABREU PR BRASIL xxxxxxxxxxxxx .olo^o1odlo
vaLat( 00 c^PtTr

30 000 00

õõrcooEru
:coilóHtcA

Alrvr!Jde Pírncrí!al

4924800

I vqLeR c') can -Â1. tr:r! ", t.n.. \

ItR,u-n Mrr REÁrs
ÊscRlÇÂo Do oBrETo

TRANSPORTE ESCOi-AR I\/I"JNICI PAL (XXXX,XXXXX tr

t
,t

Altr,rdade sc( undáriô

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

OATA DÂ ÂSSINATLJRA

C)gl01t2O\3
^SSINATUR^ 

DCr EUPRESÁRIO

AUTENTICAÇAO

qSSlhlÁTUnÂ OA FlllrdA PEI-O EITPRESAEIO lou D.lrr íir,r€s?rtrilrilci!ssrire,rrr;g!re,rtú)

DEFERIDO
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE JU''ITA COMERCIAL DO PARANA

AGENCIA REGIONAL DE IVAIPORA

-a'ii]'lü
-.. ti ;\r' .

r g\l <f 
i,.*" tAs-),

Ê i.-1 '' - - . rr'r:'j\ "

'iie": "

P rotocolo : 1 3 fi294!3 -4. DE 1 4 I O 1 t 20 1 3 :'fi A íf,;

SEBAS iIALI ÍV'IO I I'A,.
SECRETARIU 5ERAt

15/'J1t2013 XXXXXXXXXXXXX
| 

rurne mirenroH

i xxxxxxxxxxxxx
DEPÉNDENfE DE
ÁuroRrzÁÇÀo T--l 1-srrn

GovERr{ÁMENTÂL 

- 
3lio

PAXÀ USO EXCLUSIVO DÀ JIÍNTÀ COMERCTÀL



t7 ,t ç1i;.i i t:i i\ii
!..lort; n fr

w&t: { i

lÀ:,_Ef .*-.
' 'g- {1 . ,'Lal

,tr
:.T
ti

:ta

T,&
i,Yti

'*
'. +i

1...fi

)§
a--tt

).tl

,{}
í

',.ii

:,.,3'

TABELION
DE

NOTAS
Elü{5e61Í}

v



DECLARAÇAO

A empresa LEANDRO NOVAK DE PAULA-ME, inscrita no CNPJ
17.434.58410001-06, sediada à Estrada Principal Ubazinho, s/n, zona rural,
Cândido de Abreu - Pr., pelo seu representante legal infra-assinado, declara,
sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 30 da Lei
Complementar 123106 e que a Empresa está apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei.

Cândido de Abreu, 08 de fevereiro de 2013.

)rt^-l^ )'-L
Licitante: LEANDRO NOVAK DE
Rep.Legal Leandro Novak de Paula
RG: 9.572.186-9
Cargo: Proprietário
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DECLARAÇÃO

A empresa LEANDRO NOVAK DE PAULA-ME, inscrita no CNPJ
17.434.58410001-06, sediada à Estrada Principal Ubazinho, s/n, zona rural,

Cândido de Abreu - Pr., pelo seu representante legal infra-assinado, 9!ec!9lê,
sob as penas da Lei que não incide em qualquer das vedações estabelecidas
nos arts. 3o e 4o, da LC 123106.

Cândido de Abreu, 08 de fevereiro de 2013

Licitante:
Rep.Legal
RG:
Cargo:

\,*^.t§ 1.oL
LYANDRO NOVAK DE PAU
Leandro Novak de Paula
9.572.186-9
Proprietário



PRrrErruRA oo MuNrcípro oe CÂNDrDo or Asneu
Esraoo oo PannnÁ

Assessoria de Compras e Licitações
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43) 3476-1777- rama[ 209 CEP: 84.470-000

REClBO

Referente à_entrega de Edital de Licitação
PREGAO PRESENCIAL O2I2O13

Recebemos do MUNICíPlO DE CANDIDO DE ABREU, copia do EDITAL acima referido

EMPRESA.
JOANILO DE ANDRADE 04845545900 l

CNPJ:
17.548.21610001-99 l

ENDEREÇO.
Estrada Principal Marumbi, s/n, zona rural

CIDADE/ESTADO:
Cândido de Abreu - Pr.

___l

I

I

REPRESENTANTE.
Joanilo de Andrade l

FONE/FAX.
43-96492516

E-MAIL:

___l

Recebido aos 07 10212013

+
á

OBJETO:
Contratação de empresas fornecedoras de serviços
de transporte escolar.



DECLARAçAO DE CUMPRTMENTO DOS REQUíS,IOS DE HAB|L|TAçAO

A empresa JOANILO DE ANDRADE 04845545900, inscrita no

CNPJ 17.548.216/0001-99, sediada à Estrada Principal Marumbi, s/n, zona
rural, Cândido de Abreu - Pr., declara para fins de participação no Pregão
Presencial 0212013, e sob as penas da Lei que cumpre plenamente os

requisitos de habilitação previstos em seu edital, conforme previsto no artigo 40,

inciso Vll, da Lei 10.520102.
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Cândido de Abreu, 08 de fevereiro de 2013.

l§r,r^,Js de A-a.6ut<
Licitante(l JoANILO DE ANDRADE 04845545900
Rep.Legàl Joanilo de Andrade
RG: 8.322.653-6
Cargo: Proprietário
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CertiÍicado da Condição de Microempreendedor lndividual

ldentiÍicação

Nome Empresarial
]OANILO DE ANDRADE 04845545900

Nome do Empresário
]OANILO DE ANDRADE

Capital Social
20.000,00

No da Identidade Órgão Emissor
83226536 SSP

Gondição de Microempreendedor lndividual

Data de Início da Situação
07 /02/20t3

NIRE

Logradouro Número
ESTRADA PRINCIPAL MARUMBI SN

UF
PR

Descrição da Atividade Príncipal
Transporte escolar

UF Emissor CPF
PR 048.455.459-00

Situação Vigente
ATIVO

Números de Registro

CNPJ
t7.548.216/000 1-99 4t-B-0147933-2

Endereço Comercial

CEP

84470-000

Bairro
ZONA RURAL

Município
CANDIDO DE ABREU

Atividades

Data de Início de Atividades
07 /02/20t3
Código da Atividade Principal
49.24-8/OO

Termo de Ciência e Besponsabilidade com EÍeito de Alvará de Licenca e Funcionamento Provisório - declaração prestada no
momento da inscrição:

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do
Municíplo para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais,
tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços
públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento
Provisório.

Este Certificado comprova as inscriçôes, alvará. licenças e a situaçáo de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor
lndividual. A sua aceitaçáo está condicionada à veriÍicaÇáo de sua aulenticidade na lnlernel. no endereço: http://www.portaldoempreendedor.gov.br,
Certificado emitido com base na Resoluçáo na 16, de 17 de dozombro de 2009, do Comitô para Gestáo da Rede Nacional para a SimpliÍicaçáo do
Registro_e da Logalização de Empresas o Nogócios - BEDESIM.
ATENÇAO: qualquer rasuÍa orr emenda invalidará este documento.
Para pesquisar a inscriçáo esladual e/ou municipal (quando oonvenentes do cadaslro sincÍonizaclo nacional), inÍorme os elementos abaixo rro

endereÇo elelrônico http://www.receita,Íazenda.qov.br/PessoaJuridica/CNPJ/Ícpi/consulta.asp

Número do Recibo: lvlÉ.46652757

Número do Identificador: 00004845545900

Data de Emissão:
07 /02/2Ot3

+-
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DECLARAçAO

A empresa JOANILO DE ANDRADE 04845545900, inscrita no
CNPJ 17.548.216/0001-99, sediada à Estrada Principal Marumbi, s/n, zona
rural, Cândido de Abreu - Pr., pelo seu representante legal infra-assinado,
declara, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 30

da Lei Complementar 123106 e que a Empresa está apta a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei.

Cândido de Abreu, 08 de fevereiro de 2013.

Jr.^J" d, §-d.,*r-
LicitanteU JOANILO DE ANDRADE 04845545900
Rep.Legal Joanilo de Andrade
RG: 8.322.653-6
Cargo: Proprietário
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DECLARAÇAO

A empresa JOANILO DE ANDRADE 04845545900, inscrita no
CNPJ 17.548.216/0001-99, sediada à Estrada Principal Marumbi, s/n, zona
rural, Cândido de Abreu - Pr., pelo seu representante legal infra-assinado,
declara, sob as penas da Lei que não incide em qualquer das vedaçÕes
estabelecidas nos arts. 3o e 4o, da LC 123106.

Cândido de Abreu, 08 de fevereiro de 2013.

t

/a,o,-,ü, d{ A-d.rxu,ü(
LiCitANtEU JOANILO DE ANDRADE 04845545900
Rep.Legal Joanilo de Andrade
RG: 8.322.653-6
Cargo: Proprietário
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TERMO DE CREDENCIAMENTO

Por este instrumento particular de Procuração, a empresa: TRANSPORTES
FLORY LTDA - ME, inscrita no CNPJ 04.243.71410001-81, com sede na estrada principat
Marumbi, s/n, zona rural, Cândido de Abreu - Pr., representada neste ato por seu proprietário, o
Sr. Paulo Flori Lemes Machado, portador da cédula de ldentidade Rg no 12.709.044-0, emitida
pela SSP/PR, e do CPF/MF 085.251 .579102, nomeia e constitui seu bastante PROCURADOR o Sr
DORLI LEMES MACHADO, portador do documento de identidade RG no 1.455.755, emitido peta
SSP/PR, e do CPF/MF 444.805.479191, a quem confere amplos poderes para representar a
empresa TRANSPORTES FLORY LTDA - ME, perante Prefeitura Municipal de Cândido de Abreu,
Estado do Paraná, durante o Pregão Presencial 0212013, com poderes para tomar, em nome da
Outorgante, qualquer decisão durante todas as fases do PREGÃO, inclusive: a) apresentar a
declaraçáo de que empresa cumpre as exigências contidas no Edital e em seus Anexos; b)
entregar os envelopes contendo as Propostas de Preços e documentação de habilitaçao; c)
formular lances ou ofertas verbalmente; d) negociar com o pregoeiro a redução dos preços
ofertados; e) desistir expressamente da intençâo de interpor recurso administrativo ao final da
sessão pública ou, se for o caso, manifestar-se imediatamente e motivadamente sobre a intençáo
de fazê-lo; fl assinar a ata da sessão; g) prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo
Pregoeiro e h) praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.

Cândido de Abreu -Pr,, 08 de fevereiro de 2013

d
í-'t fryO,p pulrcr lrqau Etcrdartp rutoílld,

NOTAS
Erütsês7A

Escrevente Autcnzedo

I

FLORI LEMES MACHADO
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TRANSPORTE§ FLCRY [.TDP.. ME
CNP"I N" 04.243.71 4i0001 -81 NIRE: 4X2ü4488228

sEG U N DA AI-TERAÇAO COrurRÂ,TLiAL E CON§ OLI DAÇÃO

DORLI l-EMES MACi-lADO, brrasileirc natural de Cândido de Abreu, Estado do Paraná
casado errr regime de comunhão de bens, conforme Certidão de Casamento no 093 Livro
ro B-2-A, Fls. no 251v. ao Carlcrio Regisiro Civil, Jairc César Garabeli Heil, Oficial
Designado da Comarca de Cândido de Abreu, Esiado dc Paraná, empresário, portador
cia Cédula de ldentidade no'1 .455.755, expedida pelr: instituto de ldentrficação do Paraná,
e do CPF nu 444 805.47919',,, resiCente e do,niciiiadc na localrdade denominada Marumbi,
zana rural, munrcípio de Cândido de Abreu - Pr., C=P 84470-000, ELSDRA RENATA
LE[4ES MACHADO, brasilerra. natural de Ponta Grossa, Estado do Paraná, solteira,
conforme Certidão de l\ascimento nu 6137, ,-ivro nu A-7-A, Fls. no 97/v. do Cadorio
Registr-o Civil. GLrrlherme Heil, OÍrcial Designado, da Comarca de Cândido de Abreu,
Estado Co Paraná. empresária coriadora da Cedula de ldenticiade iiu B 759.143-3,
expediCa pelo lnstitirto de loentificação co ?arana, e cio CPF na A57 264 629112,
residerrte e domiciliada na localrdade denonti::aca Marunroi, zona rural, murrtcípto de
Cânciido de Abrei: - Pr . CEP 8447C-000, únicos socios componentes da Sociedade
Empresária que gira sob o notne de TRANSPORTES FLORY LTDA - ME, com sede na
Estrada Principal Marumbi, s/n, zona rural, Municipio de Cândido de Abreu - Pr.,
registraca na Junta Comercial do Paraná sob o n' 41204488226, em sessão de 23 de
janeiro de 200'1, conr registro da Primeira Alteraçáo Contratual em 041A112005, e inscrita
no CNPJ sob o no 04 243714l0001-81, resoivern, assirn. aiterar o contrato social:
tLALJS[-JlLA PRIMEIRAI C cojeio social passa a ser'Transporte Escolar (cod.cnae 4924-
B10C)

CLAUSI.Jt-A SEGUÍ.{DA: lngressa neste ato na sociedade PAULü FLORI t-EMES
Ml\CF{ADO, bi'asileiro, natural de Cândido cie Abreu, Estado do Paraná, solteiro, nascido
em 17 de iunho de'1993, conforme Certidão de Nascimento no 3770, Livro A-5-4, Fls no

124Vo, do Cartorio de Registro Civil da Comarca de Cân.dido de Abreu, Distrito de Três
Bicos, oficial titular Catarina Pázio Correia dos Santos, empresário, portador da Cédula
de identidade r':" 12709.044-0, expedida pelo lnsiituio de ldentifrcaçâo cjo Paraná, e do
CPF no 085.251.579-02, residenie e domiciliado ira localidade denominada lVarumbi
zana r;rar, rrunicípro cte Cârrdido de Abreu - Pr. CEP 8447C-000 e LENIR I-EMES
MACI-tADü, brasiieira, natural oe Reserva, Estado do Paraná, casada, conÍorme
Certrdão de Casarnenio no 093, Lrvro nc B-2-A, Fls n" 25 e vo do Cartorio Registro Civil
oficial designado Jairo César Garabelr Heii, da conrarca de Cândido de Abreu, Estado do
Paraná, empresária, podadora da Cédula de ldentidade, nu 4 856.019-9, expedrda pelo
lnstituto de ldentificação do Paraná, e do CPF no 052 i29.539-44, residente e domiciliada
na localidade denominada Marumbl, zona rui'al, nunicípio de Cândido de Abreu - Pr ,

cEP 84470-0C0,
CLAUSLLA TERCETRA: Cs socics ingressantes cjeclaram sob as penas da iei, que náo
estão incursos em nenhun" dos crrmes orevistcs em iei que os rrnpeçam de exercer
aiividaoe mercantil.
CLÁUSULA QUARTA: Os socios ing:-essantes deolaram conhecer a situação socio-
econômica da scciedade, assumindo neste ato todo o passivo, ora existente em nome da
sociedade, ficando desta fornra sub-rogados nos direiios e obrigações decorrentes do
presenie instrumento.
CLA[.iS[JLA QUTNTA: O sccio DORLT l-EMES MACHADO que possui na sociedade
2375C (vinte e três rnil setecentos e cinquerta) qLrotas no ,valor de R$: 'i.C0 (um real)
cada unra. iotalizando R$ 23 750,00 (virrte e três nnil setecenios e cinqúenta reais), retira-
se ca soc!ectace rrendendo e iransferin0o sr.,râs quotas de capital para o socio
ingressante PAUL0 FLCIRI LEMES MACI{ADO;
CLAUSI.JLA SEXTA: C socro retiranie DORLI LEMES MACI{ADO, dá plena geral e
irrevogável quitaçáo da cessão de quoias cra efetuadas oeclarando ainda, que recebe os
valores acima em moeda corrente do Pais não :endc mais nada a alegar seja no
presente ou :ro íuturo sob qualquer tituio,t -".re,i 

"""51":1;t
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TRANSPORTES FI.ORY LTNA. ME
CNPJ No 04.243.7 14|OAA1-81 NIRE: 41204488226

s EGr.., N DA ALTE RAÇÃO COrulRATt"'AL E CON SOLI DAÇÃO

CI-AUSULA SETIMA: A socia E[-SDRI\ RENATA LEMES MACHADO, que possui na

sociedade 'l 250 (urn n:il cluzenias e crnqüenta) ouotas no iralor de R$: 1,00 (um real)

cada uma, totalizando R$ 1 250,00 (unr mil duzentos e cinqúenta reais), retira-se da

sociedade vendendo e transferindo suas quotas de capital para o socio ingressante
LENIR LEMES MACI.{ADO.
CLÁUSUU\ OITAVA,: A socia retirante ELSDRA RENATÂ, LEMES MACHADO dá plena

gerai e irrevogável quiiação da cessão Ce quotas ora efetuadas declarando ainda, que

i'ecebe cs valores acinra em moeda corrente dc Pais nãc tendo mais nada a alegar sela

nc presente cu no íuturo soo qualquer tttulo:
ÇLAUSULA NONA. O capital social que e de R$ 25.C00,00 (vrnte e cinco mil reais)

drvididc em 25.000 (vinte e cincc mrl) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real), cada

urna, integralrzacias, neste aio em moeda corrente do País, pelos socios, apos a venda

das cotas ficou subscrito da seguinte fornra
SOCIOS

PAULA FLORI LEMES MACIIADC
LEiViR LET1I ES |VIACH ADO
TOTAL

Qr.joTAq PARTICIPAÇAO VALOR
23 750
1.250

25 0C0

95% R$ 23 750,00

&
P

,,,,§$:?$"$K
üõu '.1.l)ôaiã

5% RS 1 250 00
1C0% R$ 25 000 0c

CLAUSULA DÉCIMA: Frca a administração da socieclade a cargo de FAUI-O FLORI

SEMES MACHADO, com os poderes e atrrbuiçoes de Adrninistrador autorizado o uso

INDIVIDUAL do nome empresarial, veciado, no etrianto em atividades estranhas ao

inieresse sociai ou assumir obrigações seja enr farror de qualquer dos quotistas ou de

terceiros, bem conro onerar ou alienar bens imoveis da sociedade, sern autorizaçáo do

outro socio (art. 997, Vl; 1.013, 1.064, CC12002"),
C[_ÁusULA DECIMA PRIM=IRA: C Administrador declara, sob as penas da lei de que

não está impedido c{e exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em

virtucie de ccrrderração crimrnal, ou por se encontrar sob os efettos dela, a pena que

vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos: ou por crrme falimentar,
cle prevaricação, perta ou suborno, concussáo, peculato, ou contra a economia popular.

conira c sisterna Íinanceiro naoional, contra normas de defesa da concorrência, contra as
relaÇoes de consuilo, fe pública, ou a propriedade (art. 1.0't'1, § 1" CC/2002)
CLAUSI| L,À DEQ_IMA SEGUNDA: Em consonância corn o que cletermina o Artigo 2.031

da Lei 10.406/2002, cs socios resolvem, por este instrumento, atualizar e consolidar o
Ccntratc Socral, tornando serl efeitc, a partrr desta data, as clausulas contidas no

Contrato Social primrtivc que, adeqLrado as drsposicôes da referida Lei no 1A.4AO|2A02

aplicáveis a este tipc de socieiárto passa aler a seguitrte reclação;
TRANSPCRTES FLORY LTDA - ME

CNPJ No 04.243.714/000{ -8'! NIRE: 41204488226
SEGUNDA ALTERAçÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO

pAULO FLORI LEME§ MACI{ADO, brasileiro, natural de Cândidc de Abreu, Estado do

Paraná, solteiro, nascido em 17 oe Junhc de'1993 conforme Certidão de Nasclmento no

3770, Livrc A-5-A, Fls no ';24Vu, clo Cartorio de Registro Civil da Comarca de Cândido de

Aoreu, Distrito de Três Blcos oficiai titLrlar Caiarina Pazic Correia dos Santos,

empresái-io, portador da Cédula de ldentidade n" i2709.044-0, expedida pelo lnstttuto de

ldentificação do Parana, e clo CPF no 085.25'1 .579-02, residente e dorniciliado na

localidade denominada Marumbi, zona rural, muntcÍpio de Cândido de Abreu - Pr.. CEP

84470-000, e LENIR LEMES MACHADO, brasileira, natural de Reserva, Estado do

Parana, casada, conforme Ceriidão de Casamento no 093 Livro no B-2-A, Fls no 25 e vo,

do Cartcrio Registro Civil, oficial designado Jair"o César Garabeli Heil da comarca de

Cânciicio de Abreu, EstaCo Co Paraná. ernpresária, pcrtadora ca Cedula de ldentidade, no

4.856.019-9, expedida peio instrtr.rto de ldentif rcação do Paraná, e do CPF no

052 129.539-44, residente e oomiciliada :a lccaiioade dencminada Marurnbi, zona rural,

r,ri;nicípio cle Cândido cje Abreu - Pr., CEP 84470-000, útricos socios componentes Ca

Socredade Empresária que gira sob o nome de TRANSPORTES FLORY LTDA - ME

"a$1*tit* @l



TRAI{SPORTES FLORY I.TDA - ME
C N P.,, N" 04. 243,7'! 4/00 0 1 -8 tr ltl I RE : 41244488226

SEGUNDA AI-TERAÇÁO COTTRATI'AI- E CCNSOLIDAÇÃO

com sede na Estrada Principal lúarumbi, s/n, zona rurral, Municipio de Cândido de

- Pr., registrada na Junta Ccmei'cial do Paraná sob c no 41204488226, em sessão de23
de janeii'o de 200'i, com registro da Pr"irneira Alteraçáo Contratual em 4410112005, e

inscrita no CNPJ sob o no A424371410001-81 rescivem, assim alterar e consolidar o

ccntrato social.
CLÁIJSULA PRIMEíRA: A sociedade gira sob o nonre enrpresariai de TRANSPORTES
FLORY I-TDA. ME;
CLÁUSLJI-A SEGUNDA: A sociedade tem a sua sec]e na Estrada Principal Marumbi, s/n,
zona rtual, Município de Cârrdido de Abi'eu - Pr., CEP 88470-000 (art 997, ll, CC/2002);
CLAUSt.iLA TERCEIRA: A sociedade iniciou suas atividades em 20 de Janeiro de 2001,
e seu prazo e indeterminado (art 997, ll , CA2A02),
CLLUSULA QUARTA: O objeto social é Transporle Escolar (cod cnae 4924-ÜA0).
CLAUSU!-A QUINTA: O capital sociai e de R$ 25.00C 00 (vrnte e cinco mil reais),
divididos enr 25 000 (vinte e cinco mil) quotas de valor nominal de R$1,00 (um real),
cao'a uma, integralizadas em nroeda corrente do País assim subscritas:

SOCIOS QUOTAS PARTICIPAÇÃC
PA'JLC FLCRILEMES I/IACIIADO 23.750 95O/O

VALOR
R$ 23 750,00
R$ 1 250,00
R$ 25 000,00

LEIVI,R LEMES M ACI.I ADO
TCTAL

1.250
25.000

Éo/Jto
I 1^O/
I \./\J /O

à

fr

(art.997, lll, CCl2002) (art. 1.055, CC/2002)
CI-AUSULA SEXTA: Fica a adminislração cia soctedade a cargo de PAULO FLORI
LEMES MACHADO, com os poderes e atriburçÕes de Adntinisirador autorizado o uso
INDIVIDUA[- do nome empresarial, vedado, no entanto, ent atividades estranhas ao
interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de
ierceiros, bem conro onerar or"i aiienar bens imoveis da socredade, sem autorização do
outro socio (art. 997, V!; 1.013, 'í.064, CCl20A2"),
CI-AUSULA SETIMA: O Administrador declara, sob as penas da lei. de que não está
impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou eni virtude de
condenação crinrinal, cu por- se errcontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda
que temporanamente, o acesso a cargos publicos; ou por crime falimentar de
prevaricaÇão peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,
ccntra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as
reiaçÕes de consumo, fe pública, ou a propriedaCe (art. í.011, § 1o, CC/2002);
CLAUSt"!LA OITAVA: As qr-rotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou

transferidas a terceiros sem o consentimento do outro socio, a quem fica assegurado, em
igualdade de condrçoes e preÇo direito de preferência para a sua aquisição se postas a
venda, fornralizando, se realizada a cessão delas a alteração contratual pertinente. {art.
1.056, art. '!.057. CA2A04,
C!-ÁUSULA NONA: A responsabilidade de caCa socio é restrita ao valor cie suas quotas,
mas todos respondem soiidariamente pela integralização do capital social. (art. 1052,
cct2002),
C!-AUSULA DÉClMAr Ao térrnino de cada exercício sociai, em 31 de dezembro, os
administradores prestarão contas justificadas de sua administraçáo, procedendo à

eiaboração do inventáric, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico,
cabendo aos socios, na proporção de suas quotas, cs lucros ou perdas apurados. (art.
'!.065, CCt2007),
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício
social, os socios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o
caso. (arts. 1.071 e 1.A7?, § 2'e art. 1.078, CC|2O02),
CLéU§tjlÂ pEçlltA S_E§UNPA: A scciedade poderá a qualquer tempo. abrir ou fechar

assinada por tocios os socios;

\gS§""*§"'
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TRANSPORTES FLORY !-TDA . ME
CNPJ N' 04.243.7 1410001-81 NIRE: 41204488?26

sEGUNDA ALTERAÇÃO COru-T',RATUAL E CONgOLIDAÇÃO

CLAUStILA DECIMA TER9EIRA: Os socics ooderão. de comunt acorcio, fixar ulià
retirada mensal, a tíiuio de "pio iabore", observadas as disposlções regulamentares
pefitnentes;
CILAUSULA DECIMA*Q.UARTA: Falecendo ou interditado qualquer socio, a sociedade
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo
possível cu inexistindo interesse destes ou do(s) socio(s) remanescente(s), o valor de

seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à

data da resoluçáo, veriÍicada em balançc especialmente levantado
Parágrafo unico: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a

sociedade se resolva em relação a seu socio. (art, 1.028 e art. 1.031 , CCl2002)
Ci-ÁUSULA DECTMA QUINTA: Fica eleito o foro de Cândido de Abreu/Pr. para o
exercicio e o cunrprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Cândido de Abreu, 13 de Dezembro de 2012

: '' .. il

ÉÀulo FLoRr LEMES MACHADo

DORLI LEMES MIACHADO

LENIR LEMES MACI{ADO

ELSDRA RENATA LEMES MACHADO

SEBAS

SECR

JU-NTA COMERCIAL DO PARANA
AGENctA REc!oNAL oe rvnrÉõRa
!^ErTllLOq o REGTSTRO E]/ 1 ,., ,' . ,.: 

,,, ,;_ _..)SOtj NUl,4FliO I L.j 1 : tl: i- ir - ,,;,, - - -. '.:

Protocolo: 12lB26OBlr-B DE 1gt 1Zt20l2.4 ,,,it1..
: 

" 

.. " - . / ')t "

À-

fr #Ê.:1,âl'§ffi;ãlí"'^
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PRrrerruu oo MuNrcÍplo oe CÂNDlDo oe Aeneu
Esrloo oo PmlNÁ

Assessoria de Compras e Licitações
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43) 3476-1222 - rama[ 209 - CEP: 84.470-000

REC!BO

Referente à entrega de Editalde Licitação
pnecÃo PRESENcTAL o2t2o13

Recebemos do MUNICÍPlO DE CÂuolOO DE ABREU, copia do EDITAL acima referido.

I tRnrusponres rtoRv lron- ur I

CNPJ
04.243.7141000'1-81

ENDEREÇO

I Estrada Principal Marumbi, s/n, zona rural 
I

CIDADE/ESTADO
I Cânoioo de Abreu - Pr. 

I

REPRESENTANTE

I Paulo Flori Lemes Machado 
I

FONE/FAX
I q3-96194679 

I

E-MAIL

Recebido aos 07 I 02120 1 3

fn l-, Íl*' P,,, ^,, onÁo.l*
Assinatura

OBJETO:
Contratação de empresas fornecedoras de serviços
de transporte escolar.

Yr



DEaLARAçÃa DE cuMpRtMENro Dos REeursrros DE ueerureça

A empresa TRANSPORTES FLORY LTDA - ME, inscrita no CNPJ
04.243.71410001-81, sediada à Estrada Principal Marumbi, s/n, zona rural,
Cândido de Abreu - Pr., declara para fins de participação no Pregão Presencial
0212013, e sob as penas da Lei que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação previstos em seu edital, conforme previsto no artigo 40, inciso Vll,
da Lei 10.520102.

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

Cândido de Abreu, 08 de fevereiro de 2013.

Rep,Legal Paulo Flori Lemes Machado
RG: 12.709.044-0
Cargo: Socio Administrador



#?

DEcLARAçÃO

A empresa TRANSPORTES FLORY LTDA - ME, inscrita no CNPJ
04.243.71410001-81, sediada à Estrada Principal Marumbi, s/n, zona rural,
Cândido de Abreu - Pr., pelo seu representante legal infra-assinado, declara,
sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos estabelecidos no art, 30 da Lei
Complementar 123106 e que a Empresa está apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei.

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

Cândido de Abreu, 08 de fevereiro de 2013.

Rep.Legal Paulo Flori Lemes Machado
RG: 12.709.044-0
Cargo: Socio Administrador

6)



DECLARAçAO

A empresa TRANSPORTES FLORY LTDA - ME, inscrita no CNPJ
04.243.71410001-81, sediada à Estrada Principal Marumbi, s/n, zona rural,
Cândido de Abreu - Pr., pelo seu representante legal infra-assinado, declara,
sob as penas da Lei que não incide em qualquer das vedações estabelecidas
nos arts. 3o e 40, da LC 123106.

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

Cândido de Abreu, 08 de fevereiro de 2013.

Licitante:
Rep.Legal
RG:
Cargo:

TRANSPORTES FLORY LTDA - ME
Paulo Flori Lemes Machado
12.709.044-0
Socio Administrador

À

?



MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA _ ME
Avenida Paraná, 900 A, Jardim Bera Vista, Candido de Abreu - pR

CEp 84470-000 , Candido de Abreu _ pR

CN pJ n,, 17 .566.17 3 /0001_74

ANEXO V

DÊCLARAÇAO DE CUMPRIMENTODOS REQU/S/TOS DE HABILITAçÂO

MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA inscrita no CNPJ sob no 17.s66.173/0001-
74' sediada na Rua Avenida Paraná, 900 A, Jardim Beta Vista, candido de Abreu - pR,declara
para ftns de participaçáo no Pregão Presencial 02t2013, e sob as penas da Lei que cumpre
plenamente os requisitos de habilitaçâo previstos em seu edital, conforme previsto no artigo 40,
inciso Vll, da Lei 10 52OtO2

Por ser a expressáo da verdade, firmamos a presente declaração

CANDIDO DE ABREU, 14 DE FEVEREIRO I]E 2013.

Licitante:

Rep.Legal

RG:

Cargo:

#{!&dr:S**'e*il &"HMARIA oÉ rnÍrMÀ Ée ReIRn CoSTA - üE
MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA

5 576.825-0

EMPRESARIA

f
*
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PRer"rrruRA oo MuNrcípro ne cÂNDrDo ne Annru
Esraoo oo panaNÁ

Assessoria de Compras e Licitações
Av.nid.r Paraná, 03 - Fon./fax: $ll l,llà_nZZ _ ranrat 209 - CEp: g4.470_000

RECIBO

Referente à=eltrega de Editatde Licitação
PREGAO PRESENC!AL O2I2O13

RECCbEMOS dO MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU, COP|A dO EDITAL ACiMA rEfEridO

EMpRESA: unnlÀ De ÉÀ-rrnrrÃ pe nEtRÀ cosrT_lue --

REPRESENTATTE rvtnnrn DlE ffi
FONE/FAX

__--____1_

L

L_

L

Recebido aos / /20í ã
\3

+
á

ct'r pl t z soo-. t Teiboo r _z+

ENDEREÇO 4y5X

cTDADE/ES1a[@



Ministério do Desenvolvimento, lndústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e ServiÇos
Departamênto Nacional de Registro do Comércio

PâRÀ USO EXCÍJUSIVO DÀ üUNrÀ COMERCTÀL

DEFERIDO.
PUBLIQUE.SE E ARQUIVE.SE

R"c. 7.873.525-2
Relatora

a

REQUERIMENTO DE EMPRESARIO
Folhas 1/ 't

ü
H.
ã

JUNTA COMERCIAL DO PAMNA
AGENCIA REGIONAL DE IVAIPORÂ
CERTIFICO O REGISTRO EM: o R / o) / .) n1 

".soB NúMERO: 47101 3 ,11 ::ô- ' "' ' ' " 77
Protocoro: 1 3lOB47 02-0, DE lgtl2tzl1rfVnáffi-,

'AT,MÀ 'EREIRA 
aosrA ./u

SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GFRAL

NUMtRo oE tDENIFtcaçAo oo necrsrno oe errrFÉ-FsÃ iRffisEóE-
xxxxxxxxxxxxx

tE uA FtL|AL (pÍêonch6í son

xxxxxxxxxxxxx
rontô 3a âto reíeíente a filiatÍ

a

MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA

BRASILEIRA

á9T+\
cASADo HITM! F DI

:§rME UE EEN§(§e ca3,

COMUNHÃO UNIVERSAL =ry,
AZARIAS LUIZ PI :REIRA

I BARBARA ROCHA PEREIRA
NASCIDO EM (data do n"r.,r"nto,

13t12t1es6 I s szo ezs_o _ | ssp l"'r* [?r'uü..nor_n.,
xxxxxxxxxxxxx

RUA JORGE POGOGELSKI
SNUUMPLEMENTO

FUNDOS
EAIRRO/DISTRITO

JARDIM BELA VISTA 84.470-000

vwFg W MWICtptO (tJSo da
luntá CffiêÍcial)

ã91- .

CÂNDIDO DE ABREU

outro registro de empresário e requer à JUNTA COMFRC|Ât nô mmffi-

-

nao possui IPR

cóDrco Do ATo

080
oEscRtçao oo ATo
NSCRTÇÁo coorcoooEvENro I oescnçiõoõCVEffi

I xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx I
CODIGO OO EVENTO

xxxxxxxxxxxxx
DESCRIçAO DO EVENTO

xxxxxxxxxxxxx Çoorco Do EVENTo I DEscRtçAo oo EvENTo
I xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx I

NOME EMPRESARIAL

MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA

AVENIDA PARANA
900 A

XXXXXXXXXXXXX JARDIM BELA VISTA
;EP

84.470-000 [§ígr,ü:ru:"*TMUNICIPIO

CÂNDIDO DE ABREU
I PR I anRsrr

uKKEtu ELE TRONICO (E-MAIL)

xxxxxxxxxxxxx
VALOR DO CAPITAL. Rt

25.000,00 VINTE E CINCO MIL REAIS
COOIGO OE ATIVIOADE
EcoNôMrcÀ

(cnae)

Atividado Principat

4924800
Atividade secundária

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

§çRrçao oo oBJI

TRANSPORTE ESCOLAR URBANo; XXXXXXXXXX

ATIVI

15t02t2013 xxxxxxxxxxxxx
NIRE ANTERIOR

xxxxxxxxxxxxx I x,
I

V§9 UA JUNTA COMERCIAL .
EPENDE$IÉ oÉ , :

âvrqEEAçÃo r-l 1-6im

AUTENTICAç

,,u;ô»),

IÀ DE



MINTSTERTO DO DESENVOTVTMENTO, INDU§TRIA E COMIRÇIO ErrERloR' DEpARTAÀ,IENTo NACToNAI DE REcrsTRo Do con,tÉncro t{
f UNTA coMERCTAL Do pnnmÁ

l

tvRtpORÃ - PR, 13 de fevereiro de 20i3
13/095518-3

1il1ililil iltil ililililil ilililtililt

,
hntu.'.y'u

seaRstrÂo MorrA
SECRETARIO GEML

%b

ceRrroÃo stMpLrFtcADA Páoina: 001/
CeÉificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes
na data da sua expedição.

Úàãe enrpresiriar
MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA

tl{r119z9 .t3riaica : EMPRESÁRIO

Número de ldentificação do Registro de CNpJNúmero de ldentificação do Registro de CNpJ Data de Arquivamento Data de lnício
Empresas - NIRE (Sede) do Ato Constitutivo de Atividade
41 10737713-0 xxxxxxxxxxxxxx 1. no,nr,rnr, ', l,Rtr'r,r^i.141 1o73771s-o XXXXXXXXXXXXXX ) 08t02t2019 i ,t5tc,2t2}13'"-'l-'"-""'-" "-' , '":_"--'- ':_-"'"'"
enOeieço Completo llograOoüro, No e Complemento, àairro, Cidade, t F, CEp)

l4llENrgl\!4BAll4.s!9 - A, JARDTM BELA BELA vtsrA, cÂNDtDo DE ABREU, pR, 84.470-000
tóui"t"- ' ' -:-
I TRANSPORTE ESCOLAR URBANO;i TRANSPORTE ESCOLAR URBANO;

Capital: R$ 25.000,00 I Microámpresa oú

(vrNrE E crNco MrL REArs) ='o'ii3,li lff;B[8,t"n"
Microempresa

Ultimo Arquivamento Situação
Data;0810212013 Número: 20130847054 REGISTRO ATIVO

Ato: ENQuADRAMENTo DE MtcRoEMpREsA | - ':

Evento (s): eneunoneMENro DE MrcRoEMpREsA i *r,*r****rifi§r**r"rr*r*ri
Nome do Empresário
MARIA DE FATIMA PEREIR,A COSTA

ldentidade: 55768250,SSP/PR

Estado Civil: Casado

CPF: 728.343.909-91

Regime de Bens: Comunhão Universal

,.ssx
'n:fr'
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MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA - ME
Avenida Paraná, 900 A, Jardim Bera Vista, candido de Abreu - pR

CEp 84470_000, Candido de Abreu _ pR

CNpj n,, t7 .566.t7 3/0001_74

ANEXO IX

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Por este instrumento particular de Procuração, a empresa. MARIA DE FATIMA
PEREIRA cosrA inscrita no cNPJ sob nn 17.566. i73looo1-74, sedrada na Rua Avenrda
Paraná' 900 A' Jardim Bela Vista candido de Abreu - pR, representada neste ato por MARIA
DE FATIMA PERETRA cosrA, empresaria, portadora do cpF no r2g343909_9r e RG
5 576 825-0' emitida pela SESP/ PARANA nomeia e constitui seu bastante pRocuRADoR o(a)
sr (a) ANDRE LUlz MoRo , portador do documento de identidade RG 2 23a 7ü-1 emitido peta
SESP/PR' e do CPF/MF 911 127 log-4g' a quem confere amplos poderes para representar a
MARIA DE FATIMA PEREIRA coslA - ME perante Prefertura Munrcrpat de cândrdo de Abreu,
Estado do Paraná, durante o Pregáo Presencral o2l2ol3, com poderes para tomar, em nome da
outorgante, qualquer decisáo durante todas as fases do pREGÃo, rnclusrve. a) apresentar a
declaração de que empresa cumpre as exigências contidas no Edital e em seus Anexos; b)
entregar os envelopes contendo as Propostas de Preços e documentação de habilitação, c)
formular lances ou ofertas verbarmente, d) negociar com o pregoeiro a redução dos preços
ofertacJos' e) deslstlr expressamente da tntenÇão de interpor recurso administrativo ao final da
sessão pÚbfica ou' se for o caso, manifestar-se imediatamente e motivadamente sobre a rntençáo
cje fazê-lo' f) assrnar a ata da sessão; g) prestar todos os esclarecimentos soilcrtados pelo
Pregoeiro e h) praticar todos os demais atos pertrnentes ao certame.

4l?,8à_
\ CANDIDO DE ABREU ,14 DE FEVEREIRO DE 2013

Licitante: MARIA DE FATIMA PEREIRA CÔSTI- üt
Rep.Legat MARTA DE FATTMA pEREtRA COSTA

*k*k,^ d{^}^, ffy,* ^fl .-,?-- ã,u
RG:

Cargo:

5.576.825-0

EMPRESARIA

Assinatura Representante Legal da Empresa
Nome Compteto (COM FiRMA RECONHECTDA) *,&

;ffixãx.

E1$f;re6+ew
1s.|e 31vn I4r
Erúaxlr. Alítirt

fr.,,*/
EsCrevente AutCrrZaClo







MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA - ME
Avenida Paraná, 900 A, Jardim Bela Vista, Candido de Abreu

CFp 84470_000, Candiclo de Abreu _ pR

CNpJ n,, 17 .566.17 3 /OOOI_7 4
ANEXO II

PROPOSTA DE pREÇOS (modelo)
Pregão Presencial O2l2O,l3

-PR

y4&{ q E__t4l I MA PEREI RA Çqs_IA :_\a rEndereço

CNPJ
17.566.173t0001_74

4y_ENtD&PARANA
Nome para contato
MARIA DE FATIMA
Fax

No conta-oorrente (opcionai)

] 

aanco (opcionat)

,Preços propostos:
Item 02:
Linha 02 -
Transport
e Escolar
a ser
realizado
por
veiculo
que
comporte
no
mÍnimo 40
lugares.

Destinar-se-á ao transporte de alunos que
residem na Zona Rural «jo fr/unicióto e
estudam na sede do Município nr. ur.olur,

=::^"-',, 

Estaduat Ary Borba iarneiro, Cãreg,o
Estaduat Dr. Cândido de Abreu, Escota
Munrcipal Cecília Sawczuk e ApAE. O veícuto
deverá sarr da Iocalidarle cje tiio do Trgrepassando pelas localidacjes, tsairro áos
Santos e Rio do Leâo com destlnr: à sede dr:
MunicÍpio, via Rocjovia pRT 487 

" 
uo tinrf dmaulas deverá realizar o percurso inverso,

sendo em média g0 Km (oitenta quilômetros)
diário.s rodados. período: Manhá.

Telefone

E-rnail

iAqênciat"
l

\i .{'
vL PlsrEO

R$2 e3

(opc onal)

VL DI

R$ 234,40

tl$ 187,52

i Destinar_se-á ao transporte de alunos que

l,::ll1; ] 51oem na Zona Rural do Municípro e
i::li_0-3; lesruclam na sede do Munrcípro, nos
I 
rajrspo.rt 

i 
estabelecrmentos de enstno tscola Estaduale Escolar 

lAry Boroa carnerro À câÉgãÊ;ir;;,";; 
I

1-,,-^^:_"r l :1n9,9o de Abreu. O veícuto deverá sair da i nSz,gsrealizado I tocatrdarie de. Rio do Tü;; lassando petas

ryf- . I 
toc-atida_des de Vate Oa- óoriquista, Rio doveícuto 

I 
reao, sabugueiro t, a;";;; do pizzaia e

llu I 
Poputares, tendo como destino finat à secie docomporte 

] 
Município e apos o termino das aulas deveráno I o veiculo realizar o mesmo percurso cje forrna

;llgX oo lIY.",:::^::l::.::,Tg!r;ã-Í;; é:'#i;'; I i

l11|e11tg§ggx gilplglLe nta res
' 

rPrazooe 
vatrdade O, Oãr"", T;;r=;

I

partir da data do pregão -- -t
I

I

CANDIDO DE ABREU 14 DE FEVEREIRO DE 2013

fu«**.P,mT-ám^-k*xo
RG: s.szO A2s-O
Cargo: EMPRESARTO

D(,€7ile
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N. J. _ TRANSPORTES
N. J. DA SILVA _ TITANSPORTE ESCOLAIT - ME

Serro da Meso, s/n - Zona Ruril - Cândido de Abreu Pr.
Cl{ PJ n' I 0. 5 73. 7 5 0/000 I -06 ALVAruí MUNICI PAL N' O84 I

PROPOSTA DE PREçOS
Pregão Presencial Na 0212013

Identificação da licitante

Estrada Serra da Mesa, sf n, zona rural, Cândido de Abreu - Pr

Nome para contato Telefone
42-99368372

Fax E-mail

*YI

Endereço

ú'ló"tà-.o.r*t" tú.i"""rL I n"".o (opcional) Agência (opcional)

Informações complementares

UO airt rlrtrit at ar,, a" Ot.Sr,

Cândido de Abreu, 11 de fevereiro de 2013.

-t

A

ryÂh*,r .l ,L, l" S./r..
LiCitANtC: /N.J. DA S\LVA _"IRANSPOI<1'E ESCOLAI{ - ME

Itep.Legal NILSON JOSE DA SILVA
RC: 4.491).738-0 - I'll
Cargo: Proprietárict

i

Preços propostos:

ITEM DESCRIÇÃO VLR POR KM vALoR orÁnro

Item 05:
Linha 05
Transporte Escolar
a ser realizado por
veículo que
comporte no
minimo 9 lugares.

Destinar-se-á ao transporte de alunos que residem na Zona Rural
do Municipio e estudam na Escola Municipal Dr. David
Federmann, em Faxinal de Catanduvas. O veículo terá de sair da
localidade Linha Lombão, deixando os alunos no ponto da
Fazenda Lombão, dirigindo-se até a localidade de Serra da Mesa
(lracilda), também deixando os alunos no ponto da Serra da Mesa
(asfalto), onde os alunos serão conduzidos até a escola por outro
veículo da frota municipal. Apos o término das aulas o veiculo
deverá retornar o percurso inverso, sendo em média 75 km
(setenta e cinco quilômetros) diários rodados Período: Manhã /
Tarde.

R$2,43 R$182,25



/

+

[i.--lllrullqlÉ i

IH\â + i

l?l=-§ I

ipiÉsÉ i

liiÉ ã s :l
ltl(J^ Ool

lil= ã âSl

lâ1=p§§i

lE\EBE;I
I l"-''i

J^,áfr
Et Çetl\w Id



PROPOSTA DE PREÇOS
Pregão Presencial 0212013

ldentificação da licitante
Nome da licitante

Endereço

Nome para contato
Paulo Flori Lemes Machado

l-ax

No conta-corrente (opcional)

CNPJ i

04.243 714t0001-81TRANSPORTES FLORY LTDA - ME

Estrada Principal Marumbi s/n, zona rural, Cândido de Abreu - Pr

43-961 94679

Banco (opcional) Agência (opcional)

Preços propostos:

ITEM DESCRTÇAO Valor p/ km Valor Diário

Item 04:
Linha 04
Transporte
Escolar a ser
realizado por
veiculo que
comporte no
minimo 23
lugares.

Destinar-se-á ao transporte de alunos que residem na Zona
Rural do Município e estudam na sede do Município, nos
estabelecimentos de ensino: Escola Estadual Ary Borba
Carneiro, Colégio Estadual Dr. Cândido de Abreu. O veÍculo
deverá sair da localidade de Serra do Pinhão, passando
pelas localidades de Torre Branca e Marumbi com destino à
sede do Município, e apos o término das aulas o veiculo
deverá realizar o mesmo percurso de maneira inversa,
sendo em média 70 Km (setenta quilômetros) diários
rodados. Período: Noite.

93,j)o,co

R$2,94 R$205,80

Item 07:
Linha 07
Transporte
Escolar a ser
reafizado por
veiculo que
comporte no
mínimo 9
lugares.

Destinar-se-á ao transporte de alunos que residem na Zona
Rural do Municipio e estudam na Escola Rural Municipal
Marumbi - Ensino Fundamental. O veículo deverá sair da
localidade do Marumbi, passando pela Torre Branca com
destino a localidade da Serra do Cascavel, retornando ao
Marumbi, segue até a localidade de Bairro dos Rosas,
retornando ao Marumbi, e apos o término das aulas deverá o
veiculo retornar com os alunos às referidas localidades,
sendo em media 39 km (trinta e nove quilômetros) <jiários
rodados. Período: Manhã.

R$2,40 RS93,60

Item 08:
Linha 08
Transporte
Escolar a ser
realizado por
veiculo que
comporte no
mínimo I
lugares.

Destinar-se-á ao transporte de alunos que residem na Zona
Rural do Municipio e estudam na Escola Rural Municipal
Marumbi - Ensino Fundamental. O veiculo deverá sair da
localidade do Marumbi com destino a localidade do Bairro
dos Rosas, retornando ao Marumbi, tendo uma nova saida
com destino a Serra do Pinhão, entrando até a propriedade
do Sr. Lebrão, retornando sentido Ponto do José Farias,
retornando novamente ao Marumbi, e após o término das
aulas deverá o veículo retornar com os alunos as referidas
localidades, sendo em média 60 kmJsessenta quilômetros)
diários rodados. Período: Tarde I

.'', c

R$2,35 R$141,00

lnformaçôes complementares

Prazo de validade da proposta 60 dias a partir da data do Pregão

Cândido de Abreu, 08 de fevereiro de 2013.

12.709.044-0
Socio Administrador

w 
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d

?u&,Jtr§r^Sr.r^.>&Licitante TRANSPORTES FLORY LTDA - ME
Rep.Legal Paulo Flori Lemes Machado
RG:
Cargo:
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PROPOSTA DE PREÇOS
Pregão Presencial 0212013

ldentificação da licitante
Nome da licitante CNPJ

17.548.2',t6t0001-99JOANILO DE ANDRADE 04845545900
Endereço

Estrada Principal Marumbi, s/n, zona rural, Cândido de Abreu - Pr
Nome para contato Telefone

::::::.....:
E-marl

Joanilo de Andrade
Fax

43-96492516

l.tãconta-crcrre-nte(oôciônãÍi lBanõolopcrónail ngênóiá (opcrona[

Preços propostos:

Item 08:
Linha 08
Transporte
Escolar a ser
realizado por
veículo que
comporte no
minimo I
lugares.

DESCRTÇAO

Destinar-se-á ao transporte de alunos que residem na Zona
Rural do Municipio e estudam na Escola Rural Municipal
Marumbi - Ensino Fundamental. O veÍculo deverá sair da
localidade do Marumbi, passando pela Torre Branca com
destino a localidade da Serra do Cascavel, retornando ao
Marumbi, segue até a localidade de Bairro dos Rosas,
retornando ao Marumbi, e após o término das aulas deverá o
veiculo retornar com os alunos às referidas localidades,
sendo em media 39 km (trinta e nove quilômetros) diários
rodados Período: Manhã.
Destinar-se-á ao transporte de alunos que residem na Zona
Rural do Município e estudam na Escola Rural Municipal
Marumbi - Ensino Fundamental. O veiculo deverá sair da
localidade do Marumbi com destino a localidade do Bairro
dos Rosas, retornando ao Marumbi, tendo uma nova saida
com destino a Serra do Pinhão, entrando até a propriedade
do Sr. Lebrão, retornando sentido Ponto do José Farias,
retornando novamente ao Marumbi, e após o término das
aulas deverá o veiculo retornar com os alunos as referidas
localidades, sendo em media 60 km (sessenta quilômetros)
diários rodados. Período: Tarde

R$2,39 R$143,40

lnformações complementares

Cândido de Abreu, 0B de fevereiro de 2013.

-),-üÀ (I,{ 1J"--drc.<-r-L

regao

JOANILO DE ANDRADE 04845545900
Joanilo de Andrade
8.322.653-6
Proprietário

Item 07:
Linha 07
Transporte
Escolar a ser
realizado por
veiculo que
comporte no
mínimo I
lugares.

e





Estrada Princtpal Ubazinho, s/n, zona rural, Cândido de Abreu - Pr

Nome para contato
Leandro Novak de Paula

Telefone

PROPOSTA DE PREÇOS
Pregão Presencial 0212013

ldentificação da licitante

No conta-corrente (oPcional)

Preços propostos:

Item 02:
Linha 02
Transporte
Escolar a ser
realizado por
veiculo que
comporte no
minimo 40
lugares.

Item 03:
Linha 03
Transporte
Escolar a ser
realizado por
veículo que
comporte no
mínimo 40
lugares.

Item 06:
Linha 06
Transporte
Escolar a ser
realizado por
veiculo que
comporte no
minimo 40
lugares.

Agência (opcional)

DESCRIÇAO

Destinar-se-á ao transporte de alunos que residem na Zona
Rural do Município e estudam na sede do Municipio nas

escolas: Escola Estadual Ary Borba Carneiro, Colégio
Estadual Dr. Cândido de Abreu, Escola Municipal Cecilia
Sawczuk e APAE. O veículo deverá sair da localidade de Rio

do Tigre, passando pelas localidades, Bairro dos Santos e

Rio do Leão com destino à sede do Município, via Rodovia
PRT 487 e ao final das aulas deverá realizar o percurso

inverso, sendo em media 80 Km (oitenta quilÔmetros) diários
rodados. Período: Manhê.
Destinar-se-á ao transporte de alunos que residem na Zona
Rural do Municipio e estudam na sede do Municipio, nos

estabelecimentos de ensino: Escola Estadual Ary Borba
Carneiro e Colegio Estadual Dr. Cândido de Abreu. O
veículo deverá sair da localidade de Rio do Tigre, passando
pelas localidades de Vale da Conquista, Rio do Leão,
Sabugueiro l, Serraria do Pizzaia e Populares, tendo como
destino final à sede do Municipio e apÓs o término das aulas
deverá o veiculo realizar o mesmo percurso de forma
inversa, sendo em media 64 Km (sessenta e quatro
qulQrygtrgsl dlqlgs rqdqqos Pg1sd9; No!!e

Destinar-se-á ao transporte de alunos que residem na Zona
Rural do Municipio e estudam na sede do Municipio, nos

estabelecimentos de ensino: Escola Estadual Ary Borba
Carneiro, Colégio Estadual Dr. Cândido de Abreu, Escola
Municipal Vereador Elio Marques de Oliveira Vieira, Escola
Municipal Cecília Sawczuk e APAE. O veículo deverá sair da
localidade Chico Lima, passando pelas localidades do Bairro
dos Lima, Serra Paulista, Jacaré, Linha lvai, Picadão, saindo
no asfalto e Trevo, tendo como destino final à sede do

Municipio de Cândido de Abreu, e apos o término das aulas
deverá o veiculo realizar o mesmo percurso de forma
inversa, sendo em média 125 km (cento e vinte e cinco
qllqrngqqq) Qiá1qs roQqQos P91t9{o : !4!ç-

R$2,94

R$2,94

R$2,98

Valor Diário

R$235,20

R$1 88,1 6

R$372,50

% dW,
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Item 10:
Linha 10-
Transporte
Escolar a ser
realizado por
veículo que
comporte no
minimo 15
lugares.

Destinar-se-á ao transporte de alunos que residem na Zona
Rural do Municipio e estudam nas escolas: Escola Estadual
Ary Borba Carneiro, Colegio Estadual Dr. Cândido de Abreu
e Escola Municipal Vereador Elio Marques de Oliveira Vieira,
Escola Municipal Cecilia Sawczuk e APAE. O veículo deverá
iniciar o transporte na localidade de Barra Grande, saindo do
João Maria, passa por dentro do plantio de soja, desce até a

Fazenda do Günter, retornando pela Fazenda do Junior
Reis, Ubasinho ll ate o asfalto, na chegada ao asfalto os

alunos embarcarão em outro ônibus da frota municipal para

irem até a Cidade, fazendo percurso inverso. Sendo em
media 115 km (cento e quinze quilômetros) diários rodados.
Período: Tarde.
tiestinar-se-á ao transpôrte de alunos (uelesrOem naZona
Rural do Município e estudam Escola Rural Municipal
Faxinal Santo Antonio - EF. Manhã: Saída do Bairro dos
Lima, passando pela Serra Paulista, estrada principal, volta
entre os eucaliptos saindo na escola dos Lima até a Escola
do Santo Antonio, Tarde: Bairro dos Skrovon, Bairro dos
Lima ll, até a Escola do Santo Antonio. Após o término das
aulas deverá o veÍculo retornar com os alunos as referidas
localidades. Percurso de em média 7O km (setenta
ouilômetros) diários rodados. Período: Manhã / Tarde.

R$2,60

'ffir

R$299,00

Item 14:
Linha 14-
Transporte
Escolar a ser
realizado por
veiculo que
comporte no
minimo 09
lugares.

R$2,46 R$172,20

lnformações complementares

F,=r" * t rtioao" * o*"tã 
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partir da data do Pregão _l

Cândido de Abreu, 08 de fevereiro de 2013.

Rep.Legal Leandro Novak de Paula
RG:
Cargo:

9.572.186-9
Proprietário





DECLARAçÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO tMpEDtTtVO qARA LIC|TAR

A empresa LEANDRO NOVAK DE PAULA-ME, inscrita no CNPJ
17.434.58410001-06, sediada à Estrada Principal Ubazinho, s/n, zona rural,
Cândido de Abreu - Pr., declara sob as penas da Lei, que não está impedida
de participar de licitação em qualquer orgão ou entidade da Administração
Publica, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal.

Declara, também, que está obrigada a informar à Contratante os fatos
supervenientes impeditivos de sua habilitação, quando de sua ocorrência,
conforme determina o artigo 32o, § 2o, da Lei 8.666/93.

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

Cândido de Abreu, 08 de fevereiro de 2013

\rrt1 ) "U )à"0^
Licitantel LEANDRO NOVAK DE PAULA-ME
Rep.Legal Leandro Novak de Paula
RG: 9.572.186-9
Cargo: Proprietário

d



DECLARAÇAO DE NAO-UTIL|ZAÇAO DE TRABALHO DE MENOR

A empresa LEANDRO NOVAK DE PAULA-ME, inscrita no CNPJ
17.434.58410001-06, sediada à Estrada Principal Ubazinho, s/n, zona rural,
Cândido de Abreu - Pr., declara sob as penas da Lei e, para os fins previstos
no artigo 27, inciso V, da Lei 8.666/93 que cumpre o disposto no inciso XXX|ll
do artigo 70 da Constituição Federal, ou seja, não tem em seus quadros
menores de 18 (dezoito) anos executando trabalho noturno, insalubre ou
perigoso ou, menores de 16 (dezesseis) anos executando qualquer trabalho,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

A empresa está ciente de que o descumprimento do disposto acima,
durante a vigência do contrato, acarretará a sua rescisão.

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

Cândido de Abreu, 0B de fevereiro de 2013.

1
)r-"*Uo )^ .rL \-L^^o,e

Licitante: LEANDRO NOVAK DE PAULA-ME
Rep.Legal Leandro Novak de Paula
RG: 9.572.186-9
Cargo: Proprietário
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{P Receita Fecler.rl

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

ConÍira os dados de ldentificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

coMPROVANTE DE INSCR!ÇAO E DE SITUAç
CADASTRAL

NOI\,4E EIVPBESARIAL

LEANDRO NOVAK DE PAULA. ME

I rirur o oô rs-Ãarr ec.rrr,rrr.no lNoirF DF FANI ASIA)

RrNcrpAL I

i 49.24-8-00 - Transporte escolar I

E I]ESCRICAO DAS ATIVIDADFS SEOUNDAN AS

Não inÍormada
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sll DATA DA SITT,IACAO ESPECIAL

DATA DF ABFRTI]RA

14t01t2013
NUMEBO DE INSCRIÇAO
1 7.434.s84/0001 -06
MATRIZ

Aprovado pela lnstruçáo Normativa RFB ne 1.183, de 19 de agosto de 2011

Emitido no dia2110112013 as 08:36:53 (data e hora de Brasília).
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MINISTERIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DíVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LEANDRO NOVAK DE PAULA - ME
CNPJ: 17.434.58410001 -06

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
náo constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em DÍvida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidáo, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas Íiliais, refere-se
exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, náo abrangendo as
contribuiçÕes previdenciárias e as contribuiçÕes devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em
Dívida Ativa do lnstituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão especÍfica.

A aceitação desta certidáo está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos

endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgÍn.Íazenda.gov.br>.

Certidáo emitida com base na Portaria Conjunta PGFNi RFB nq 3, de 0210512007.
Emitida às 11:12:19 do dia0810212013 <hora e data de Brasília>.
Válida até 0710812013.

Código de controle da certidáo: 267C.5C8C.0D0D.0443

Certidáo emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consúa tE: ,;l'::1,,','l::'
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federaldo Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DEBTTOS RELATTVOS AS CONTR|BU|ÇOES pREVtDENCtARtAS E AS

DE TERCEIROS

N' 000't 8201 3-1 4023584
Nome: LEANDRO NOVAK DE PAULA - ME
CNPJ: 17 .434.58410001 -06

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 certiÍicado que não constam pendências em seu nome
relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e a inscriçÕes em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais,
reÍere-se exclusivamente às contribuiçoes previdenciárias e às contribuições
devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo
os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscriçÕes em DAU,
administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto
de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as Íinalidades previstas no art. 47 daLei ne 8,212
de 24 de julho de 1991 , exceto para.

- averbação de obra de construção civil no Registro de lmoveis;
- redução de capital social, transÍerência de controle de cotas de sociedade
limitada e cisão parcial ou transÍormaçáo de entidade ou de sociedade
sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme deÍinido pelo art.931
da Lei ne 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Codigo Civil, extinção de
entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à Íinalidade para a qual foi
emitida e à verificaçáo de sua autenticidade na lnternet, no endereço
<http ://www. receita.fazenda.gov. br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nq 01, de 20 de
janeiro de 2010.

Emitida em 0710212013.
Válida até 06/08/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atençáo:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

-L/',
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Certiticado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17434s84/ooot-06
RAzão Socia!: LEANDRO NOVAK DE PAULA ME

Endereço: EST ESTRADA PRINCIPAL UBAZINHO S/N / ZONA RURAL / CANDIDO
DE ABREU / PR / 8447O-OOO

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

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

Validade: 0B/02/2013 a 09/03/2073

Certificação N ú mero: 20 1 30208 79 4623524597 1B

Informação obtida em 08/02/2073, as 19:46:23.

A utilização deste CerLificado para os fins previstos em Lei está
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www,caixa.gov.br
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Ne 10059258-48

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 17.434.58410001-06

Este CNPJ/MF náo consta nos cadastros da Secretaria da Fazenda do Paraná.

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

Finalidade: Licitaçáo

A autenticidade desta Certidâo deverá ser confirmada via lnternet
www.fazenda.pr.qov.br

Esta Certidão tem validade até 0710612013 - Fornecimento Gratuito

l5\tl Estado do Paraná
\1ü SecÍetaria de Estado da Fazenda

PARÂNÁ Coordenação da Receita do Estado

Certidão N, 10059258-48

Emitida Eletronicamente via lnlernet
07t0212013 - 11:28:07

Dados transmitidos de foÍma segura
Tecnologia CELEPAR

N'w



PnprErruRA no MuNrcÍpro nn cÂNDrDo nr Annr
Esrano »o PlnaNÁ

cNPJ 76.175.926i0001 -80
Avenida Paraná, 03- Foneifax: (43) 416-1222 - E-mail: heraldolacerdal com - CEP: 84470-000

DtvtsAo DE RECETTA E FTSCAL\ZAçÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

N".049/20í3

Atendendo o processo protocolado sob o no 176 de 14 de
fevereiro de 2013, CERTIFICO que revendo os registros deste setor, verifica-se que

LEANDRO NovAK DE PAULA - ME, inscrito no cNpJ sob o no

17.434.584/0001-06, não é devedor da Fazenda Municipal nesta data, ficando
ressalvado o direito do erário Municipal de cobrar debitos que venham ser apurados
posteriormente ou exigir o cumprimento de obrigaçÕes acessórias de
responsabilidade do contribuinte, de Terceiros, em conformidade com a legislação
vigente.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cândido de Abreu, em 14 de fevereiro de 2013.

Divisão de

oas: validade 30 (trinta) dias

S-u@





PODER JUDICIARIO

Estado do Paraná

COMARCA DE CÂNDIDO DE ABREU
Av. Visconde Charles de l,aguiche ,795,84.470-000

Fone (043) 34761,292

CARTORIO DISTRIBUIDOR

Sofia Sônia Schmidt de Carvalho
,d t; Distribuidora Designada
rl 

.

C E BT IDÃO
*?. PARA FINS CIVIS

CERTIFICO a pedido verbal de pessoa interessada, e

para que produza seus jurídicos e legais efeitcs que, revendo os Livros destinados à

Distribuição de Feitos deste Cartório Distribuidor, verifiquei NÃO CONSTAR
distribuição de Ações de Falências e Concordatas, contra a EMPRESA LEANDRO
NOVAK DE PAULA-ME, pessoa jurídica de direito privado, com CNPJ/MF sob no

17.434.584/0001-06, estabelecida na Estrada Principal Ubasinho, sln zona rural, neste

Município e Comarca de Cândido de Abreu- Pr. Buscas efetuadas nos últimos dez anos.

O referido é verdade e dou fé.

Cândido de Abreu - PR, 13 de fevereiro de 2013.

So/ia
Distribuidora Designada

rf}-çq}çr.c.,i13/l}{"1í}
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CONTRATO DE LOCAÇÃO

LOCADOR: LEAL TRANSPORTES RODOVIAR]O LTDA - ME, empres,a localizada a frttá João

Dro;ffi:centro, Cândido de Abreu - Pr., inscrita no CNPJ sob o no 07.3b7.803/0001-90, neste ato

representado por ser socio administrador SR. AUGUSTO KOZIEL, brasileiro, divorciado, portador do

CpF no 215.603J4ql34 e do RG no 1.070.406-5, residente e domiciliado na Rua João Dronski, T5'

centro, Município de.Cândido de Abreu/Pr
LOCATARIO: LEANDRO NOVAK DE PAULA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ

rob n" 17434.S84/OOO'1-06, com sede na localidade Estrada Principal Ubazinho, Zona Rural,

Município de Cândido de Abreu, Estado do Paraná.
pelo piesente instrumento particular de Contrato de Locaçáo as partes acima qualificadas têm entre si

justo e avençado o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA _ DO OtsJEIO

locaçãodeumveiculotipoPAS/MlCRooNlB,Marca/Modelo:
t/M.BENZ 312D SPRINTER M, ano Fab. 200'1, modelo 2002, Placa AMB 0850, cor branca, chassi

BAC690341 2A555745, para atuar no ramo de transporte escolar no municÍpio de Cândido de Abreu-

Pr
CLÁUSULA SEGUNDA - DA REMUNERAÇÃO
@dormensalmenteovalordeR$800,00(oitocentosreais),atéodia15
do mês seguinte.
CLÁUSULA TERCETRA - DO REAJUSTE DO PREÇO
Em hipotese alguma será concedido reajustamento do preço p1'oposto.

clÁÚsuun oÚanre - oa vlcÊructe
iaacontardadatadesuaassinaturaefindaráem31de

Dezembro de 2013, podendo ser prorrogado.
GLÁUSULA QUINTÀ - DA RESCISÃO

@iràscindidoporqualquerumadaspartes,mediantenotificaçãoaoutra
por escrito, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência, ressalvada a hipotese da parte

denunciante optar por indenizar a outra do valor correspondente ao da prestação dos serviços

referente ao período.
parágrafo'td - O contrato também poderá ser rescindido em caso de violação de quaisquer das

cláusulas deste contrato, pela parte prejudicada, mediante denÚncia imediata, sem prejuízo de

eventual rndenizaçáo cabível.
parágrafo 2o - Qualquer tolerância das partes quanto ao descumprimento das cláusulas do presente

contãto constituirá mera liberalidade, não configurando renúncia ou novação do contrato ou de suas

cláusulas que poderão ser exigidos a qualquer tempo.
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇAO

deCând|dodeAbreuparaqualquerdemandajudicialrelativaao
presente contrato, com exclusáo de qualquer outro.
Ê po1 estarem justas e contratadas, na melhor forma de direito, as partes assinam o presente

insirumento em 03 (três) vias originais e de igual teor e forma, na presença das testemunhas que

também o assinam, dando tudo por bom, firme e valioso.

F
'i

4^rf,

Ltda ME Leandro Novak de Paula

Vordod6ito

do VLrdodo

tEY. 2015
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INSTRT'MENTO PARTICI]LAR DE LOCAÇÃO DE VEICTJLO
AUTOMOTOR PARA FINS DE TRANSPORTE ESCOLAR POR
PRAZO DETERMINAI)O.

Pelo presente instrumento particular de locação de veículo automotor
para fins de transporte escolar, de um lado, Leandro Novak de Paula -Me, cadastrada

no CNPJ-MF sob o n.o 17.434584/0001-06, regularmente estabelecida na Est Principal
Ubazinho s/n , CEP 84470-000- zona Rural, na cidade e comarca de Candido de Abreu

- Estado de Parana, neste ato representado por Sr Leandro Novak de Paula, brasileiro,
empresairio, Solteiro, CPF no 077.234.529-50,que de ora em diante chamado

simplesmente de LOCATARIO e do outo lado, Traúspoúadora Kalunga Ltda,
cadastrada no CNPJ 01.008.136/0001-00, regularmente estabelecida na Rod Celso

Garcia Cid no 300 - Jd. Sabará I, CEP 86067-230, na cidade e comarca de Londrina -
Estado do Paranr! neste ato representada por seu titulaÍ Expedito Delmonaco de Castro,

brasileiro, casado, empresiírio, portador da cédula de identidade RG n' 5.269.288-l
SSP/PR. cadastrado no CPF sob o n' 809.848.609-59, ora em diante charnado

simplesmente de LOCADOR, tem entre si como justo e contrato o que adiante segue:

PRIMEIRA: O Contratado é senhor e legitimo proprietário do veiculo

automotor que assim se caracteriza: MarcalModelo: VWCaio Alpha 16210C0,

Espécie/ Tipo: PAS/ONIBUS, Ano Fab: 1998 Ano Mod: 1998,Chassi:

9BWY2TJB8WRB00374, Placa:. 8TR4690, Município: LONDRINA-P&
CAP/PT/CIL: 44P1206CV, Categoria: ALUGUEL, Cor Predominante: BRANCA,
Código Renavam: 69.303 1 1 9-0.

SEGUNDA: Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o

LOCADO& tem ajustado por prazo determinado conforme promete ao

LOCATARIO, o veiculo automotor descrito e caracteizado na clausula anterior para

fins de transporte escolar, que possui de forma liwe e desembaraçada pelo preço e de

conformidade com as clausulas e condições adiante estabelecidas.

TERCEIRA: O período de ügência do presente instrumento particular

de aluguel de veiculo automotor para fins de transporte escolar tem como termo inicial o

dia29 de janeiro de 20L3 e termo final o dia 3l de dezembro de 2013.

QUARTA: O preço certo e ajustado do aluguel ora contratado é de

RS 1.000,00 (mil reais) pagos mensalmente todo dia 10 em moeda corrente nacional

pelo LOCATARIO ao LOCADOR no ato da assinatura do presente instrumento

particular.
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JULio eÊ§Afi
Tabelião de Notas
Rua José Ad
CÂNDIDO DE ABR

SEXTA: O LOCATARIO fica obrigada ao pagamento das despesas de

combustível do veiculo, bem como, ao pagamento de salário do motorista do veiculo

objeto do presente instnrmento.

SÉnpfn: A partir da data da assinatura do presentç instrumento

contratual, é excluiivamente e de inteira responsabilidade do LOCATARIO, todas as

responsabilidades cíveis, criminais e administrativas que eventualmente envolvam o

veiculo âutomotor objeto desse contrato.

OITAVA: Ficq estabelecido ainda que, qualquer danificação que por

ventura venha experimentar o veiculo automotor objeto do presente instrumento,

devená, imediatamente ser reparado pelo LOCATARIO.

NONA: Qualquer desistência ou cancelarnento deste contrato, a não ser

por motivo de força maior, ou a falta de observância e cumprimento das obrigações ora

contratadas caberá multa de l0o/o (dez por cento) do valor do contrato a parte que se

tornar inadimplente.

DECIMA: Para dirimir quaisquer questões que direta ou indiretamente

decorrem deste instrumento contratual, as partes elegem o Fora da Cidade de Candido

Abreu - Estado do Paranr! com renuncia expressa de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.

E, por estârem assim ajustados e contatados, firmam o presente

instrumento particular em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas

testemunhas maiores e caqazes.

Londrina -PR., 08 de Fevereiro de 2013

2 Testemunha
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Escrevente AutcítzâÍrô

Lêandro Novak de Paula
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Reconheço Por VERDADEI

Londnna-Paraná, 08 de
Em Testo

I



BtrI-TtKT*. ilE $EGURO ET'VAT .t 5 5 ZÔ

tr R tI', s43?=ier?7a rêü:Effüi_i] 
'

rVlArr- CPFi CNPJ--PLACA
ior Ilor . o0 u.1sb t u uul -oo ll gÍ nr4ôyu ILlr r ___,_______j
r- RENAVAM ---------r r ---MARCA 

/ MODEL -r

i 0v.50511 9-ullvr,t/ cAr0 ALPHA 1ô210üo ILr__l

i'il
'À .7

r CAT TARIFT

I u, 
I

___-^ _:_ N. CHASSTyuhIYzTJB,ihtRBU05T4 
i

pnÊmlo rARrFARro
I

i

Seguradora Lí«ler dos Consórcins
do Seguro DPVAT-S/A

CNPJr 09.248.608/OOOl-04

BILHEÍE NE. §EGURO DPVAT

EXERCICIO ----rI z01z 
II .._t

I [-r-*l:g-i

[ ". No 9457581776

cPF 1 CNPJ-
I 01 .00U.1 5 t lUU01 -0U
t_

"z
5
a

Z
t)
5
I
5

;9
!

DETRAN - PR N" 94375€11776 .
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DÉ VEiCUL&.

TvrA-lT--- coD. FENAVAM ------lr--BNTRC 
--_ltEXE 

RÇiCrOi:

Í Utll oy. jU jt19-U ll ********** ll zot Z

IIr:rI t!!íqr
Í--cAP/POTIClt-----------l r--.CÀTEGOn|A----l i.*CíJtj nnEUOt4tÍl^HÍf ....1

111l4!:!r____l L&geg_'ü Lluxc_l _ i

" * ;'# Xf ilJl' :Tf "JI!':TI i ;"iTtl'l'"I
-FArxArf,vÂ@ ?^1 * * * * i* * {***r**r*l **** *****à*** 

[A? 
i*_* *11:J

V

A prêsente fotocópia
confere com () í:trioiná|, Dou fé.,

TRANSPORTADgçA KALUNGA LTDA

CPFICNPJ--__.l
u1.u0ü.15ôl0001-u0 i

8I{YZ'TJ-t'EU RB OU"J 74

f PRÊM|O TAR|FÁR|O (F$)_r rOF (R$) --r - pRÉçliO rOrnr (B§,r -l DATÁ t)H PAGAh4[N]Õ.

I s EGURo zu1L3tÍjrtD?_____ L_____ l
--- 

oBSEnVÂÇ,ÓE§t-
I

CÍrtT=U5{JrUUÍ PBÍ:U1 6'tOAT "' ' ' '' ' ' 
'i



r - q"lNi"'n

o t,t\\u.,tl&$

oBeEÊvAçôEAr
- p,!al clrluro oo roral a paoaa EM REArs:. ApLrqaR o pEacENTuÂL Do toF soBRE o pRÊMto TAatFÁÊto acBEscroo oo cucTo oo BtLaEÍE.'o pRêMro roÍAL a paGAR É |GUÂL a SoMÂ oo eaÊvto reatrÁÀio i-cusro Do BTLHETE + toE
- o SEGUFo oBFTGATôBto DÊ DÀNos pEssoals caus^oos poa vÉicuLos AUroMoÍoFEs oE vla

TEFRESTÊE, ou poa sua caÂGA, a pEssoAS ÍRANSpoRTAoA6 ou NÁo - opvAa É PAFTE TNTEGRANTE oo
LtcENcraMENTo aNUAL oE vElcuLos.

- paGUEosEUsEGUFooBatGAÍóRto-opvATJUNÍaMENTEcoM^pRtMÉrFÁauorAououoraúNtcAoo
IMPOSTO OE PROPBIEDAOE DE VEICULOS AUÍOMOTORES - IPVA, O VENCIMENTO OO IMPOSTO E OO
SEGUROOCOBREM SEMPFE NA MESMA OAÍÂ,

- É TMPoRTANÍE RESSALTAÂ ouE, sE o sEGURo oBBtoÂTóRto NÃo Foa paco, o vEícuLo NÁo EsraRÁ
oÉvTOAMENTE LlcENctaoO (AaT. xt RESOLUÇÀo coNTBAN 721laa).

- 45%(euAaENTAEcrNcopoBcENÍo)DovaLoRDopRÊMtooosEquaooBRIG^TôFtopaGo,ÉREpassADo
ao FUNoo NAcToNALDE sAúoE - FNS, Do MtNtsrÉFto DAsAúDE, pÂaÀ cusrEto oAAsstsÍêNcla MÉDtcA_
HOSPIÍALAAASVÍÍIMÂS OE ACIOENÍES DE TBÀNSITO (PÂBÁOFAFO ÚNICO DO AFT, 27 DA LEI 8,212,
ALTEÊÂDOPELOPARÁGFAFOÚNICODOARI ZE OE TEI E,SOg).

poR cENTo) oovÁLoR Do paÊMto Do sEGUaooaatoaÍôRto É REpassÂooao oEpAFTÂMENÍo
- DE TBÁNSrTo - oENATRAN, paRA ÂpLtcÁÇÀOEM pÊoGÊaMAS oEsTtNADosÀ pBEvENeÁo oE
§oETRANSTTO{PAFÂGF^FO úN|CO DO aBT 78 O^ LEt No 9.503 - CôD|OO DE TFÁNS|TO

Líder dos Consórclos do Seguro DPVAT 8/A
-o4

Dantas. 74 . 59 andar
de Jenêlro

AUTENTTCAÇÂO MECÂNtCA

g^".,eHP,Ey 33?6,§êUi:TR3i:X?.33&"3i'*L§o".?l§^.." 55"§?â" "ausams 
rcF vEÍcuLos auÍoMoroREs oÉ

- o sEouÊo oE oryaT E oBRtGATôRto paRA Ío@s os pâ@ÂtfiÀRbs oE vElcuLos, oE acoFm coM 
^ 

LÉt No 6.19, oÉ
. NA ryENru&IOÁOE OE SINISTÊO. OIRIJA.6€ A UMÁ SÉôUHÂMM ÔON§ÔÀCÁü

DI TNOINIAOAO PÓR FIêôó^

pesuMENÍaçao NEclgaaFta pail plotDo DE tNDgNt4ç^O:. MOFE: REOISÍFO OE OCORFÊNCIA EXPÉOIDO PEU A6OFIOÂOE PdLICIAL COMPEENTE, CERtIO, .-DE oBro E pÊov oa ouaLtoaDE oE BENEFTctÁhtô.
. ItrV tID.!2 PSFMANENÍ': LÂUOO Dq INSTITUÍO MÉOICO LEGAL OA JUE!SOIÇÀO OO ACIOENTE OU OÁ AESIOÊNCIA DÁvlTlMA'coMvERlFlcAÇAoDAExlsTENclAEQUANTlFlcAcÃooA6LEsÔEspERMANÉNÍÉs

acoFoo coM os pEBcENÍuats oa raEELA, coN6ÍaNÍE oo aNExo À LEt 6 re4/74. E ÂÉótsÍAobÀ ocoddÉrictÀ
ÉXPEOIOO PELA ÁUTORIOAOE COMPETENÍE.

rqE!!!64s9E^aararÊNct^MÉotc^6upLtMtN? Fga-DAMô:pFovÁoasoEspÉs^sMÉorcasEFEÍuaDÂs,pFova
OE OUE AS OE6PESAS OECORREM ÔÊ ATÊNoIMENTo À vÍÍIMA oE ÂcIoENÍE ÊúvolvENoo vEicULo AUioúóToã oê-úÀ
fEÂFEsÍÊE, E REorsÍâo oE oooRÊÊNcta ExpEolDo FEla ÂuÍOÊro^ot ÉoLlôi^a Co-MpÉr-e-úq óióuÀr-óãv:EâÂcôNsraF, oêÂIGAToRTaVENTE, o NoME oo HosptÍÀL, ÂMBULATóÂro, óúMÊDtco asstsÍENÍE auÉ rrvEÀ ÉFÉsÍÃiú ci
PÊIMEIFÔATENOíMÉNTOAViTIMÁ. AS SEGURAOOFAS POOEÊÀO SOLICITAÊ OOCUMENTO6 COMPLEMENTÂEES, NOS ÍÊBMOS OO ÂRÍ20 OO ANEXO ÀFÉSOLUÇAO CNSP Ne 154, DE 08 OE OEZEMARO OÊ 2OOa

- pREo p^R^ LtoulDÂêÀô ôÉ ârNrBÍho: Tâ|NTA DtÂs, coNTAoos oa apFEsENÍÁÇÀo oa oocUMENÍÂÇÀoNECESSABIA, -.1 .&
- cENÍF^! DE arENDtúENTo Doa coNsóBêtôs.oFvatrÍ€L 0600-022i2oa.- auaEp- 

^Í!NDTMENÍo ^o 
FúBLtco:TÊL.oaoo-orrelan.- 9lIç ?4!A !acIARECTMÊNÍOs aoEFÊ 6EôuFoDpv^T: àilp.rwww opv.r..ou. VIOIXCIA DO AILHEÍE: OE O I OE JÁ\EIAO A 31 OE OEZEMBBO ÓO ÊXENCiCIO A óUÉ 6E BEFEAE ESTE BILBEÍE

. 'i$lfi\,!{&iN'
1..p$'B i-..,çrr'\r§



I

rl

LOCADOR: lGbR JOSÉ PINTOT brasileiró, lolteiro, estudante, portador do CPF. n" 088.006.849/39,

RGn" 12322.276i81PR. residente g.d.qmiciliado na Rua Tereza Cristina,.s/n, Distrito de lereza
Cristina, MunicÍpio de Cândido de Abreu, E§tado do Paraná.
LOCATARIO: LEANDRO NOVAK DE PAULA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ

sob no 17.434.584/0001-06, com sede na Estrada Principal Ubazinho, s/n, zona rural, MunicÍpio de

Cândido de Abreu, Estado do Paraná.
Pelo presente instrumento particular de Contrato de Locação as partes acima qualificadas têm entre si
justo e avençado o seguinte: .-
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

açãodeumÔnibus/Passageiros,ano1990,modelo1990,cor
branca,PlacaLJE-4144,MarcaMercedesBenz1313,diesel,Chassi34405811546793, paraatuarno
ramo de transporte escolar, correndo por conta da locatária todas as despesas com manutenção do

veiculo, encargos sociais, salário de motorista, entre outras.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRECO
O LOCATARIO pasará ao Locador mensalmente o valor de R$ 900,00 (novecentos reais), ate o dia 15

do mês seguinte.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE DO PREÇO
Ém nipOtese alguma será concedido reajustamento do preço"proposto, durante a vigência do presente

contrato
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA
O presente contrato terá sua vigência a contar da data de sua assinatura e findará em 31 de

Dezembro de 2013, podendo ser prorrogado.
CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

idoporqualquerumadaspartes,mediantenotificaçãoaoutra
por escrito, com prazo mÍnimo de 30 (trinta) dias de antecedência, ressalvada a hipótese da parte

denunciante optar por indenizar a outra do valor correspondente da locaçâo.
Parágrafo 1o - O contrato também poderá ser rescindido em caso de violaçáo de quaisquer das

cláusulas deste contrato, pela parte prejudicada, mediante denúncia imediata, sem prejuÍzo de

eventual inden ização cabível.
Parágrafo 2o - Qualquer tolerância das partes quanto ao descumprimento das cláusulas do presente

contrato constituirá mera liberalidade,.nâo configurando renúncia ou renovação do contrato ou de suas

cláu-sulas que poderâo ser exigidos a qualquer tempo.
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEICÃO
@CômarcadeCândidodeAbreuparaqualquerdemandajudicialrelativaao
presente contrato, com exclusão de qualquer outro.
E por estarem justas e contratadas, na melhor forma de direito, as partes assinam o presente

instrumento em 03 (três) vias originais e de igual teor e forma, na presença das testemunhas que

também o assinam, dando tudo por bom, firme e valioso.

Cândido de Abreu, 1'1 de Fevereiro de 2013.
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DECLARAÇAO

A empresa LEANDRO NOVAK DE PAULA-ME, inscrita no CNPJ sob

o no 17.434.584/0001-06, sediada à Estrada Principal Ubazinho, s/n, zona
rural, Cândido de Abreu - Pr., declara para oS devidos fins que em sendo
vencedora do pregão presencial no 02/2013, contará com os segutnfes
motoristas:

1- JOAO MARIA DE PAULA, portador da CNH categoria AD, registro no

02447970065, funcionário a ser contratado pela empresa;

2- CRISTIANO DE LIMA, portador da CNH categoria AD, registro no

02416438330, funcionário a ser contratado pela empresa;

3- JOSNI DE LIMA, portador da CNH categoria AE, registro no

02622076251, funcionário a ser contratado pela empresa;

4- NILSON CARNEIRO DA SILVA, portador da CNH categoria D, registro
no 01759348738, funcionário a ser contratado pela empresa;

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

Cândido de Abreu, 08 de fevereiro de 2013

Rep.Legal Leandro Novak de Paula
RG: 9.572.186-9
Cargo: Proprietário
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DE^LARAçÃ, DE tNExtsrÊrucn DE FAT* tMpEDtrtvo pARA.r"rr ^ffi

A empresa TRANSPORTES FLORY LTDA - ME, inscrita no CNPJ
04.243.71410001-81, sediada à Estrada Principal Marumbi, s/n, zona rural,
Cândido de Abreu - Pr., declara sob as penas da Lei, que não está impedida
de participar de licitação em qualquer órgão ou entidade da Administração
Pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal.

Declara, também, que está obrigada a informar à Contratante os fatos
supervenientes impeditivos de sua habilitação, quando de sua ocorrência,
conforme determina o artigo 32o, § 20, da Lei 8.666/93.

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

Cândido de Abreu, 08 de fevereiro de 2013.

e*fu-ilM-["rrr"»fu*tuLa
Licitante: TRANSPORTES FLORY LTDA - ME
Rep.Legal Paulo Flori Lemes Machado
RG: 12.709.044-0
Cargo: Socio Administrador
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DECLARAÇÃO DE NÃO-UTTLTZAÇÃO DE TRABALHO DE MENOR

A empresa TRANSPORTES FLORY LTDA - ME, inscrita no CNPJ
04.243.71410001-81, sediada à Estrada Principal Marumbi, s/n, zona rural,
Cândido de Abreu - Pr., declara sob as penas da Lei e, para os fins previstos
no artigo 27, inciso V, da Lei 8.666/93 que cumpre o disposto no inciso XXX|ll
do artigo 70 da Constituição Federal, ou seja, não tem em seus quadros
menores de 18 (dezoito) anos executando trabalho noturno, insalubre ou
perigoso ou, menores de 16 (dezesseis) anos executando qualquer trabalho,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

A empresa está ciente de que o descumprimento do disposto acima,
durante a vigência do contrato, acarretará a sua rescisão.

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

Cândido de Abreu, 08 de fevereiro de 2013.

frrrlc-{l-- Ig.*,r" }rr*Aede
Licitante: TRANSPORTES FLORY LTDA - ME
Rep.Legal Paulo Flori Lemes Machado
RG: 12.709.044-0
Cargo: Socio Administrador

P%\
ktr



ok§

_"":€"

*§
Pr-(ü§

QOoo
cYát.u

114

TRANSPORTES FLORY LTDA . ME
CNPJ No 04.243.71qA001-81 NIRE: 41204488226

SEGUNDA ALTERAÇÃO COTrRATUAL E CONSOLTDAÇÃO

DORLI LEMES MACHADO, brasileiro, natural de Cândido de Abreu, Estado do Paraná,
casado em regime de comunhão de bens, conforme Certidâo de Casamento no 093, Livro
no B-2-A, Fls. no 25/v, do Cartorio Registro Civil, Jairo César Garabeli Heil, Oficial
Designado, da Comarca de Cândido de Abreu, Estado do Paraná, empresário, portador
da Cédula de ldentidade no 1.455.755, expedida pelo lnstituto de ldentificação do Paraná,
e do CPF no 444.805.479191, residente e domiciliado na localidade denominada Marumbi,
zona rural, município de Cândido de Abreu * Pr., CEP 84470-000, ELSDRA RENATA
LEMES MACHADO, brasileira, natural de Ponta Grossa, Estado do Paraná, solteira,
conforme Certidão de Nascimento no 6.137, Livro no A-7-A, Fls. no g7lv, do Cartorio
Registro Civil, Guilherme Heil, Oficial Designado, da Comarca de Cândido de Abreu,
Estado do Paraná, empresária, portadora da Cédula de ldentidade no 8.759.143-3,
expedida pelo lnstituto de ldentificação do Paraná, e do CPF no 057.264.629112,
residente e domiciliada na localidade denominada Marumbi, zona rural, município de
Cândido de Abreu - Pr., CEP 84470-000, únicos sócios componentes da Sociedade
Empresária que gira sob o nome de TRANSPORTES FLORY LTDA - ME, com sede na
Estrada Principal Marumbi, s/n, zona rural, MunicÍpio de Cândido de Abreu - Pr.,
registrada na Junta Comercial do Paraná sob o no 41204488226, em sessão de 23 de
janeiro de 2001, com registro da Primeira Alteração Contratual em0410112005, e inscrita
no CNPJ sob o no 04.243.71410001-81, resolvem, assim, alterar o contrato social:
CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto social passa a ser Transporte Escolar (cód.cna e 4924-
8/00)
GLAUSULA SEGUNDA: lngressa neste ato na sociedade PAULO FLORI LEMES
MACHADO, brasileiro, natural de Cândido de Abreu, Estado do Paraná, solteiro, nascido
em 17 de Junho de 1993, conforme Certidâo de Nascimento no 3770, Livro A-5-A, Fls no
124Vo, do Cartorio de Registro Civil da Comarca de Cândido de Abreu, Distrito de Três
Bicos, oficial titular Catarina Pázio Correia dos Santos, empresário, portador da Cédula
de ldentidade no 12.709.044-0, expedida pelo lnstitulo de ldentificação do Paraná, e do
CPF no 085.251 .579-02, residente e domiciliado na localidade denominada Marumbi,
zona rural, município de Cândido de Abreu - Pr., CEP 8447A-000, e LENIR LEMES
MACHADO, brasileira, natural de Reserva, Estado do Paraná, casada, conforme
Certidão de Casamento no 093, Livro no B-2-A, Fls no 25 e vo, do Cartorio Registro Civil,
oficial designado Jairo César Garabeli Heil, da comarca de Cândido de Abreu, Estado do
Paraná, empresária, portadora da Cédula de ldentidade, no 4.856.019-9, expedida pelo
lnstituto de ldentificação do Paraná, e do CPF no 052.129.539-44, residente e domiciliada
na localidade denominada Marumbi, zona rural, município de Cândido de Abreu - Pr.,
cEP 84470-000;
CLAUSULA TERCEIRA: Os sócios ingressantes declaram sob as penas da lei, que não
estáo incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer
atividade mercantil.
CLÁUSULA QUARTA: Os socios ingressantes declaram conhecer a situação socio-
econômica da sociedade, assumindo neste ato todo o passivo, ora existente em nome da
sociedade, ficando desta forma sub-rogados nos direitos e obrigações decorrentes do
presente instrumento.
GLAUSULA QUINTA: O sócio DORLI LEMES MACHADO, que possui na sociedade
23.750 (vinte e três mil, setecentos e cinquenta) quotas no valor de R$: 1,00 (um real)
cada uma, totalizando R$ 23.750,00 (vinte e três mil, setecentos e cinqúenta reais), retira-
se da sociedade vendendo e transferindo suas quotas de capital
ingressante PAULO FLORI LEMES MACHADO;

para o socro

CLAUSULA §EXTA: O socio retirante DORLI LEMES MACHADO, dá plena geral e
irrevogável quitação da cessão de quotas ora efetuadas declarando ainda, que recebe os
valores acima em moeda corrente do País não tendo mais nada a alegar seja no
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TRANSPORTES FLORY LTDA - ME
CNPJ No 04.243.71410001-81 NIRE: 41244488226

SEGUNDA ALTERAÇÃO COTTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA: A socia ELSDRA RENATA LEMES MACHADO, que possui na
sociedade 1.250 (um mil duzentas e cinqüenta) quotas no valor de R$: 1,00 (um real)
cada uma, totalizando R$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinqüenta reais), retira-se da
sociedade vendendo e transferindo suas quotas de capital para o socio ingressante
LENIR LEMES MACHADO;
CLÁUSULA OITAVA: A socia retirante ELSDRA RENATA LEMES MACHADO dá plena
geral e irrevogável quitação da cessão de quotas ora efetuadas declarando ainda, que
recebe os valores acima em moeda corrente do País não tendo mais nada a alegar seja
no presente ou no futuro sob qualquer titulo,
CLAUSULA NONA: O capital social que é de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
dividido em 25.000 (vinte e cinco mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real), cada
uma, integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios, apos a venda
das cotas ficou subscrito da seguinte forma:

socrqs QUoTAS PARTTCTPAÇÃO
PAULO FLORI LEMES MACHADO
LENIR LEMES MACHADO
TOTAL

23.750
1.250

25.000

95%
5o/o

10a%

VALOR
R$ 23.750,00
R$ 1.250,00
R$ 25 000,00

CLAUSULA DECIMA: Fica a administração da sociedade a cargo de PAULO FLORI
LEMES MACHADO, com os poderes e atribuiçóes de Administrador autorizado o uso
INDIVIDUAL do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao
interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de
terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do
outro sócio (art. 997, Vl; 1.013, í.064, CC12002")',
GLAUSULA DECIMA .PRIMEIRA: O Administrador declara, sob as penas da lei,
náo está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial,

de que
ou em

virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar,
de prevaricaçáo, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as
relagôes de consumo, fe pública, ou a propriedade. (art. í .01 1, § 10, CC|20A2)
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Em consonância com o que determina o Artigo 2.031
da Lei 10.406/2002, os socios resolvem, por este instrumento, atualizar e consolidar o
Contrato Social, tornando sem efeito, a partir desta data, as clausulas contidas no
Contrato Social primitivo que, adequado às disposições da referida Lei no 10.40612002
aplicáveis a este tipo de societário passa a ter a seguinte redaçáo;

TRANSPORTES FLORY LTDA - ME
CNPJ No 04.243.71410001-81 NIRE: 41204488226

SEGUNDA ALTERAçÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO
PAULO FLORI LEMES MACHADO, brasileiro, natural de Cândido de Abreu, Estado do
Paraná, solteiro, nascido em 17 de Junho de 1993, conforme Certidão de Nascimento no

3770, Livro A-5-A, Fls no 124Vo, do Cartorio de Registro Civil da Comarca de Cândido de
Abreu, Distrito de Três Bicos, oficial titular Catarina Pázio Correia dos Santos,
empresário, portador da Cédula de ldentidade no 12.709.044-A, expedida pelo lnstituto de
ldentificação do Paraná, e do CPF no 085.251 .579-02, residente e domiciliado na
localidade denominada Marumbi, zona rural, municÍpio de Cândido de Abreu - Pr., CEP
84470-000, e LENIR LEMES MACHADO, brasileira, natural de Reserva, Estado do
Paraná, casada, conforme Certidâo de Casamento no 093, Livro no B-2-A, Fls no 25 e vo,

.129.539-44, residente e domiciliada na localidade denominada Marumbi, zona rural,
município de Cândido de Abreu - Pr., CEP 84470-000; únicos sócios componentes da
iocied.ade,Empresilia que gira sob o nome.de TRANSPORTES FLORY LTDA - ME,

ffuttl/a1; Ílb t" 'l(lorrntl 
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.to Cartorio Registro Civil, oficial designado Jairo César Garabeti Heil, da comarca de

lCândido de Abreu, Estado do Paraná, empresária, portadora da Cédula de ldentidade, no

14.856.019-9, expedida pelo lnstituto de ldentificação do Paraná, e do CPF no
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TRANSPORTES FLORY LTDA. ME
CNPJ No 04.243.71410001-8í NIRE: 4120M88226

SEGUNDA ALTERAÇÃO COTTRATUAL E CONSOLIDAçÃO

com sede na Estrada Principal Marumbi, s/n, zona rural, Município de Cândido de Abreu
- Pr., registrada na Junta Comercial do Paraná sob o no 41204488226, em sessão de 23
de janeiro de 2001, com registro da Primeira Alteração Contratual em 0410112005, e
inscrita no CNPJ sob o no 04,243.71410001-81, resolvem, assim, alterar e consolidar o
contrato social:
CLÁUSULA PRIMEIRA: A socÍedade gira sob o nome empresarial de TRANSPORTES
FLORY LTDA. ME;
CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem a sua sede na Estrada Principal Marumbi, s/n,
zona rural, Município de Cândido de Abreu - Pr., CEP 88470-000 (art 997, ll, CCl2002);
CLAUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciou suas atividades em 20 de Janeiro de 2001,
e seu prazo é indeterminado (art 997, ll, CCl2002),
CL4USULA QUARTA: O objeto social é Transporte Escolar (cód.cnae 4924-8rcA).
GLAUSULA QUINTA: O capital social e de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais),
divididos em 25.000 (vinte e cinco mil) quotas de valor nominal de R$1,00 (um real),
cada uma, integralizadas em moeda corrente do País, assim subscritas:

soclos
PAULO FLORI LEMES MACHADO
IEN/R LEMES MACHADO
TOTAL

QUOTAS PARTICIPACÃO
23.750 95%
1.250 SYo

25.000 11jo/o

VALOR
R$ 23 750,00
R$ 1.250,00
R$ 25.000,00

(art 997, lll, CCl2002) (art. 1.055, CCt2002)
CLAUSULA SEX,TA: Fica a administração da sociedade a cargo de PAULO FLORI
LEMES MACHADO, com os poderes e atribuições de Administrador autorizado o uso
INDIVIDUAL do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao
interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de
terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorizaçáo do
outro sócio (art.997, Vl; 1.013, 1.064, CC12002");
CLAUSULA SETIMA: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está
lmpedido de exercet a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda
que temporariamente, 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, contra normas de defesa da concorrência, contra as
relagões de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. í.0íí, § 1o, ÇÇDAAZ);
CLAUSULA OITAVA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro socio, a quem fica assegurado, em
igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à
venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art.
í.056, art. í.057, CCl2002);
CLÁUSULA NONA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas,
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (arl í052,
cct2002);
CLAUSULA DECIMA: Ao término de cada exercício social, em 3't de dezembro, os
administradores prestarão contas justificadas de
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e
cabendo aos socios, na proporção de suas quotas,

065, CC/2002);
A PRIMEIRA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício

os sócios deliberarâo sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o
. (arts. 1.071 e 1.072, § 2o e art. 1.078, CC12O02);

ü;; ilããià , qrrrquer tempo, abrir ou fechar

sua administração, procedendo à
do balanço de resultado econômico,
os lucros ou perdas apurados. (art.

ffi"W#*ruif5tA?if[§
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gão contratual assinada por todos.os sócíos;
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TRANSPORTES FLORY LTDA . ME
CNPJ No 04.243.71410001-81 NIRE: 41204488226

SEGUNDA ALTERAÇÃO COTTRATUAL E CONSOLTDAçÃO

CtÁUSUta OÉClnAR teRCftRR: Os socios poderão, de comum acordo, fixar uma
retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposiçÕes regulamentares
pertinentes;
CLAUSULA DECIMA QUARTA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo
possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de
seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à
data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado;
Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. í.028 e art. I .03'1, CC1200Z)
CLÁUSULA DECTMA QUINTA: Fica eleito o foro de Cândido de Abreu/Pr. oara o
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Cândido de Abreu, 13 de Dezembro de 2012.

ú,,f" / i,", f;:.ur,u : h *íot|""
PAULO FLORI LEMES MACHADO
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Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de ldentificação da Pessoa JurÍdica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NOME EMPRESARIAL

TRANSPORTES FLORY LTDA. ME

O DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

E DA ATIVIDADE A PRINCIPAL
49.24.8-00. escolar

coorGo E DEScRtÇAo DAS ATTVTDAOES

Não lnÍormada

CODIGO E DE DA NATUREZA

206-2 - EMPRESARIA LIMITADA

EST PRINCIPAL MARUMBI

CEP

84.470.000
BAIRRO/DIS

ZONA RURAL CANDIDO DE ABREU

CAOASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUACAO CADASTRAL

03/1 1/2005

I\,4OTIVO DE CADASTRAL

DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL

COMPROVANTE DE INSCRICAO E DE SITU

ESPECIAL

Aprovado pela lnstruçáo Normativa RFB ne 1.183, de 19 de agosto de 201 1.

Emitido no dia I 110212013 às 17:43:51 ídata e hora de Brasília).

@ Copyright Receita Federaldo Brasil - 1110212013

Páoina: 1/1
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA
DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DíVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TRANSPORTES FLORY LTDA - ME
GNPJ : 04.243.71 410001 -81

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 certiÍicado que
não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscriçÕes em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional (PG FN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se
exclusivamente à situaçào do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as
contribuições previdenciárias e as contribuiçoes devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em
Dívida Ativa do lnstituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidáo especíÍica.

A aceitação desta certidáo está condicionada à veriÍicação de sua autenticidade na lnternet, nos

endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgf n.Íazenda.gov.br>.

Certidáo emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB ns 3, de 0210512007.
Emitida às 17:49:34 do dia 1110212013 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/08/2013.
Código de controle da certidáo: B39C.F4DB.FF54.E21F

Certidáo emitida gratuitamente.

Atençáo: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta
Preparrr págine
para impre*rão
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERT!DAO NEGATIVA
DE DEBTTOS RELATTVOS AS CONTRtBUtÇÔES pREVtDENCtARtAS E

AS DE TERCEIROS

Ne 00001 2013-14023714
Nome: TRANSPORTES FLORY LTDA - ME
CNPJ : 04.243.7 1 410001 -8 1

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer
dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍicado que
vierem a ser apuradas, é certificado que náo constam pendências em seu
nome relativas a contribuiçóes administradas pela Secretaria da Receita
Federaldo Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidáo, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas
filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às
contribuições devidas, por lei, a têrceiros, inclusive às inscritas em DAU,
náo abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais
inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), objeto de Certidáo Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art, 47 da Lei ne
8,212 de 24 de julho de 1991 , exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de lmóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de
sociedade limitada e cisáo parcial ou transformação de entidade ou de
sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo
art.931 da Lei na 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção
de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à Íinalidade para a qual foi
emitida e à veriÍicação de sua autenticidade na lnternet, no endereço
<http ://www. receita.fazenda,gov.br>.

Certidáo emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB ne 01, de 20
de janeiro de 20'10.

Emitida em0210112013.
Válida até 011Q712013.

Certidáo emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CAIXA EC(}NÔM ICA FE.DE RA!.

Certificado de Regularidade do FGTS . CRF

Inscrição: 042437L4loool-ll
Razão Social: TMNSPoRTES FLoRY LTDA

Endereço: ESTR PRINCIPAL MARUMBI SN ZONA RUML / ZONA RUML / CANDIDO- DE ABREU / PR / 84470-OOO

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

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

Validade: 08/02/2013 a 09/03/2013

Certificação N ú mero : 20 1 3020809423 5 5 58 55264

Informação obtida em 0B/O2/2013, às 09:42:35.

A utilização deste Ceftificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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Estado do Paranâ
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributáiios e de Dívida Ativa Estadual

Ns 9932496-00

Certidáo Íornecida para o CNPJ/MF: 04.243.71410001.81

Este CNPJ/MF náo consta nos cadastros da Secretaria da Fazenda do Paraná.

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

Flnalldade: Licitação

A autenticidade desta Certidáo deverá ser conÍirmada via lnternet
www.Íazenda.pr.qov.br

Esta Certidão tem validade até 0210512013 - Fornecimento Gratuito

Estado do Paraná
Secrelaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão No 9932496-00

Emitida Eletronicamente via Internet
0210112013.08:47:15

Dados transmitidos de Íorma segura
Tecnologia CELEPAR
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PnnrnrruRA no MuNrcÍpro »n CÂNDrDo np An
Esrano no PnnaNÁ

cNPJ 76.175.926/000.t-80
Avenida Paraná, 03- Fone/fax: (43) 476-1222 - E-mail: heraldolacerdal0@hotmail.com - CEP: 84470-000

DtvtsÃo DE RE0EITA E F\SCALLZAçÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

N'.045/20í3

Atendendo o processo protocolado sob o no 172 de 08 de

fevereiro de 2013, CERTIFICO que revendo os registros deste setor, verifica-se que

TRANSPORTES FLORY LTDA - ME, inscrito no cNpJ sob o no

42.437.140/0001-81, não é devedor da Fazenda Municipal nesta data, ficando

ressalvado o direito do erário Municipal de cobrar débitos que venham ser apurados

posteriormente ou exigir o cumprimento de obrigaçÕes acessórias de

responsabilidade do contribuinte, de Terceiros, em conformidade com a legislação

vigente.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cândido de Abreu, em 08 de fevereiro de 2019.

Divisão Fiscalização

oas: validade 30 (trinta) dias

tffià



PODER JUDICIARIO

Estado do Paraná

COMARCA DE CÂNOIOO DE ABREU
Av. Visconde Charles de Laguiche ,795.84.470-000

Fone (043) 3476 1292

CARTORIO DISTRIBUIDOR

Sofia Sônia Schmidt de Carvalho
Distri b uitl itrs P.t 1*n a da

CERTIFICO a pedido verbal de pessoa interessada, e

para que produza seus jurídicos e legais efeitos que, revendo os Livros destinados à

Distribuição de Feitos deste Cartório Distribuidor, verifiquei NÃO CONSTAR
distribuição de AçÕes de Falências e Concordatas, contra a EMPRESA TRANSPORTES
FLORY LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, com CNPJ/MF sob no

04.243.71410001-81, estabelecida na Estrada Principal Marumbi, s/n zona rural, neste

Município e Comarca de Cândido de Abreu- Pr. Buscas efetuadas nos últimos dez anos.

O referido é verdade e dou fé.

Cândido de Abreu - PR, 08 de fevereiro de 2013.

@
SoJía Sônio Schm'ífit de Carvalhol

Distribuidora Designada

cE&rtD4o
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CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA FINS DE LICITAÇÃO

LOCADOR; JOÃO PAULO BECKER MAZUROK brasileiro casado, motorista, portador do cPF no

051 809 199167 e do RG no 8407838-7. residente e domicrliado na localidade denominada Marumbi,

zona rural, Municipio de Cândido de Abreu/Pr
LOCATABIO: TRANSPORTES FLORY LTDA - ME, pessoa 1urídica de direito privado, inscrita no

CNPJ sob n'04243714/0001-81, com sede na localidade Estrada Principal Marumbi, s/n, zona rural,

município de Cândido de Abreu, Estado do Paraná
Pelo presente instrumento particular de Contrato de Locaçâo as partes acima qualificadas têm entre sl

justo e avençado o seguinte
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O Presente contrato tem por obleto a locação de um vetculo tipo VW/Kombi,
Placa ATC 4042, cor Branca, chassi 9BWMFO7X4BPO12204, o qual

proprietário, veiculo este para atuar no ramo de transporte escolar
CLAUSULA SEGUNDA - DA REMUNERACAO

ano 2010, modelo 2011,
olocadoréolegitimo

até o dia 15O LOCATARIO pagará ao Locador mensalmente o valor de R$ 600 00 (seiscentos reais),

do mês seguinte
CLAUSULA TERCEIRA. DO REAJUSTE DO PREÇO
Em hipotese alguma será concedido realustamento do preÇo proposto
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA
O presente contrato terá sua vigência a contar da data de sua assinatura e findará em 31 de

Dezembro de 2013, podendo ser prorrogado.
CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, mediante notificação a outra
por escrito, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência, ressalvada a htpótese da parte

denunciante optar por indenizar a outra do valor correspondente ao da prestaçáo dos serviços

referente ao período
Parágrafo"! o - O contrato também poderá ser rescindtdo em caso de violaçáo de quaisquer das

cláusulas deste contrato, pela parte preludicada mediante denuncia imediata sem preluÍzo de

eventual indenização cabivel
Parágrafo 2u - Qualquer tolerância das partes quanto ao descr"rmprimento das cláusulas do presente

contrato constituirá mera liberalrdade, náo configurando renúncia ou novaçáo do contrato ou de suas

cláusulas que poderão ser exigidos a qualquer tempo.
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO
As partes elegem o foro da Comarca de Cândido de Abreu para qualquer demanda ludicial relativa ao

presente contrato, cotn exclusão de qualquer outro.
E por estarem ,iustas e contratadas, na melhor forma de direito, as partes assinam o presente

instrumento em 03 (três) vias originais e de igual teor e forma na presenÇa das testemttnhas que

também o assinam, dando tudo por bom, firme e valioso

Cândido de Abreu, '1 1 de Fevereiro de 2013
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CONTRATO DE LOCAÇAO

LOCADOR: ANDRE JOSE RUTS, pessoa jurídica de direito privado, devidamente cadastrada
CNPJ No 08.05074710001-66, com sede na Av. Do Ouro, 139, centro, CarambeÍ - Pr., neste
representado pelo seu proprietário abaixo assinado
LOCATARIO: TRANSPORTES FLORY LTDA - ME, pessoa jurídica de ôireito privado, inscrita no
CNPJ sob no 04.243.71410001-81, com sede na localidade Estrada Principal Marumbi, sn, zona rural,
Município de Cândido de Abreu, Estado do Paraná.
Pelo presente instr{mento particular de Contrato de Locação as partes acima qualificadas têm entre si

Justo e avençado o seguinte:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O Presente contrato tem por objeto a locação de um veiculo tipo PAS/ONIBUS, marca/modelo:
Marcopolo/Volare Lotaçáo, cap/pot: 24P1131cv, cor: Branca, ano 2000, modelo 2000, Placa KEA 5558,
chassi 93P802A2MYC002880, para atuar no ramo de transporte escolar.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA REMUNERAÇÃO
O LOCATARIO pagará ao Locador mensalmente o valor de R$ 1.000,00 (Hum mil reais), até o dia 15
do mês seguinte.
CLAUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE DO PREÇO
Em.hipotese alguma será concedido reajustamento do preço proposto
CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA
O presente contrato terá sua vigência a contar da data de sua assinatura e findará em 31 de
Dezembro de 2013, podendo ser prorrogado.
CLAUSULA QUINTA - DA RESCISAO
O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, mediante notificaçáo a outra
por escrito, com prazo mÍnimo de 30 (trinta) dias de antecebência, ressalvada a hipotese da parte
denunciante optar por indenizar a outra do valor correspondente ao da prestaçáo dos serviços
referente ao perÍodo.
Parágrafo'lo - O contrato também poderá ser rescindido em caso de violação de quaisquer das
cláusulas deste contrato, pela parte prejudicada, mediante denúncia imediata, sem prejuízo de
eventual inden ização cabÍvel.
Parágrafo 2o - Qualquer tolerância das partes quanto ao descumprimento das cláusulas do presente
contrato constituirá mera liberalidade, não configurando renúncia ou novação do contrato ou de suas
cláusulas que poderáo ser exigidos a qualquer tempo.
CLAUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇAO
As partes elegem o foro da Comarca de Cândido de Abreu para qualquer demanda judicial relativa ao
presente contrato, com exclusão de qualquer outro.
E por estarem justas e contratadas, na melhor forma de direito, as partes assinam o presente
instrumento em 03 (três) vias originais e de igual teor e forma, na presença das testemunhas que
também o assinam, dando tudo por bom, firme e valioso.

Cândido de Abreu, 1'l de

j

li

Transportes Flory Ltda - ME
cNPJ No 04.243.7 1 4t0001 -81
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CNPJ N o 08.050.74710001-66
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DECLARAçAO

A empresa TRANSPORTES FLORY LTDA ' ME, inscrita no CNPJ
04.243.71410001-81, sediada à Estrada Principal Marumbi, s/n, zona rural,
Cândido de Abreu - Pr., declara para os devidos fins que em sendo
vencedora do pregão presencial no 02/2013, contará com o seguinte
motorista:

1- JOAO PAULO BECKER MAZUROK, portador da CNH categoria AE,
registro no 02783914009, funcionário a ser contratado pela empresa.

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

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

Cândido de Abreu, 08 de fevereiro de 2013.

TRANSPONTTS ruONV LTDÃT MÉLicitante:
Rep.Legal
RG:
Cargo:

Paulo Flori Lemes Machado
12.709.044-0
Socio Administrador

t
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uv uesenvolvrmenlo, lndústria e comércro Exterior

Secrêtana dê Comércio e Servrços
uepartamento Nacionat de Regtstro do Comercro

REQUERIMENTO DE EMPRESARIO
DE

xxxxxxxxxxxxx tom0nlo ao

xxxxxxxxxxxxx

NOMI EMPRESARIÂL

MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA

cooico oE
ÊcôNOMtc^

(.nâo)

Alrvidôde principôt

4924800
Âtivtdado sccundáÍia

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX
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SEBASTIÁo MoTrA
SECRETARto GqRAt

'ii,J1l'ii,,l3âtglgd,

Folhas 1/ 1

MARIA DE FATIMA PCNEINN COSTN

ÇASADO \-l-'iurut oE aÉNs1se ããc-ãõi-
cotVut tHÃO Ur.t tvensRl

LUIZ PEREIRA
BARBARA ROCHA PEREIRANASctoo EM (dârà do."*G;il1

r 3/1 2/1 956 5.576 825-O

.343 909_91

Éurrucreeooeo@
XXXXXXXXXXXXX

HUA JORGE POGOGELSKI

JARDIM BELA VISTA

CANDIDO DE ABREU

:::lro,s.ob as põnãGffil
outro registro de empresário e

_!q, 
.,,,,psuruo oe exercer atividãã

uer à JUNTA COMERCTAL DO pA
côorco oó eiEffi

XXXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

AVENIDA PARANA

xxxxxxxxxxxxx

cÂruoIoo DE ABREU

JARDIM BELA VISTA
84.470-ooo

xxxxxxxxxxxxx

VINTE E CINCO MIL REAIS

TRANSPORTE ESCOLAR URBANO, XXXXXXXXXX

15t0212013
xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx
ASSIIiÂTURA CÂ FIRMA

.)4^ , ,t' [: c\, \;tr---Lr-c. «;\ r .\ ,li\.,,_íyr.^ ,l^'..,,r,

DEFERIDO.
PUBLIQUE.SE

lureurrcaçÃo
E ARQUIVE-SE



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de ldentificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

l of 1

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NOME EMPRESARIAL

MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA. ME

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

MF TRANSPORTES

E DEScRIÇÃO DA ATIVIDAOE PRINCIPAL

49.24-8-00 - Transporte escolar

CÔDIGO E DAS ATIVIDADES SECUN

Não informada

I zrs-s - empneslnro (tuotvtoulr-) |

LOGRADOURO

AV PARANA
COMPLEMENTO

E%r"- 
_lM

MUNICiPIO

CANDIDO DE ABREU

CAOASTRAL

ATIVA
@
I o8/oz2or3 |

MOTIVO DE SI CADASTRAL

ESPECIAL

NUMERO DE COMPROVANTE DE EDE DATA DE ABERTURA

08102t201317.566.173/000'l -74
MATRIZ CADASTRAL

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.183, de 19 de agosto de2011.

Emitido no dia 1310212013 às 15:02:34 (data e hora de Brasília). Páoina: í/í

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, qli_qlre 4qu-i.
Atua_l_rze s_u_a_ pagi oa

ÇR vd
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Comprov... 1310212013



PnErprruRA no MuNrcÍpro »r CÂxDrDo »u An
Esreno no PauNÁ

cNPJ 76.175.92610001-80
Avenida Paraná, 03- Fone/fax: (43) 476-1222 - E-mail: heraldolacerdal0@hotmail.com - CEP: 84470-000

DtvtsÃo DE RE0EITA E FTSCALLZAçÃO

CERTIDAO NEGATIVA

N".050/20í3

Atendendo o processo protocolado sob o no 17T de 14 de

fevereiro de 2013, CERTIFICO que revendo os registros deste setor, verifica-se que

MARIA DE FATIMA PEREIRA cosrA - ME, inscrito no cNpJ sob o no

17.566.17310001-74, náo é devedor da Fazenda Municipal nesta data, ficando

ressalvado o direito do erário Municipal de cobrar debitos que venham ser apurados

posteriormente ou exigir o cumprimento de obrigaçÕes acessórias de

responsabilidade do contribuinte, de Terceiros, em conformidade com a legislação

vigente.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cândido de Abreu, em 14 de fevereiro de 2013.

rda
Divisão de Re ta e Fiscal.ização

oBs: validade 30 (trinta) dias



MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA - ME
Avenida Paraná, 900 A, Jardim Bera Vista, candido de Abreu - pR

CEp 84470_000, Candido de Abreu _ pR

CNpJ n,, 17 .566.17 3 /0001_-74

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE INEXISIÉNC/A DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR

MARIA DE FATIMA PERETRA cosrA inscrita no CNPJ sob no 17 s66. 173tooo1-74, sediada
na Rua Avenida paraná, 900 A, Jardim Bera vista, candido de Abreu _ pR, decrara, sob as
penas da Ler' que náo está rmpedrda de partiopar de licitação em qualquer órgão ou entrdade
da Administraçâo púbrica, direta ou indireta, federar, estaduar ou municipar.

Declara, também, que está obrigada a informar à Contratante os fatos
supervenientes impeditivos de sua habilitaçáo, quando de sua ocorrência, conforme determina
o artigo 32o, s 20, da Lei g.666/93

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaraçâo

CANDIDO DE ABREU, 14 DE FEVEREIRO DE 2013.

Licitante:

Rep.Legat

RG:

Cargo:

MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA

5 576.825-0

EMPRESARIA



MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA _ ME
Avenida Paraná, 900 A, Jardim Bela Vista, Candido de Abreu _ pR

CEp 84470_000, Candido de Abreu _ pR

CN pJ no t7 .566.L7 3 /OOOL_7 4

ANEXO IV

DECLARAÇÃO OC NAO-UTILIZAÇAO DE TRABALHO DE MENOR

MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA inscrita no CNpJ sob no 17.s66.173/0001-
74' sediada na Rua Avenida paraná, g00 A, Jardim Bera Vista, candido de Abreu _ pR,,
declara sob as penas da Lei e, para os fins previstos no artigo 27, inciso V, da Lei g 666/g3 que
cumpre o disposto no inciso xxxlll do artigo 7o da constituição Federal, ou se.ja, não tem em
seus quadros menores de 18 (dezoito) anos executando trabalho noturno, insalubre ou
perigoso ou' menores de 16 (dezesseis) anos executando quarquer trabalho, salvo na condição
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

A empresa está ciente de que o descumprimento do disposto
vrgência do contrato, acarretará a sua rescrsão.

CANDIDO DE ABREU, 14 DE FEVEREIRO DE 2013

acima, durante a

Rep.Legat

RG:

Cargo:

MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA
5.576.825-0

EMPRESARIA



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERATS E A DíVtDA ATTVA DA UNTAO

Nome: MARIA DE FATIMA PERE|RA COSTA _ ME
CNPJ: 17 .566.17 3t0001 -74

Ressalvado o dire'to de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabrlidadedo su.leito passivo acima identrficado que vierem a ser apuradas, é certificado que náo constampendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal doBrasil (RFB) e a rnscriçÕes em DÍvida Ativa da união junto à Procuradorra-Geral da Fazenda Nacronal(PGFN)

Esta certidáo, emitida em nome da matrtz e válida para todas as suas frlrars, refere-se exclusivamentea situaçáo do su.;erto passivo no âmbrto da RFB e da PGFN, náo abrangendo as contrrburçÕesprevidenciárias e as contribuiçÓes devrdas, por lei, a terceiros, inclusrve as inscritas em DÍvrda Atrvado lnstrtuto Nacional do seguro social (tNSS), objeto de certidáo específrca.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificaçâo de sua autenticrdade na lnternet, nosendereços <http://www.receita.fazenda.govbr> ou <http://www.pgfn.fazenda.govbr>.

certidão emitida com base na portaria conjunta pGFt\yRFB nl a, oe o2tostzooT
Emitida às 16 01:33 do dia13t02r2013 <hora e data de BrasÍÍa>
Válida até 12t0812013
Codigo de controte da certidao 4g0g.8592.A6g5.D1g4

Certidão emitida gratuitamente

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

MINISTERIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacionat
Secretaria da Receita Federal do Brasil

http ://ww w.receita.fazenda. gov.br/Apl icacoes/ATSpO/Cie1116uo, an

lclel
l)102t)01I l::0 t



Llertiilao Negativa de Debito http://www 0 I 0.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cw s_mv2.asp?COMS _tl

MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federaldo Brasi!

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DEBITOS RELATIVOS AS CONTRIBUIÇÔES PREVIDENCIARIAS

E AS DE TERCEIROS

N" 000'l 52013-1 402317 3
Nome. MARTA DE FATTMA pEREtRA COSTA _ ME
GNPJ. 1 7.566. 173IOOO1_7 4

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacionar cobrar e inscreverquaisquer dívidas de responsabiridade do suleito passivà ácima
identificado que vierem a ser apuradas, é certificádo que não constampendências em seu nome rerativas a contribuiçÕes administradas pera
secretarra da Receita Federar do Brasir (RFB) e a inscriçÕes em Dívida
Ativa da União (DAU).

Esta certrdão, emrtida em nome da matriz e várida para todas as suas
filiais, refere-se exclusivamente às contrrbuiçôes previdenciárias e às
contribuiçôes devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em
DAU, náo abrangendo os demais trrbutos administrados pera RFB e as
demais rnscriçÕes em DAU, admrnistradas pera procuradorra-Gerar da
Fazenda Nacronar (pGFN), obleto de certidáo conlunta pGFNURFB.

Esta certidão é varrda para as finaridades previstas no art. 47 da Lei nn
8,212 de 24 de lutho de 1991 , exceto para:

- averbaçáo de obra de construçáo civil no Registro de lmóveis;- reduçáo de capital socral, transferência de controle de cotas de
sociedade limitada e cisão parciar ou transformação de entrdade ou de
sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individuar ou de empresário, conforme definido pero
art.931 da Lei no 10 406, de 10 de Janeiro de 2002 - código civir,
extinÇáo de entrda<le ou socredade empresária ou simples

A aceitação desta certrdão está condicionada à finaridade para a quarfoi emitida e à verificaçáo de sua autenticidade na rnternet, no
endereço < http : //www. receita. fazenda. gov. br>

certrdão emitrda com base na portaria conJunta pGFN/RFB nn 01, de
20 de lanerro de 2010.

Emitida em 13t02t2013.
Válida até 12t08t2013.

Certidáo emitida gratuitamente.

Atençáo.qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

q
ldel
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A Caixa Econômica Federar, no uso da atribuição que rhe confere oArt.7, da Lei 8.036, de L1 de maio de 1990, certifica que, nestadata, a empresa acima identificada encontra-se em situaçãoregular perante o Fundo de Garantia do Têmpo de serviço - FGTS.

o presente certificado não servirá de prova contra cobrança dequaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargosdevidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

https ://ww w.siÍ§e.caixa.gov.br/Ernpresa/Crfl CIfl FgeCFSImprimirpa..

W:WWW
GfrIffi
:-:. ?. l Nít" I i Ll hJ{, F.{ t:.:.; ;\. F {:lE. ?Z il, i-

CertiÍicado de Regularidade do FGTS _ CRF

Inscrição: t /5661 /3looo1- /4
Razão Social: MARTA DE FATTMA PEREIRA cosrA ME
Nome Fantasia:M F TRANspoRTES
Endereço: AV ll]yryA 900 A / JD BELA VTSTA / CANDTDO DE ABREU / pR- / tj4470 0(x)

ç<.-
V

l3l02t2\ ti I 5:0i

Validade: t3lO2/20t3 a t4/03/20t3

Certificação Número: 20 1 302 1 3 1 60 1 50276 O27 02

Informação obtida em t3/O2l2}t3, às 16:01:50.

A utilização deste certificado para os fins previstos em Lei estácondicionada à verificação de autenticidade no site da caixa:www.caixa.gov.br

ldel



Certidão Negativa de Débitos Tributarios e de Dívida Ativa Estadual https ://w ww.ari nternet.pr.gov.br/outrosi-d-negltiva2.asp?eUser=&...

WJ
PâRAilA

Estado do Paraná
Secretatia de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Gertidão Negativa
de Debitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 10071581-53

Certidão fornecida para o CNPJ/M F: 17 .566.17310001-74

Este CNPJ/MF não consta nos cadastros da Secretaria da Fazenda do Paraná.

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

Finalidade: Licitação

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via lnternet
www.fazenda. pr. gov. br

Esta Certidão tem validade até 14106120í3 - Fornecimento Gratuito

Estado do Paraná
tIY Secretaria de Estado da Fazenda

PARÁilÁ Coordenação da Receita do Estado

Certidão No 1 007í 58í-53

Emitida Eletronicamente via lnternet
'14102t2013 - 08:í9:20

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

ldel 1410212013 08:19



PODER JUDICIARIO
COMARCA DE CÂNDIDO DE ABREU
Av. Visconde Chailes de Laguiche, 795, 84.470-000Estado do Paraná
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Cen(m -,. .,. . it+r' tar
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Fone (043) 34761.292

CARTORIO DISTRIBUIDOR
'É

, ;ii
Sofia Sônia Schmidt de Carvalho

D istrib uido r a D es ignada

C EBT IDÃA
PARA FINS CIVIS

CERTIFICO a pedido verbal de pessoa interessada, e

para que produza seus jurídicos e legais efeitos que, revendo os Livros destinados à

Distribuição de Feitos deste Cartório Distribuidor, verifiquei NÁO CONSTAR
distribuição de Ações de Falências e Concordatas, contra a EMPRESA MARIA DE
FATIMA PEREIRA COSTA-ME, pessoa jurídica de direito privado, com CNPJ/MF sob

n" 17.566.17310007-74, estabelecida na Avenida Paraná, 900-A Jardim Bela Vista, neste

Município e Comarca de Cândido de Abreu- Pr. Buscas efetuadas nos últimos dez anos.

O referido é verdade e dou fé.

Cândido de Abreu - PR, 13 de fevereiro de 2013.

S o/ia S ô niíS c h míd{ de C arialh o
Distribuidora Designada



MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA - ME
Avenida Paraná, 900 A, Jardim Bera Vista, Candido de Abreu - pR

CEp 84470-000, Candido de Abreu _ pR

CN pJ n,, t7 .566.17 3 /0001_74

ANEXO VIII

PREGÃO PRESENCIA L O2I2O13

DECLARAÇÃO

MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA iNSCritA NO CNPJ SOb
no 17'566 173/0001-74, sediada na RuaAvenida Paraná, go0A, Jardim BelaVista, candidode
Abreu - PR,, pelo seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas da Lei que não
incide em quarquer das vedaçóes estaberecidas nos arts. 30 e 4o, da LC 123/06.

CANDIDO DE ABREU, 14 DE FEVEREIRO DE 2013

*,Màr* ã,mftÃ&*AÊ ú"-b:.
Rep.Legal MARTA DE FATTMA pEREtRA COSTA
RG: 5.576.825-0

CaTgo: EMPRESARIA



MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA - ME
Avenida Paraná, 900 A, Jardim Bera Vista, Candido de Abreu - pR

CEp 84470-000, Candido de Abreu _ pR

CNpJ n., L7 .566.L7 3/0001_74

ANEXO VII

PREGÃO PRESENCIA L O2I2O13

DECLARAÇÃO

MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA inscrita no CNPJ sob no
17'566'173/0001-74, sediada na Rua Avenida Paraná, 900 A, Jardim Beta Vista, Candido de
Abreu - PR, pelo seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas da Lei, que
cumpre os requisitos estabelecidos no art. 30 da Leicomplementar 123/06 e que a Empresa
está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 4g da referida
Lei.

CANDIDO DE ABREU, 14 DE FEVEREIRO DE 2013.

Licitante:

Rep.Legal

RG:

Cargo.

r-Ng4:I*^À4.5"?--k??o*;*S-à
MARIA DE FATIMA PERÊIRA COSTA - Mt
MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA

5.576.825-0

EMPRESARIA



MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA - ME
Avenida Paraná, 900 A, Jardim Bela Vista, Candido de Abreu _ pR

CEP 84470-000, Candido de Abreu _ pR

CNpJ n,, L7 .566.t7 3 /0001_74

DECLARAÇÃO

A Empresa MARIA DE FATIMA PEREIRA cosTA inscrita no cNpJ sob no. 17.s66.173i0001-
74, sediada na Rua Avenida paraná, 900 A, Jardim Bera Vista, candido de Abreu _ pR,, por
intermédio de seu representante regar, o(a) sr(a) MAR|A DE FATTMA PERETRA
cosTA' portadora do documento de identidade RG no. 5.576.g25-0 emitido pela
SSP/PR' e do CPF No.728.343.909-91, declara que vencendo a concorrência do
Pregão Presencial 02t2013, vai inclurr em seus registros de empregados o senhor
CELSO VAZ DA COSTA portador do CPF no. 537.843.329-00 e RG no. 4.g16.40g-0
carteira Nacional de Habilitação no.01sg0370106 categoria AD. na função de
Motorista.

CANDIDO DE ABREU, 14 DE FEVEREIRO DE 2013

4:"wo
Y bM

MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA

EMPRESARIA - ADMI N ISTRADORA
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CONTRATO DE COMODATO DE VEICULO

ANDRE LUtZ MORO, brasiterro, maior, CASADO,
911 127 109-49 residente e domiciliado à Rua
Candido de Abreu - pR:

Empresário, inscrito no

Jorge Pogogelski sn

CPF/MFsobon,
Jardim Bela Vista,

MARIA DE FATIMA PEREIRA coSTA - ME, empresa de direito privado devidamente
registrada no CNPJ n' 17 566.173t0001-74 e Registro da Junta comercial do Estado do
Paraná sob nu 4110737713-0, estabelecida a Avenida paraná, goo A, Jardim Bela Vista,
Candido de Abreu - pR firmam o presente CONTRATO

clÁusuLA SEGUNDA : O Referido oNIBUS esta sendo repassado a Empresa MARTA DE
FATIMA PEREIRA cosrA - ME, desde a data de 01 de Fevereiro de 2013, deverá ser
utilizado para Transporte Escolar no MunicÍpio de candido de Abreu, devendo este utilizá-lo
como se lhe pertencesse, conseryando-o e fazendo com que seu uso e gozo sejam pacÍficos e
harmônicos

cLÁusuLA TERCEIRA : se o coMoDATARlo utrtrzar o referrdo Veicuto para frns drversos do
aqui pactuado, poderá o coMoDANTE pleitear perdas e danos, bem como rescindir opresente 

contrato

cLÁusuLA QUARTA Fica vedado ao coMoDATÁRto fazer quatquer tipo de modificação no
Veiculo bem como locá-lo ou repassá-lo a outrem a qualquer tÍtulo. sem a autorização do
Proprietário

cLÁusuLA QUINTA O presente contrato tem o prazo cle 4g quarenta e oito meses, vigorando
a partir da assinatura deste

CLÁUSULA pRtMEtRA : O presente contrato, tem como OBJETO,
1315 1989 MOD 1989, DIESEL, BRANCA, PLACA ICP-6573 -CHASST 9BM3B409BJBB2BSB4 em perfertas

PARÁGRAFO UN.CO: Ao fim do prazo previsto na cráusura anterior,
entregue nas mesmas condiçóes em foi recebido, ressartando que ao
restará o direito de cobrar do coMoDANTE as despesas oriundas do
dada

um ONIBUS M. BENZ/OF

RENAVAM 59.146542_6 _

condiçÕes de uso.

o Veiculo deverá ser

COMODATARTO nao

uso e gozo da coisa,

empréstimo

%wo,

\,^O\^r -}'tri\rrra9
Trb. Cândloc Í\
ac^àrtu-PR 7

f.^--
i-fblà.
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cLÁusuLA SEXTA : O COMODANTE poderá exigir o
término do prazo contratual ora estabelecrdo, desde
descendentes.

CLÁUSULA SÉT|MA : As partes etegem o foro de
eventuais dúvidas oriundas deste contrato.

Por estarem assim lustos e contratados, frrmam o presente
teor, para que surtam os efeitos legais.

imovel cedido em comodato, antes do

que para uso proprio ou de seus

Candido de Abreu PR para dirimir

instrumento, em duas vras de tgual

e_à.loo"o"Abreu'oõv.

4%,

14 de fevereiro de 20.1u

MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA - ME

cNPJ 1 7.566. 17 3|OOO1 -7 4

TESIEMT]NHAS

ANDRE LUIZ MORO

6ã""1É

Éín T tt'l. ?013

Els{:re6!ro
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N. J. _ TRANSPORTES
, N. J. DA SILVA _ TRANSPORTE ESCOLAR - ME

Serro do Meso, s/n - Zons Rural - Cândido de Abreu Pr.

CNPJ n' I 0. 5 73.7 50/000 I-06 ALVARA MUNICIPAL N' O84 I

DECLARAÇÃO DE INEX/STÉ}üCIÁ DE FATO LMPED|TIVO PARA
LICITAR

N.J. DA SILVA - TRANSPORTE ESCOLAR - ME, inscrita no

CNPJ sob ne 70.573.750/0001-06, sediada na Estrada Serra da Mesa, sfn, zç-tna

rural, bairro Serra cia Mesa, município de Câncliclo de Abreu - PR, declara, sob

as penas da Lei, que não está impedida de participar de licitação em qualquer

orgão olr entidade da Administração Publica, direta oLl indireta, federal,

estadual ou municipal.

Declara, também, que está obrigada a informar à Contratante os fatos

supervenientes impeditivos de sua habilitação, quando de sua ocorrência,

conforme determina o artigo 32n, § 2e, daL,ei8.666193.

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

Cândido de Abreu, 11 de fevereiro de 2013.

Itep.Legal NILSON JOSE DA SILVA
RC: 4.490.738-0 - PR

Cargo: I'roprietário

, ll t ^/)4)t\ry,u ,_ht" /^ S_,iltt,,
Licitante: 'N.J.DA SILWT - I'IiANSI']OI{I'E ESCOLAR - ME

tw
,fr



N. J. _ TRANSPORTE,S
N. J. DA SILVA _ TITANSPORTE, ESCOLAR -ME

Serrs da Meso, s/n - Zono Rurol- Cíitrdido cle Abreu Pr.
CNPJ n' I 0. 5 73.7 50/0001 -06 AI-VARÁ MUNICIPAL N' O84 i

DECLARAÇAO DE NAO-UTILIZAÇAO DE, TRABALHO DE

MENOR

A empresa N.J. DA SILVA - TRANSPORTE ESCOLAR - ME, inscrita

no CNPJ sob na 70.573.75010001-06, sediada na Estrada Serra da Mesa, sfn, zona

rural, bairro Serra da Mesa, município de Cândido de Abreu - PR, declara, sob

as penas da Lei, e para os fins previstos no artigo 27e, inciso V, da Lei no

8.666193, que cumpre o disposto no inciso XXXII clo artigo 7a da Constituiçãcr

Federal, ou seja, não tem em seus quadros menores de 18 (dezoito) anos

executando trabalho noturno, insalubre ou perigoso, oll menores de 76

(dezesseis) anos executando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendrz,

a partir de 14 (quatorze) anos.

A empresa está ciente de clue o descumprimento do disposto acima,

durante a vigência do contrato, acarretará a sua rescisão.

Cândido de Abreu, 11 de fevereiro de 2013.

4 /rJio,, (au /" §0, ,
[.icitante: ' N.J.DA SI,T-VA - TRANSPORTII
Rep.Legal NILSON JOSE DA SILVA
RC: 4-490.738-0 - PR

Cargo: Proprietáricr

ESCOI,AR - ME

tffi



Mrnrstério do Desenvolvimenlo. lndúskia e Comércro Exteflor

Secretaria de Comércro e ServiÇos

Depanamento Nacronal de Registro do Comeroo

[ru--uenó-oronnnõrõlo oo rirãêrao oe eupnesa - NrRE DA sÊoE
I

xxxxxxxxxxxxx
íL0murero. sern aDÍevlâluÍas)

NILSON JOSE DA SILVA
NÂCIONALIDAOE

BRASILEIRA

REQUERIMENTO DE EMPRESARIO
Folhas 1/ 1

illRE OÂ FILIAL (prsêncher somcoto sc elo rêl€Íenle o Íttial)

xxxxxxxxxxxxx

i FILHO 0E (pôi,] SIDRONIO LIMA DA SILVA
t- _
| runsctDo Eil tuot" ae nrs(inrrnrol

i 201^,011967

coorco 00 aro

080

4.490.738-0

BAIRRO/DISÍRITO

SERRA DA MESA

sExo

uX r I

COOIGO DO EVENI O

xxxxxxxxxxxxx

REGIME OE AENS(§ê caiadol

COMUNHÃO PARCIAL

630.660.769-20
EMANCIPADO pOR {ÍoÍilrr dc onrâncipãçáo - somenle no caso dê menor)

xxxxxxxxxxxxx

COMPLE[IENTO

xxxxxxxxxxxxx
ÊP

84 470-000
Junta Com?rcisl)

591 5

. IPR.

CODIGO DO EVENTO

DEscRtÇÁo oo Ev€NÍo
xxxxxxxxxxxxx

cóDtco oo EvENTo

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx

N. J. DA SILVA - TRANSPORTE ESCOLAR

LOGRÂDOURO lÍu.,ov, clc)

ESTRADA SERRA DA MESA - ZONA RURAL

MUNICIPIO

CÂNDIDO DE ABREU
üÀffi

15.000.00

COOIGO DE AIIVIDÂOE
EcoNóMrcA

BAIRRO/OISTRITO

SERRA DA MESA

PR j BRASTL

CORREIO ELÊÍRONICO IE.MAIL)

xxxxxxxxxxxxx

ep

84 470-000

VÂLOR OO CAPITAL - (ror oxton6ol

QUINZE MIL REAIS

Alrvrdade Pnncrpal

4924800
Ati!idôde accundánô

xxxxxxx

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

xxxxxxx
oÂr^ 0E rNrcto oÀs aTtvt0a0Es

15t01t2009

oEscRrÇAo oo oBJEÍo

TRANSPORTE ESCOLAR

,i.1i':: 
ff§ -SttÉ%

[{*sç
""^W:

R^^lsrÊáÉúcrÀ DÉ sÊDE ou oE F LraL ffií;
NIRE ANT€RIOR

xxxno«xxxxxx

Excru§rvo tÀ ,luN4À cot@á.c.IàL

R.G. 3.238.67zôtPR

ESTAOO CrVtL

CASADO

DOMICILIÀoO NÂ {LOGRÀoOURO - ru., ôv, otcl

ESTRADA SERRA DA MESA. ZONA RURAL

-l*

rurura coruenõiel oo ÊanÀun 
-

AGENCIA REGIONAL DE IVAIPORA
CERTIFICO O REGISTRO ÉM L4 / OL / 2OO9
SOB NUMERO: 4LL0 64 4A7 33
Protocolo: 09/004148-8, DE 12t01t2009 ,r',lo,
sllvA - 1pàNspc^r. Escor,Ail 

f-U,Z Cnnf_óS SÀiVÀnO :

SECRETARIC GERAL

59Í 5
dê junla Coínercial)

DEFERIDO.
PUBLIOUE.SE E
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9007364 1 3

CRA 7386-PR



ç Receha Federat

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

contribuinte,

ConÍira os dados de ldentificaçáo da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à

RFB a sua atualização cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NOIrE Et\4PRESARIAL

N.J.DA SILVA - TRANSPORTE ESCOLAR . ME

E DESCBIÇAO DA ATIVIDADE A PRINCIPAI

49.24-8-00 - Transporte escolar

laõor,o e o=san(ão ons nrrvibÀoes rcoúõrr,rans srcuuoÁnrns
I Não inÍormada

CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA

21 3-5 . EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

CEP

84.470-000
RITO

SERRA DA MESA CANDIDO DE ABREU
fuF---llPn I

| | oarn ôn s -unÇao cnonsinÃl 
II 114401299e I

MOÍIVO DF CADASTRAL

] snunçÀo escecrau
I 
Pâlr DA SIIUAÇAO ESPECIAL

(NOME DE FANTASIA)

I snúAÇÃo cADAaTRAL --
i AIVA

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB ne 1.183, de 19 de agosto de 2011'

Emitido no dia 12102/2013 às 1 1 :02:59 (data e hora de Brasília).
Voltar

@ Copyright Receita Federal do Brasil - 1210212013

Páqina: 1/'l



{P Receita Federa*

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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: N.J.DA SILVA - TRANSPORTE ESCOLAR - ME
CNPJ: 1 0.573.750/0001 -06

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
não conslam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscriçÕes em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas Íiliais, reÍere-se
exclusivamente à situaçáo do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as
contribuições previdenciárias e as contribuiçoes devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em
Dívida Ativa do lnstituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão especíÍica.

A aceitaçáo desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos

endereços <http://www,receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidáo emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB ne 3, de 0210512007.

Emitida às 09:51 17 do dia0810212013 <hora e data de Brasília>.
Válida até 0710812013.

Código de controle da certidáo : 5063.3372. E2OF .É942

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta .---iF'*p),r Êrtrn,
EEd r t, ' ',,[,r, -'1,1
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATTVA
DE DEBTTOS RELATTVOS AS CONTR|BUtÇÔES PREVTDENCTARTAS E AS

DE TERCEIROS

Ns 00031 201 3-1 4023750
Nome: N.J.DA SILVA - TRANSPORTE ESCOLAR - ME
CN PJ : 1 0.57 3.7 50 1000 1 -06

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 náo constam pendências em seu nome
relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e a inscriçÕes em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas Íiliais,
refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições
devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, náo abrangendo
os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscriçoes em DAU,
administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto
de Certidão Conjunta PGFNiRFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 daLei n0 8,212
de 24 de julho de 1991 , exceto para:

- averbação de obra de construçáo civil no Registro de lmoveis;
- redução de capital social, transÍerência de controle de cotas de sociedade
limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade
sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conÍorme definido pelo a(.931
da Lei ne 10.406, de l0 de Janeiro de 2002 - Codigo Civil, extinção de
entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à Íinalidade para a qual Íoi
emitida e à veriÍicação de sua autenticidade na lnternet, no endereço
<http ://www. receita.f azenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB ne 01, de 20 de
janeiro de 201 0.

Emitida em 08/0212013.
Válida alé 0710812013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

l@s
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 105737s0/ooo1-06

RAZãO SOCiAI: N ] DA SILVA TRANSPORTE ESCOLAR

Endereco: EST ESTRADA DA SERRA DA MESA S/N / SERA DA MESA / CANDIDO
' DE ABREU / PR / 84470-OOO

A Caixa EconÔmica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a

empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validade: 05/02/2073 a 06/03/20t3

Ce rtificação N ú me ro : 20 1 3 0 20 5 220404893355 77

Informação obtida em OB/02/20t3, às 09:45:34.

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

\w'J\ -Z r>--'-Y:(z:_---- tffia
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Estado do Paranâ

Secretaria de Estado da Fazenda
PARANA Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Ne 10062734-35

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 10.573.750/0001-06

Nome: N J DA SILVA - TRANSPORTE ESCOLAR

(Estabelecimento lnativo no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR)

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

Obs: Esta Certidáo 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.

Finalidade: Licitaçáo

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via lnternet
www.Íazenda.pr.gov. br

Esta Certidão tem validade até 08/06/2013 - Fornecimento Gratuito

,:,,.1 Estado do Paraná
:*, Secretaria de Estado da Fazenda

PARANÁ Coordenaçáo da Receita do Eslado

Certidão Ne 1 0062734-35

Emilida Eletronicamente via lnlernet
0810212013 - 09:49:48

Dados transmilidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

Ç7



PnsrnrruRA no MuNrcÍplo ns CÂxDIDo pB Annnu
EsrADo no PanlxÁ

cNPJ 76.175.926/0001 -80

Avenida Paraná, 03- Fone/fax (43) 476-1222 - E-mail: heraldolacerdalO@hotmail.com - CEP: 84470-000

DtvtsAo DE RECEITA E F|SCAL|ZAçAO

CERTIDÃO NEGATIVA

N".048/2013

Atendendo o processo protocolado sob o no 175 de 14 de

fevereiro de 2013, CERTIFICO que revendo os registros deste setor, verifica-se que

N. J. DA SILVA TRANSPORTE ECOLAR, inscrito no CNPJ sob o no

10.573.750/0001-06, não é devedor da Fazenda Municipal nesta data, ficando

ressalvado o direito do erário Municipal de cobrar debitos que venham ser apurados

posteriormente ou exigir o cumprimento de obrigações acessórias de

responsabilidade do contribuinte, de Terceiros, em conformidade com a legislação

vigente.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cândido de Abreu, em 14 de fevereiro de 2013.

Lacerda
Divisão de ta e Fiscal.ização

oBs: validade 30 (trinta) dias

( wb



Estado do Paraná

PODER JUDICIARIO
COMARCA DE CANDIDO DE ABREU
Av. Visconde Charles de Laguiche, 795, 84.470-000

Fone (043) 3476 1292

CARTORIO DISTRIBUIDOR

Sofia Sônia Schmidt de Carvalho
D istr ib uido r a D esignada

c E Lr !DÃA

íh

PARA FINS CIVIS

CERTIFICO a pedido verbal de pessoa interessada, e

para que produza seus jurídicos e legais efeitos que, revendo os Livros destinados à

Distribuição de Feitos deste Cartório Distribuidor, verifiquei NÁO CONSTAR
distribuição de Ações de Falências e Concordatas, contra a EMPRESA N. J. DA SILVA-
TRANSPORTE ESCOLAR-ME, pessoa jurídica de direito privado, com CNPJ/MF sob

no 10.573.750/0001-06, estabelecida na Estrada Serra da Mesa, sln zona rural, neste

Município e Comarca de Cândido de Abreu- Pr. Buscas efetuadas nos últimos dez anos.

O referido é ;zerdade e dou fé.

Cândido de Abreu - PR, 13 de fevereiro de 2013.

@
So/ia Sônia Schmidt de Carvalho I

Distribuidora Designada

I ffiq



CONTRATO DE LOCAÇAO

LOCADOR: NILSON JOSE DA SILVA, brasilerro, casado, motorrsta, portador do CPF no

630 660 769120 e do RG no 4 490 738-0, residente e domiciliado na localidade de Serra da Mesa,

zona rural, Municipro de Cândido de Abreu/Pr.
LOCATARIO: N.J. DA SILVA - TRANSPORTE ESCOLAR - ME, pessoa 1urídica de direito privado,

inscrita no CNPJ sob no 10 573 750/0001-06 com sede na localidade de Serra da Mesa Zona Rural,
Município de Cândrdo de Abreu, Estado do Paraná.
Pelo presente instrumento particular de Contrato de Locaçáo as partes acima qualificadas têm entre si

Justo e avençado o seguinte
CLAUSULA PRIMEIRA _ DO OBJETO
O Presente contrato tem por objeto a locaçáo de um veiculo trpo VW/Kombi, ano 2004, modelo 2004,
Placa ALY 3759, chassi 98WG807X34P009354, cor branca, para atuar no ramo de transporte escolar.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA REMUNERAÇÂO
O LOCATARIO pagará ao Locador mensalmente o valorde R$ 500 00 (quinhentos reais), ate o dia 15

do mês seguinte
CLAUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE DO PREÇO
Em.hipótese alguma será concedido realustamento do preÇo proposto
CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA
O presente contrato terá sua vigência a contar da data de sua assinatura e findará em 31 de

Dezembro de 201 3, podendo ser prorrogado.
CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, mediante notificação a outra
por escrito, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência, ressalvada a hipótese da parte

denunciante optar por rndenizar a outra do valor correspondente ao da prestação dos serviços
referente ao período.
Parágrafo 1o - O contrato também poderá ser rescindrdo em caso de violação de quaisquer das

cláusulas deste contrato, pela parte prejudicada, mediante denúncja imediata, sem prejuízo de
eventual indenizaçáo cabivel
Parágrafo 20 - Qualquer tolerância das partes quanto ao descumprimento das cláusulas do presente

contrato constituirá mera liberalidade, não conÍigurando renúncia ou novação do contrato ou de suas
cláu.sulas que poderão ser exigidos a qualquer tempo
cLÁusuLA sExrA - po FoRo pE ELEIÇÃq
As partes elegem o foro da Comarca de Cândido de Abreu para qualquer demanda.ludictal relativa ao

presente contrato, com exclusão de qualquer outro.
E por estarem lustas e contratadas, na melhor forma de direito, as partes assinam o presente

instrumento em 03 (três) vias originais e de igual teor e forma, na presenÇa das testemunhas que

_à também o assinam. dando tudo por bom, firme e valioso 
bà"'""?&"A 

Cândrdo de Abreu, 11 de Fevereiro de 2c1 , 'O?-r"z

/ /,,
I

.LOCADOR LOCATARIA
N J da Silva - Transporte Escolar - ME

cNPJ N" 10 573 750/0001-06

uuffikK

I

oo.

^ààoêã-f,:.x
Nilson José da Silva

cPF N" 630 660 769/20
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PROCURA

I ar

OUTORGANTE:

NOME: ANTONIO JOSE SIMAO NETO

CPF: 371.185.529-68

RG:
OUTORGADO:

NOME: BARBARA CRISTIAN BARBOSA SIMAO

CPF: 070.395.349-40

RG: 10662503-4

PODERES - Por este instrumento particular de procuração o OUTORGANTE
nomeia e constitui seu bastante procurador o OUTORGADO para o fim especial

Marca:vwKoMBr fffi §f*:jll:ffi';'ffi
de vender a quem possa interessar o r.t.r:â§;it#6ry
Marca:vwKoMBr fffiffit,i1i
Placa: ALY-3759 Cor: BRAN(§,,"'x

liii", n: [i
Ano e Modelo: 200412004 Renavam: m.|ryüpr-7 u 

'

chassi: eBwcB07x34p00e3s4 \ri tà:,,,t;':];],j

i c-' Ê rf i'' 'i\iJi 
ld:r:l

iZ'.: [1",tig§9

%

Receber quitações, representar o OUTORGANTE junto às rtições públicas,
quer federal, estadual ou ilunicipel, tudo requerer, concordar discordar, ajustar
preço e condições, requerer a segunda via do CRV junto ao RAN, transitar
com o veículo no país ou fora dele, enfim praticar todos os

interesses ao presente mandato. Disse ainda o OUTORG
prestação de conta.

Guarapuava0T DE FEVEREIRO DE 2013.

necessários e de
que isenta de

Serviço Notariãl e Registral de CarÍo Ouebrado
Ee6M-fftma&4oW.o6rIEilC&dffi
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N. J. - TRANSPORTES
N. J. DA SILVA _ TRANSPORTE ESCOLAR. ME' §errq do Meso, s/n - Zona Rural - Cânditlo cle Abreu Pr.

CNPJ n' I 0. 5 73.750/000 1-06 ALVARA MUNICIPAL N' O84I

DECLARAÇÃO

A empresa N.J. DA SILVA - TRANSPORTE ESCOLAR - ME, inscrita no CNPI

sob na 70.573.750/0001-06, sediada na Estrada Serra da Mesa, sfn, Zona Rural,

Serra da Mesa, na cidade de Cândido de Abreu, estado do Paraná., pelo seu

representante legal infra-assinado, declara que em sendo vencedora do pregão

presencial ne 02120'1.3, contará com o seguinte motorista:

1. Nilson José da Silva, portador da CNH categoria AD, registro na

02797 933759, proprietário da empresa.

Cândido de Abreu, 11 de fevereiro de 2013.

lr' l' ,\o'; e S *
N.Í. DA srLVÀ/- TRANSPORTE ESCOLAR - ME

NILSON IOSÉ DA SILVA
RC Na 4.490.738-0

tffiq
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§§pdfi Secretarra oc Corrercro e ServrÇos
F{g/ f epantnrenlc Nâcroítal tJe Regrstro do Con)ercto

REQUERlMENTO DE EMPRESARIO
!ollras 1i 1

i rúntto oÉ mrrrrcrcro Àtcriim, úiÀr om ,lÁu tp,c"n"n"r soüonrc sc lro ieÍc.eôre

i xxxxxxxxxxxxx i xrxxxxxxxxxxx
"

i r\ILSON ^JOSF DA SlLVA
t--
I r.rí roN^r ,DAoF 

I r r. r aoo .viirl
i BRASILTIITA

_i_ tslr9

FILHO 0E ipnil
SIDRONIO LIMA DA SILVA

(n'ae)

I ERONT
_i__...

APARFCIDA FERREIRA DA SILVA
N^SclOÔ EH ldrtc de rr5(.inr.dlol

20/1 0t i 967
I IDENTIDAOE tnumcÍot

I 4 49C 738-C I SSP PR

84 470-000

rxlr,1(;lLlAL)íl NA (LOGRADOURO íua. rv. alc)

ESTRADA SERRA DA MESA ZONA RUÍ]AL

t:/ÂTClPADO POR {nx,,,., d,!,,i',j!:,nncào,somenlÊ no.nro de,r.Ior}

)(xxxxxxxxx x xx

COIIPLEÀIEI{TO

xxxxxxxxxxxxx
aÂrRRo/DrsrRtÍo

SERRA IJA MESA

ri
,

I
l

I

CANDIDO DÉ AtsREU
deciara. son as penas clã tel. nao estar impediclo aó ereicer. àtivirf -acie ernpresária. qtre não possui
oulln rsg§!19 cle_.em-presário e rgquer à JUNTA 99qE8ç_l4L__D! J4E4NA
coDrco 0o 

^To I tF-scRrÇ^o oo 
^To I coorco oc tvtlto | f,iscRicao oo rvrrro

llNS(;RlÇAO | :/\/\i1,rxxxx.(

cór)rcor)()r,vrrrí) I nrs,:ntÇ1,-, DoÉvENTo Icooico xirv.n,o I oescnrçr,oooiverc
I lxxxx\xxxxÍtxxI xxxxxxxxxxxxx i

I*'a,a trnoaaoo^, 
-__i N .J DA SILVA - TRANSPORTE ESCOLAR

i LocRÂDouRó {rúà,us, ctc)

I ESTRAI)A SERRAt_
I contnt rtreruto
II XXXXXXXXXXXXX

DA MESA ZONA RURAI

Itrururoprrt

J CANDIDO
:vaimÃi

r50000c

-1

l
i

NUIlERO

SN

DE ABREU
!F

I P'i
I

i v^LoR oc caPlrÁL rDor exrersoi

iQU .]ZE IúIL REArS

J XXXXXXXXXXXX)(i BRASI.

coolç() rrl À ilvroÂDI
ÊCUNOii ICÁ

Alrvílade Pnncrpal

4924800
Alrvrdndc Sccundaírô

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

1 5/01 /2009

i xxxxxxx 
I

i *rr*r*, I
DAT,1 DL INICIO DAS ATIVIDAOES

ÇAO LrO OAJEÍO

TRANSPOR'IL FSCOLAR

NUÀIERO DE IIJSCRICAO NO CNPJ

xxxxxxxxxxxxx

í)F oIJ I RA UF UF

-:
D/iT^ OA i,SSI0ATURÁ
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Do EMPRESARTo

L!1!t119?9 _.1

I.ISO LlA JUNT/{ CC|JERCIÁL

.'i- -

- 
-.lqsc 

rg'§vaa-fialil- -

PARÀ USO EXCIUSIVO DÀ JUNTÀ COME,RCIÀL

DEFERIDO.
PU BLIQUE.SE E ARQUIVE.JSf

JUNTA COMERCIAL DO PAPANA
AGENCIÂ REGIONAL DE TVAIPORÁ
CERTIFICO C REGIS]-R0 Et\1 t.l .i 01. l2A09
so8 NúMERCT,i :r 1061 4 07 3 l
Protocolo: 09/004118-8. DE 12t01t2009 ./

/,1r'.i
À . ::.,,^ _ if;Jri.:::r"g ji:(:1,r.tr 

LUIZCARLOS SÁLVARO
SECRETARICI GERAL
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R.G. 3.238.872-5/PÊ
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CertiÍicado da Condição de Microempreendedor lndividual

ldentificação

Nome Empresarial
]OANILO DE ANDRADE 04845545900

Nome do Empresário
]OANILO DE ANDRADE

Capital Social
20.000,00

No da Identidade Órgão Emissor UF Emissor CPF
83226536 SSP PR 048.455.459-00

Condição de Microempreendedor lndividual

Situação Vigente Data de Início da Situação
ATrVO 07/02/2013

Números de Registro

CNPJ NIRE
1.7 .548.216/ 000 1-99 4t -B-0 147933-2

Endereço Comercial

CEP Logradouro Número
84470-OOO ESTRADA PRINCIPAL IYARUMBI SN

Bairro
ZONA RURAL

Município UF
CANDIDO DE ABREU PR

Atividades

Data de Início de Atividades
07 /02/20t3
Código da Atividade Principal Descrição da Atividade Principal
49,24-B/O0 Transporte escolar

Termo de Ciência e Besponsabilidade com EÍeito de Alvará de Licenca e Funcionamento Provisório - declaração prestada no
momento da inscrição:

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisítos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do
Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais,
tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços
públicos. O não-atendÍmento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento
Provisório.

Este Certiíicado comprova as inscrições, alvará. licenças e a situação de enquadramento do empresário na condiçâo de Microempreendedor
lndividual. A sua aceitaÇáo eslá condicionada à verilicação de sua autenlicidade na lnternet, no endereço: htlp://www.portaldoempreendedor.gov.br/
CertiÍicado emitido com base na Resolução nq 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitô para Gestào da Rede Nacional para a Simpliíicação do
Registro_e da Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM.
ATENÇAO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Para pesquisar a inscriÇáo esladual e/ou municipal (quarrcio convenentes do cadaslrc sincronizado nacional), inlorme os elemenlos abaixo no
endereço eletrÔnico http://www.recêita.íazenda.qov.br/PessoaJuridica/CNPJiÍcpi/consulta.asp

Número do Recibo: ME46652757

Número do Identificador: 00004845545900

Data de Emissão:
07 /02/2013



MINISTERIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federaldo Brasil

CERTIDAO CONJU NTA NEGATIVA
DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DíVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JOANILO DE ANDRADE 04845545900
CN PJ : 17 .548.21 6 10001 -99

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
náo conslam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em DÍvida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidáo, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas Íilrais, refere-se
exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as
contribuiçÕes previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em
Dívida Ativa do lnstituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidáo especÍfica.

A aceitação desta certidáo está condicionada à verificaçáo de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http:i/www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgÍn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB ne 3, de 0210512007.
Emitida às 1 1 :54:59 do dia 0810212013 <hora e data de Brasília>.
Válida até 0710812013.

Código de controle da certidão: C816.3934.0524.3E3F

Certidáo emitida gratuitamente.

Atenção. qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federa! do Brasil

CERTIDAO NEGATIVA
DE DEBTTOS RELATIVOS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS E AS

DE TERCEIROS

N' 0001 7201 3-14023216
Nome: JOANILO DE ANDRADE 04845545900
CNPJ: 17 .548.216/0001 -99

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer
dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍicado que vierem
a ser apuradas, é certiÍicado que náo constam pendências em seu nome
relativas a contribuiçoes administradas pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e a inscriçÕes em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidáo, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas Íiliais,
refere-se exclusivamente às contribuiçÕes previdenciárias e às contribuiçÕes
devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo
os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscriçoes em DAU,
administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto
de Certidáo Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as Íinalidades previstas no art. 47 da Lei ne 8,212
de 24 de julho de 1991 , exceto para;

- averbaçáo de obra de construção civil no Registro de lmóveis;
- reduçáo de capital social, transÍerência de controle de cotas de sociedade
limitada e cisáo parcial ou transÍormaçáo de entidade ou de sociedade
sociedade empresária simples;
- baixa de Íirma individual ou de empresário, conforme deÍinido pelo art.93'l
da Lei ne 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinçáo de
entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à Íinalidade para a qual foi
emitida e à veriÍicaçáo de sua autenticidade na lnternet, no endereço
<http ://www. receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB ne 01, de 20 de
janeiro de 2010.

Emitida em 08/0212013.
Válida até 0710812013.

Certidáo emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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PARANA

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Ne 10063766-01

Certidão Íornecida para o CNPJ/MF: 17.548.21610001-99

Este CNPJ/MF não consta nos cadastros da Secretaria da Fazenda do Paraná.

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

Finalidade: Licitaçáo

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via lnternet
www.Íazenda.pr.qov.br

Esta Certidão tem validade até 08/06/2013 - Fornecimento Gratuito

r,or Estado do Paraná
Lty Secrelaria de Estado da Fazenda

PARÂNÂ Coordenaçáo da Receita do Estado

Certidão Ne Í0063766-01

Emitida Elelronicamente via lnternet
0810212013 - 11 :52:56

Dados transmitidos de Íorma segura
Tecnologia CELEPAR
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: t7s482L6/ooot-gg
RAZãO SOCiAI: JOANILO DE ANDRADE 04845545900

Endereco: EST ESTRADA PRINCIPAL S/N / ZONA RURAL / CANDIDO DE ABREU /' PR / 84470-OOO

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a

empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validade: 0B/02/20t3 a 09/03/20t3

Certificação N ú mero : 2 0 1 3 0 208 79 42123 769 4999

Informação obtida em 08/02/2013, às t9:42:L2.

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



PnrrurruRA no MuNrcÍpro on CÂNDrDo up Annnu
Esrauo po P.lnaNÁ

cNPJ 76.175.926/000í-80
Avenida Paraná, 03- Fone/fax: (43) 476-1222 - E-mail: heraldolacerdalO@hotmail.com - CEP: 84470-000

DtvtsÃo DE REaEITA E FTSCALLZAçÃO

GERTIDAO NEGATIVA

N".046/20í3

Atendendo o processo protocolado sob o no 173 de 0B de

fevereiro de 2013, CERTIFICO que revendo os registros deste setor, verifica-se que

JOANILO DE ANDRADE, inscrito no CNPJ sob o no 17.548.216/0001-99, náo é

devedor da Fazenda Municipal nesta data, ficando ressalvado o direito do erário

Municipal de cobrar debitos que venham ser apurados posteriormente ou exigir o

cumprimento de obrigaçÕes acessórias de responsabilidade do contribuinte, de

Terceiros, em conformidade com a legislação vigente.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cândido de Abreu, em 08 de fevereiro de 2013.

Divisão de Recei e Fj.scalização

oBS: validade 30 (trinta) dias



PODER JUDICIARIO

Estado do Paraná

COMARCA DE CANDIDO DE ABREU
Av. Visconde Charles de Laguiche, 795, 84.470-000

, 
aor. (043)34761292

CARTORIO DISTRIBUIDOR

Sofia Sônia Schmidt de Carvalho
D istr ib uido ra D es ig nada

cER!!DÃa
PARA FINS CIVIS

CERTIFICO a pedido verbal de pessoa interessada, e

para que produza seus jurídicos e legais efeitos que, revendo os Livros destinados à

Distribuição de Feitos deste Cartório Distribuidor, verifiquei NÃO CONSTAR
distribuiçáo de Ações de Falências e Concordatas, contra a EMPRESA JOANILO DE
ANDRADE, pessoa jurídica de direito privado, com CNPJ/MF sob nu 17.548.21610001-
99, estabelecida na Estrada Principal Marumbi, s/n zona rural, neste Município e
Comarca de Cândido de Abreu- Pr. Buscas efetuadas nos últimos dez anos.

O referido é verdade e dou fé.

Cândido de Abreu - PR, 13 de fevereiro de 2013.

So/ia Sônia SchmÍdfífe Carva
Distribuidora Designada

,.r -'::'. .- - r+r,rçprf.ffi?6
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CONTRATO DE LOCAÇÂO PARA FINS DE LICITACÃO

LOCADOR: JOSE DOS SANTOS brasileiro, casado, motorista, portador do CPF no 904053079-34 e
do RG no6485266-3 residente e domiciliado na RUA bahia l, Municipio RIO BRANCO DO lVAl/Pr.
LOCATARIO: JOANILO DE ANDRADE 048'[5554900, pessoa jurídica de direilo privado, inscrita no
CNPJ sob no 17.548.216/0001-99, com sede na localidade Estrada Principal Marumbi, s/n, zona rural,
município de Cândido de Abreu, Estado do Paraná.
Pelo presente instrumênto particular de Contrato de Locaçâo as partes acima qualiÍicadas têm entre si
justo e avençado o seguinle:
CLAUSUI.A PRIMEIRA - DO OBJETO
oPre@caçãodeumveiculotipoMÀ//Kombi,LoTAÇÃoano2006......,
modelo ..2007....., Placa AOI-7453..... cor 8RANCA.............., chassi
98WGF07X27P0074ô0.... ......, o qual o locador é o legitimo proprietário,
veiculo este para aluar no ramo de transporte_escolar.
CLAUSULA SEGUNDA - DA REMUNERACAO
O LOCATARIO@gará ao LoõaOoimeÀsafúãnre o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), até o dia 15
do mês seguinte.
CLAUSULA TERCEIRA- DO REAJUSTE DO PRECO
Em.hipótese alguma será concedido reajustamento do preço proposto.
CLAUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA
O presente contrato terá sua vigência a contar da data de sua assinatura e Íindará em 31 de
Dezembro de 2013, podendo ser pronogado.
CLAUSULA QUINTA. DA RESCISAO
O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, mediante notificaçáo a oulra
por escrito, com prazo mínimo dê 30 (trinta) dias de antecedência, ressalvada a hipótese da parte
denunciante optar por indenizar a outra do valor conespondente ao da prestação dos serviços
referente ao perÍodo.
Parágrafo 10 - O contrato também poderá ser rescindido em caso de violação de quaisquer das
cláusulas deste contrato, pela parte prejudicada, mediante denúncia imediata, sem p§uízo de
eventual indenização cabível.
Parágrafo 2o - Qualquer tolerância das paÍtes quanto ao descumprimento das cláusulas do presente
contralo constituirá mera liberalidade, não configurando renúncia ou novação do contralo ou de suas
cláu.sulas que poderâo ser exigidos a qualquer tempo.
CLAUSULA SEXTA. DO FORO DE ELEICAO

. As partes elegem o foro da Comarca de Cândido de Abreu para qualquer demanda judicial relativa ao

I presente contrato, com exclusão de qualquer outro.
E por estarem justas e contratadas, na melhor forma de direito, as partes assinam o presente

i instrumento em 03 (três) vias originais e de igual teor e íorma, na presença das testemunhas que
i itamoem o assinam, áando rudo poi bom, firme e vatioso.

Cândido de Abreu, 08 de Fevereiro de 2013.

)

cPF 904053079-34
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DECLARAÇÃO

A empresa JOANILO DE ANDRADE 04845545900, inscrita no CNPJ
17.548.216/0001-99, sediada à Estrada Principal Marumbi, s/n, zona rural,
Cândido de Abreu Pr.,declara paru os devidos fins que em sendo
vencedora do pregão presencial no 02/2013, contará com o seguinte
motorista:

1- JOANILO DE ANDRADE, portador da CNH categoria AD, registro no

0372382731 8, proprietário da empresa.

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

Cândido de Abreu, 08 de fevereiro de 2013.

À-J, dt A-'<L<,<*,a
Licitante:fl JOANILO DE ANDRADE 04845545900
Rep.Legdí Joanilo de Andrade
RG: 8.322.653-6
Cargo: Proprietário
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CertiÍicado da Condição de Microempreendedor lndividual

ldentilicação

Nome Empresarial
]OANILO DE ANDRADE 04845545900

Nome do Empresário
]OANILO DE ANDRADE

Capital Socia!
20.000,00

No da Identidade Órgão Emissor
83226s36 ssP

UF Emissor CPF
PR 048.455,459-00

Condição de Microempreendedor lndividual

Situação Vigente Data de Início da Situação
ATIVO 07 /02/2013

Números de Regislro

CNPJ NIRE
77 .548 .2761000 1 -99 4t-B-01,47933-2

Endereço Comercial

CEP

84470-000

Baírro
ZONA RURAL

Município
CANDIDO DE ABREU

Logradouro Número
ESTRADA PRINCIPAL MARUMBI SN

UF
PR

Atividades

Data de Início de Atividades
07 /02/2013
Código da Atividade Principal Descrição da Atividade Principal
49.24-B/OO TransPorte escolar

Termo de Ciência e Besponsabilidade com EÍeito de Alvará de Licenca e Funcionamento Provisório - declaração prestada no

momento da inscrição:

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do

Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais,

tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços

públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento

Provisório.

Este CertiÍicado comprova as inscriçóes. alvará. licenças e a situaçáo de enquacJramento do empresário na condiçáo de Microempreendedor

lndividual. A sua aceitação está condicionada à verilicação de sua autenticidade na lnternel, no endereço: htlp://www.portaldoempreendedor'gov.bI

CertiÍicado emitido com base na ResoluÇào n! '16, de 1/ de cjezembro de 2009, do Comitô para Gostão da Rode Nacional para a Simplilicaçâo do

Registro_e da Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM.

ATENÇAO: qualquer Íasura ou emenda invalidará este documênto.
para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenentes do cadaslro sincronizado nacional), inÍr;rnte os elemenlos abaixo no

endereço eletrônico http://www.recgita.Íazenda.qov.br/PessoaJuridica/CNPJ/Ícpi/consulta.asp

Número do Recibo: M846652757

Número do Identificador: 00004845545900

Data de Emissão:
07 /02/20t3



A empresa JOANILO DE ANDRADE 04845545900, inscrita no CNPJ
17.548.216/0001-99, sediada à Estrada Principal Marumbi, s/n, zona rural,
Cândido de Abreu - Pr., declara sob as penas da Lei, que não está impedida
de participar de licitação em qualquer orgão ou entidade da Administração
Pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal.

Declara, também, que está obrigada a informar à Contratante os fatos
supervenientes impeditivos de sua habilitação, quando de sua ocorrência,
conforme determina o artigo 32o, § 20, da Lei 8.666/93.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração

Cândido de Abreu, 08 de fevereiro de 2013.

I
161^r-,..,ü1r olo A--^,ol-<x,*t<

Licitante: ( lonruLo DE ANDRADE 04845545900
Rep.Legal' Joanilo de Andrade
RG: 8.322.653-6
Cargo: Proprietário



DECLARAÇÃO DE NÃO.UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DE MENOR

A empresa JOANILO DE ANDRADE 04845545900, inscrita no CNPJ
17.548.216/0001-99, sediada à Estrada Principal Marumbi, s/n, zona rural,
Cândido de Abreu - Pr., declara sob as penas da Lei e, para os fins previstos
no artigo 27, inciso V, da Lei 8.666/93 que cumpre o disposto no inciso XXX|ll
do artigo 70 da constituiçâo Federal, ou seja, não tem em seus quadros
menores de 18 (dezoito) anos executando trabalho noturno, insalubre ou
perigoso ou, menores de 16 (dezesseis) anos executando qualquer trabalho,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

A empresa está ciente de que o descumprimento do disposto acima,
durante a vigência do contrato, acarretará a sua rescisão.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração

Cândido de Abreu, 08 de fevereiro de 2013.

)§.*)* úe 4-.,*u-</<
Licitante:í/ JOANILO DE ANDRADE 04845545900
Rep.LegaY Joanilo de Andrade
RG: 8.322.653-6
Cargo: Proprietário



{tr Rereha Federal

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

contribuinte,

ConÍira os dados de ldentiÍicação da Pessoa JurÍdica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB ne 1 .l83, de 19 de agosto de 201 1 .

Emitido no dia 07/02/2013 às 09:56:53 (data e hora Qe Brasília). Páqina: 1/1

Voltar

@ Copyright Receita Federal do Brasil - 0710212013

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

coMPROVANTE DE INSCnrçÃO e Oe §rrUnçÃO DArA EãiúàÀ

CADASTRAL
07t02t2013

NON,IE ÊMPBESARIAL

JOANILO DE ANDRAOE 04845545900

| 'rrulo oo LsraalLLcrMLNro rr.:oure oÉ Éarurasrar

]
CODIGO E DESCRIÇAO DA ATIVIDADE FC A PRINCIPAI
49.24-8-00 - Transoorte escolar

fcou Go ú@secúlrõa n r as

I Não informada l
E DESCRICAO I]A NATUREZA JURIDICA

213-5 - EMPRESARTO (tNDtvtDUAL)

I roonnoouno
EST PRINCIPAL MARUMBI

L

8 ."---l I uAJr-1r«rir-lt.srRno

I zona RURAL
--l

SITUAÇAO CADASTRAL
ATIVA

I foarn on slruAÇÀo cADASTRAL I

I lotrozrzots I

N,4OTIVO DE CADASTBAL

DE TNSCRTÇÀo



Esrnoo oo PanaruÁ

Assessoria de Compras e Licitações
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43) 3476-1222 - ramal 209 - CEP: 84.470-000

ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS E ANALISE DE DOCUMENTOS REFERENTES AO
PREGÃO PRESENC I AL 0212013.

Aos (14) quatorze dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e treze, às nove horas e trinta
minutos, reuniu-se o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria 01912013, numa

das dependências da Prefeitura do Município de Cândido de Abreu, sita na Avenida Paraná, 03,

centro, com a incumbência de proceder à abertura dos envelopes referentes ao Processo

Licitatorio, modalidade Pregão Presencial O2t2O'13, destinado a CONTRATAÇÃO DE

EMPRESAS FORNECEDORAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, contendo
documentação propostas e documentação habilitação, bem como a respectiva análise de seu
conteúdo. Aberta a sessão e iniciando-se os trabalhos verificou-se que compareceram para o

certame as seguintes empresas licitantes:

EMPRESA / CNPJ REPRESENTANTE /RG

NILSON JOSE DA SILVA/  490.

c
DRO DE PAU .031.664-3

PnererruRA Do MuNrcÍpro oe CÂruDtDo DE ABREU

^,01 tA

38-0

JOANI LO DE ANDRADEI 17 .548,21610001

99

JOANILO DE RADE/8 322 653-6

-''rlz-<-nrL
TRANSPORTES FLORY LTDA -
MEt04.243 714t0001-81

DORLY LEtrrtrS tvtnCHnOOtr iSSlSS

conforme credenciamento em anexo. Estando ados os envelopes Q1 e 02 dos licitantes
procedeu-se abertura dos envelopes de propostas e sua análise, obtendo- se o seguinte
resultado. EM RELACÃO AO ITEM 0í, verificadas as propostas, observou-se que apenas a

proponente TRANSPORTE FLORI LTDA - ME apresentou proposta verbal, com a concordância
expressa dos demais proponentes, no valor de R$2,45 (dois reais e quarenta e cinco centavos)
por quilômetro. Em negociação o pregoeiro não obteve êxito. A proposta foi aceita pelo pregoeiro
em virtude de o objeto e o valor estarem em conformidade com o exigido com o edital em
epígrafe, ficando a empresa TRANSPORTE FLORI LTDA - ME classificada em primeiro lugar.

Verificada a documentação observou-se que está devidamente válida, sendo a empresa em
questão, DECLARADA HABILITADA E VENCEDORA NO ITEM 01 pelo valor proposto de
R$2,45 (dois reais e quarenta e cinco centavos) por quilômetro Não houve manifestação de
interposição de recurso, assim sendo, o pregoeiro adjudicou o obleto do lote em questão a

empresa vencedora, pelo valor proposto, ficando desde já cientificado de que deverá apresentar
a proposta por escrito no prazo de 24 horas, sob pena de desclassificação. EM RELAÇÃO AO
ITEM 02, verificadas as propostas das proponentes acima discriminadas, observou- se o menor
valor da proponente MARIA DE FÁTIMA PEREIRA COSTA - ME pelo valor de R$ 2,93 (dois
reais e noventa e três centavos) por quilômetro. Na sequência passou-se à fase de lances.

AND

&

N.J DA SILVA - TRANSPORTE ESCOLAR
- ME/1 0.57 3.7 5010001 -06

LEANDRO NOVAK DE PAULA
MEt 17 .434. 584/0001 -06

MARIA DE FATIMA PEREIRA
cosTA/1 7. 566. 17 3|OOO1 -7 4

DE FATIMA PEREIRA
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LEANDRO NOVAK DE PAULA - ME deu lance de R$2,92 (dois reais e noventa e dois centavos)
por quilômetro. A seguir, MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA - ME deu lance de R$2,91 (dois

reais e noventa e um centavos) por quilômetro. LEANDRO NOVAK DE PAULA -ME, declinou do

lance. Com isso, o menor lance ofertado por quilômetro foi da proponente MARIA DE FATIMA

PEREIRA COSTA - ME no valor de R$2,91 (dois reais e noventa e um centavos) por quilÔmetro.

Em negociação o pregoeiro obteve êxito. A proposta foi aceita pelo pregoeiro em virtude de o

objeto e o valor estarem em conformidade com o exigido com o edital em epígrafe, ficando a

empresa MARTA DE FÁTIMA PEREIRA COSTA - ME classificada em primeiro lugar. Verificada

a documentação observou-se que está devidamente válida, sendo a empresa em questão,

DECLARADA HABILITADA E VENCEDORA NO ITEM 02 pelo valor negociado de R$2,90
(dois reais e noventa centavos) por quilômetro. Não houve manifestação de interposição de

recurso, assim sendo, o pregoeiro adjudicou o objeto do lote em questão à empresa vencedora,
pelo valor negociado. EM RELACÃO AO ITEM 03, verificadas as propostas das proponentes

acima discriminadas, observou-se o menor valor da proponente MARIA DE FÁTIMA PERETRA

COSTA - ME pelo valor de R$2,93 (dois reais e noventa e três centavos) por quilômetro. Na

sequência passou-se à fase de lances. LEANDRO NOVAK DE PAULA - ME declinou do lance

Com isso, o menor lance ofertado por quilômetro foi da proponente MARIA DE FATIMA

PEREIRA COSTA - ME no valor de R$2,93 (dois reais e noventa e três centavos) por quilômetro.

Em negociação o pregoeiro obteve êxito. A proposta foi aceita pelo pregoeiro em virtude de o

objeto e o valor estarem em conformidade com o exigido com o edital em epígrafe, ficando a

empresa em questão classificada em primeiro lugar. Verificada a documentação observou-se
que está devidamente válida, sendo a empresa MARIA DE FÁTIMA PEREIRA COSTA - ME,

DECLARADA HABTLITADA E VENCEDORA NO ITEM 03 pelo valor negociado de R$2,92
(dois reais e noventa e dois centavos) por quilômetro. Não houve manifestação de

interposição de recurso, assim sendo, o pregoeiro adjudicou o objeto do lote em questão à

empresa vencedora, pelo valor negociado. EM RELAÇÃO AO ITEM 04, verificadas as

propostas, observou-se que apenas a proponente TRANSPORTES FLORI LTDA - ME

apresentou proposta, pelo valor de R$2,94 (dois reais e noventa e quatro centavos) por
quilômetro. Em negociação o pregoeiro obteve êxito. A proposta foi aceita pelo pregoeiro em

virtude de o objeto e o valor estarem em conformidade com o exigido com o edital em epígrafe,
ficando a empresa em questão classificada em primeiro lugar. Verificada a documentação
observou-se que está devidamente válida, sendo a empresa TRANSPORTES FLORI LTDA -
ME, DEGLARADA HABILITADA E VENCEDORA NO ITEM 04 pelo valor negociado de
R$2,93 (dois reais e noventa e três centavos) por quilômetro. Não houve manifestação de

interposição de recurso, assim sendo, o pregoeiro adjudicou o objeto do lote à empresa
vencedora, pelo valor negociado. EM RELAÇÃO AO ITEM 05, verificadas as propostas,

observou-se que apenas a proponente NJ DA SILVA - TRANSPORTE ESCOLAR - ME

apresentou proposta no valor de R$2,43 (dois reais e quarenta e três centavos) por quilômetro.

Em negociação o pregoeiro não obteve êxito. A proposta foi aceita pelo pregoeiro em virtude de

o objeto e o valor estarem em conformidade com o exigido com o edital em epígrafe, ficando a

empresa em questão classificada em primeiro lugar. Verificada a documentação observou-se
que está devidamente válida, sendo a empresa em questão, DEGLARADA HABILITADA E

VENCEDORA NO ITEM 05 pelo valor proposto de R$ 2,43 (dois reais e quarenta e três
centavos) por quilômetro. Não houve manifestação de interposição de recurso, assim sendo, o
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pregoeiro adjudicou o objeto do lote em questão à empresa vencedora, pelo seu respectivo

valor. EM RELAÇÃO AO ITEM 06, verificadas as propostas, observou-se que apenas a

proponente LEANDRO NOVAK DE PAULA - ME apresentou proposta no valor de R$2,98 (dois

reais e noventa e oito centavos) por quilômetro. Em negociação o pregoeiro não obteve êxrto. A
proposta foi aceita pelo pregoeiro em virtude de o objeto e o valor estarem em conformidade

com o exigido com o edital em epígrafe, ficando a empresa em questão classificada em primeiro

lugar. Verificada a documentação observou-se que está devidamente válida, sendo a empresa

LEANDRO NOVAK DE PAULA - ME, DECLARADA HABILITADA E VENCEDORA NO ITEM

06 PELO VALOR UNITÁR|O DE R$2,98 (dois reais e noventa e oito centavos) por
quilômetro. Não houve manifestação de interposição de recurso, assim sendo, o pregoeiro

adjudicou o objeto do lote à empresa vencedora, pelo valor proposto. EM RELAÇÃO AO ITEM

07, verificadas as propostas, observou-se o menor valor da proponente JOANILO DE

ANDRADE, pelo valor de R$2,39 (dois reais e trinta e nove centavos) por quilômetro. Na

sequência passou-se à fase de lances. TRANSPORTE FLORI LTDA - ME deu lance de R$2,38
(dois reais e trinta e oito centavos) por quilômetro. JOANILO DE ANDRADE deu lance de R$2,37
(dois reais e trinta e sete centavos) por quilômetro. TRANSPORTE FLORI LTDA - ME deu lance

de R$2,36 (dois reais e trinta e seis centavos) por quilômetro. JOANILO DE ANDRADE deu

lance de R$2,35 (dois reais e trinta e cinco centavos) por quilômetro. TRANSPORTE FLORI

LTDA - ME deu lance de R$2,34 (dois reais e trinta e quatro centavos) por quilômetro. JOANILO
DE ANDRADE deu lance de R$2,33 (dois reais e trinta e três centavos) por quilômetro.

TRANSPORTE FLORI LTDA - ME deu lance de R$2,32 (dois reais e trinta e dois centavos) por
quilômetro. JOANILO DE ANDRADE deu lance de R$2,31 (dois reais e trinta e um centavos) por
quilômetro. declinou do lance. Com isso, o menor lance ofertado por quilometro foi da
proponente TRANSPORTE FLORI LTDA - ME deu lance de R$2,30 (dois reais e trinta centavos)
por quilômetro. JOANILO DE ANDRADE deu lance de R$2,29 (dois reais e vinte e nove

centavos) por quilômetro. TRANSPORTE FLORI LTDA - ME deu lance de R$2,28 (dois reais e
vinte e oito centavos) por quilômetro. JOANILO DE ANDRADE deu lance de R$2,27 (dois reais e
vinte e sete centavos) por quilômetro. TRANSPORTE FLORI LTDA - ME deu lance de R$2,26
(dois reais e vinte e seis centavos) por quilômetro. JOANILO DE ANDRADE deu lance de

R$2,25 (dois reais e vinte e cinco centavos) por quilômetro. TRANSPORTE FLORI LTDA - ME

deu lance de R$2,24 (dois reais e vinte e quatro centavos) por quilômetro. JOANILO DE

ANDRADE deu lance de R$2,23 (dois reais e vinte e três centavos) por quilômetro.

TRANSPORTE FLORI LTDA - ME deu lance de R$2,20 (dois reais e vinte centavos) por
quilômetro. JOANILO DE ANDRADE deu lance de R$2,19 (dois reais e dezenove centavos) por
quilômetro. TRANSPORTE FLORI LTDA - ME deu lance de R$2,18 (dois reais e dezoito
centavos) por quilômetro. JOANILO DE ANDRADE deu lance de R$2,17 (dois reais e dezessete
centavos) por quilômetro. TRANSPORTE FLORI LTDA - ME deu lance de R$2,16 (dois reais e
dezesseis centavos) porquilômetro. JOANILO DEANDRADE deu lance de R$2,15 (dois reais e

quinze centavos) por quilômetro. TRANSPORTE FLORI LTDA - ME deu lance de R$2,'14 (dois

reais e quatorze centavos) porquilômetro. JOANILO DE ANDRADE deu lance de R$2,13 (dois

reais e treze centavos) por quilômetro. TRANSPORTE FLORI LTDA - ME deu lance de R$2,12
(dois reais e doze centavos) por quilômetro. JOANILO DE ANDRADE deu lance de R$2,11 (dois

reais e onze centavos) por quilômetro. TRANSPORTE FLORI LTDA - ME deu lance de R$2,10
(dois reais e dez centavos) por quilômetro. JOANILO DE ANDRADE deu lance de R$2,09 (dois
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reais e nove centavos) por quilômetro. TRANSPORTE FLORI LTDA - ME deu lance de R$2,08

(dois reais e oito centavos) por quilômetro. JOANILO DE ANDRADE declinou do lance. Com

isso, o menor lance ofertado por quilômetro foi da proponente TRANSPORTE FLORI LTDA - ME

no valor de R$2,08 (dois reais e oito centavos) por quilômetro. Em negociação o pregoeiro não

obteve êxito. A proposta foi aceita pelo pregoeiro em virtude de o objeto e o valor estarem em

conformidade com o exigido com o edital em epígrafe, ficando a empresa TRANSPORTE FLORI

LTDA - ME classificada em primeiro lugar. Verificada a documentação observou-se que está

devidamente válida, sendo a empresa TRANSPORTE FLORI LTDA - ME, DECLARADA
HABILITADA E VENCEDORA NO ITEM 07 PELO VALOR DE LANCE DE RS2,08 (dois reais e

oito centavos) por quilômetro. Não houve manifestação de interposição de recurso, assim

sendo, o pregoeiro adjudicou o objeto do lote em questão à empresa vencedora, pelo seu

respectivo valor. EM RELAÇÃO AO ITEM 08, verificadas as propostas, observou-se o menor

valor da proponente TRANSPORTE FLORI LTDA - ME pelo valor de R$2,35 (dois reais e trinta

e cinco centavos) por quilômetro. Na sequência passou-se à fase de lances. JOANILO DE

ANDRADE deu lance de R$2,34 (dois reais e trinta e quatro centavos) por quilômetro.

TRANSPORTE FLORI LTDA - ME deu lance de R$2,33 (dois reais e trinta e três centavos) por

quilômetro. JOANILO DE ANDRADE deu lance de R$2,32 (dois reais e trinta e dois centavos)
por quilômetro. TRANSPORTE FLORI LTDA - ME deu lance de R$2,31 (dois reais e trinta e um

centavos) por quilômetro. JOANILO DE ANDRADE deu lance de R$2,30 (dois reais e trinta

centavos) por quilômetro. TRANSPORTE FLORI LTDA - ME deu lance de R$2,29 (dois reais e
vinte e nove centavos) por quilômetro. JOANILO DE ANDRADE deu lance de R$2,28 (dois reais

e vinte e oito centavos) por quilômetro. TRANSPORTE FLORI LTDA - ME deu lance de R$2,26
(dois reais e vinte e seis centavos) por quilômetro. JOANILO DE ANDRADE deu lance de

R$2,25 (dois reais e vinte e cinco centavos) por quilômetro. TRANSPORTE FLORI LTDA - ME

deu lance de R$2,24 (dois reais e vinte e quatro centavos) por quilômetro. JOANILO DE

ANDRADE deu lance de R$2,23 (dois reais e vinte e três centavos) por quilômetro.

TRANSPORTE FLORI LTDA - ME deu lance de R$2,20 (dois reais e vinte centavos) por
quilômetro. JOANILO DE ANDRADE deu lance de R$2,19 (dois reais e dezenove centavos) por
quilômetro. TRANSPORTE FLORI LTDA - ME deu lance de R$2,18 (dois reais e dezoito
centavos) por quilômetro. JOANILO DE ANDRADE declinou do lance. Com isso, o menor lance

ofertado por quilômetro foi da proponente TRANSPORTE FLORI LTDA - ME no valor de R$2,18
(dois reais e dezoito centavos) por quilômetro. Em negociação o pregoeiro não obteve êxito. A
proposta foi aceita pelo pregoeiro em virtude de o objeto e o valor estarem em conformidade
com o exigido com o edital em epígrafe, ficando a empresa TRANSPORTE FLORI LTDA - ME

classificada em primeiro lugar. Verificada a documentação observou-se que está devidamente
válida, sendo a empresa em questão, DECLARADA HABILITADA E VENCEDORA NO ITEM 08

PELO VALOR UNITÁRIO DE R$2,í8 (dois reais e dezoito centavos) por quilômetro. Não

houve manifestação de interposição de recurso, assim sendo, o pregoeiro adjudicou o objeto do

lote em questão à empresa vencedora, pelo valor de lance. EM RELAÇÃO AOS ITENS 09. 12.

í3. í5. í6. 17 e í8, não houve proponentes interessadas, razâo pela qual, a comissão
levará a informação ao Prefeito Municipal para as providências cabíveis. EM RELAÇÃO
AO ITEM í0, verificadas as propostas, observou-se que apenas a proponente LEANDRO
NOVAK DE PAULA - ME apresentou proposta no valor de R$2,60 (dois reais e sessenta

centavos) por quilômetro. Em negociação o pregoeiro não obteve êxito. A proposta foi aceita

ffi\4
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pelo pregoeiro em virtude de o objeto e o valor estarem em conformidade com o exigido com o

edital em epígrafe, ficando a empresa LEANDRO NOVAK DE PAULA - ME classificada em

primeiro lugar. Verificada a documentação observou-se que está devidamente válida, sendo a

empresa em questão, DECLARADA HABILITADA E VENCEDORA NO ITEM í0 pelo valor
proposto de R$2,60 (dois reais e sessenta centavos) por qui!ômetro. Não houve

manifestação de interposição de recurso, assim sendo, o pregoeiro adjudicou o objeto do lote em

questão à empresa vencedora, pelo seu respectivo valor. EM RELACÃO AO ITEM 11, sobre a

qual não houve proponentes interessados, ao final do certame, o representante legal da

empresa JOANILO DE ANDRADE, que não obteve êxito na disputa dos itens 7 e 8, soltcitou
participar deste item. lndagados os demais proponentes para saber se todos concordavam,

responderam não haver motivos para se opor ao interesse desta proponente neste item 8, visto
que nenhuma outra empresa apresentou proposta. Com isso, a proponente Íez proposta verbal

de R$2,43 (dois reais e quarenta e três centavos) por quilômetro, sendo, portanto, a de menor

valor proposto. Em negociação o pregoeiro não obteve êxito. A proposta foi aceita pelo pregoeiro

em virtude de o objeto e o valor estarem em conformidade com o exigido com o edital em

epÍgrafe, ficando a empresa JOANILO DE ANDRADE classificada em primeiro lugar. Verificada

a documentação observou-se que está devidamente válida, sendo a empresa em questão,

DECLARADA HABILITADA E VENCEDORA NO ITEM 1í pelo valor proposto de R$2,43 (dois
reais e quarenta e três centavos) por quilômetro. Não houve manifestação de interposição de

recurso, assim sendo, o pregoeiro adjudicou o objeto do lote em questão à empresa vencedora
pelo valor proposto, ficando desde já cientificado de que deverá apresentar a proposta por

escrito no prazo de 24 horas, sob pena de desclassificação. EM RELACÃO AO ITEM 14,

verificadas as propostas, observou-se que apenas a proponente LEANDRO NOVAK DE PAULA
- ME apresentou proposta no valor de R$2,46 (dois reais e quarenta e seis centavos) por

quilômetro. Na sequência passou-se à fase de lances. Em negociação o pregoeiro obteve êxito.

A proposta foi aceita pelo pregoeiro em virtude de o objeto e o valor estarem em conformidade
com o exigido com o edital em epígrafe, ficando a empresa LEANDRO NOVAK DE PAULA - ME

classificada em primeiro lugar. Verificada a documentação observou-se que está devidamente
válida, sendo a empresa em questão, DECLARADA HABILITADA E VENCEDORA NO ITEM 1í
PELO VALOR UNITÁRIO DE R$2,45 (dois reais e quarenta e cinco centavos) por
quilômetro. Não houve manifestação de interposição de recurso, assim sendo, o pregoeiro

adjudicou o objeto do lote em questão à empresa vencedora, pelo valor negociado.

Considerando que não houve interposição de manifestação de recursos, o Pregoeiro adjudicou
às proponentes:

REPRESENTANTE /RG

NILSON JOSE DA SILVA/4 4 738-0

c
AK

LEMES 1.455:

EMPRESA / CNPJ

N.J. DA SILVA. TRANSPORTE ESCOLAR
ME/10 573.750/0001-06

LEANDRO NOVAK DE PAULA.
MEt 17 .434.584/0001 -06

TRANSPORTES FLORY LTDA
ME I 04.243.7 I 4 I 000 1 -81
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MARIA DE FATIMA PEREIRA
cosTA/s 576.825-0

os obJe acima. Esta decis ió Oo

Senhor Prefeito para as providências cabíveis. Nada mais havendo a ser tratado, deu-se por

encerrada a sessão, da qual a presente ata foi lavrada por mim Claudio José Ribeiro Kobai, que

vai ser assinada por mim, pela equipe de apoio e pelos proponentes presentes.

ii-".-+{..r..

Isl §

MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA -

ME/1 7. 566 . 17 3t0001 -7 4

Pregoeiro:

Equipe de Apoio.

EMPRESA / CNPJ REPRESENTANTE /RG ASSINATURA

N.J. DA SILVA - TRANSPORTE
ESCOLAR -

ME/1 0.573.750/0001 -06

NILSON JOSE DA

stLVA/4.490.738-0

t)k,\",lDlm
LEANDRO NOVAK DE PAULA -

MEt 17 .434.584/0001 -06
LEANDRO NOVAK DE
PAULA/6.031 .664-3 ')--"-,i 

t)^,,t,t ! J.

)

TRANSPORTES FLORY LTDA -

MEt 04.243.7 1 4 I 000 1 -81

DORLY LEMES
MACHADOt1.455.755

?^t,, 0.n !. i^. ('-,,,". o\o^.^. l^

MARIA DE FATIMA PEREIRA
cosTA - ME/17 566.173tOO01-
74

MARIA DE FATIMA PEREIRA
cosTA/s.576.825-0 Nv.cf* }}^l lt^'

J
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Iúormação
Àssunto: Processo Licitatório ne 005/2013
Interessadas: Secretaria Municipal de

Educacão e Cultura
Licitação: Preoão Presencial ne 02/2013

À

Secretaria Municipal de trdministração

O presente certame licitatório está em
condições de ser homologado, isto porque,
segundo o que consta da documentação que o
compõe, foram obsenradas as normas impostas
pela Lei Federal ne 8.666/1993 (Estatuto das
Licitações) e pela Constituição Estadual,
notadamente em seu art. 27, inciso XXI. Ãs
empresas participantes apresentaram as
certidões fiscais indispensáveis e demais
documentos exigidos, obsenrando-se a escolha
do menor preço por item (linha).

O conformismo dos participantes com o
resultado pÍova a correção do procedimento,
razão pela qual, somos pela homologação dos
resultados.

Era o que tínhamos a informar.*""m"'
ffie
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TERMO DE HOMOLOGAÇAO

REF: Processo Licitatório no 005/2013

Licitação, Modalidade: PREGÃo, pRESENCIAL No O2l2013

Cumpridas as formalidades legais e considerando a adjudicação do procedimento
licitatório em epígrafe pelo Pregoeiro, Homologo, na forma das disposiçÕes pertinentes
da Lei no 10.520/2002, o objeto do certame às licitantes:

Proponente vencedor:

N.J DA SILVA - TRANSPORTE ESCOLAR - ME - í0.573.750/OOO1.06

ITEM VALOR POR KM

05 R$ 2,43 {

LEANDRO NOVAK DE PAULA - ME - í7.434.584/OOOí.06

JOANTLO DE ANpRApE - 17.548.2í61000í-99

ITEM VALOR POR KM

06 R$ 2,98 f,,,

í0 R$ 2,60 útr

14 R$ 2,45 , '

R$ 2,43 c K
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TRANSPORTES FLORY LTDA - ME _ 04.243.714/OOOí-8í

MARIA DE FATIMA FEREIRA DA COSTA - í7.566.17310001-74

ITEM VALOR POR KM

02 R$ 2,90 ,J l'.

03 R$ 2,92 ,- \..

Referente à Gontratacão de empresa(s) prestadora de servicos de Transporte
Escolar. a ser realizado no interior e sede do município durante o ano letivo de
2013.

Cândido de Abreu, em 18 de Fevereiro de 2013.

UNIOR
I

ITEM VALOR POR KM

01 R$ 2,45 0K

04 R$ 2,93 ü(

07 R$ 2,08 ,t.

08 R$ 2,18

A RE(S
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Contrato no 0t7f2013

GoNTRATO ADMTNTSTRATTVO DE PRESTRAçÃO DE
SERV!çOS DE TRANSPORTE FSCOLAR QUE ENTRE Sl
FAZEM O MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU E A
EMPRESA N. J. DA SILVA - TRANSPORTE ESCOLAR -

ME, COMO ABAIXO SE DECLARA.

O MUNIC|PIO DE CÂNDIDO DE ABREU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de
direito público interno inscrita no CNPJ/MF sob ne 76.175.926/0001-80, com sede administrativa
nesta cidade à Avenida Paraná ne 3, neste ato representado pelo seu PreÍeito Municipal, em pleno
exercício do mandato e ÍunçÕes, Dr. JOSÉ MARA REIS JUNIOR, brasileiro, casado, médico-
veterinário, portador da cédula de identidade nq RG-5.71 1.342-1-SESP/PR e do CPF/MF ne

024.056.029-97, residente e domiciliado nesta cidade, adiante denominado simplesmente
CONTRATANTE, ora com respaldo em disposições da Lei Orgânica do Município e nas leis
municipais n@ 724, de 27tO612012 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e 745, de 30t1012012 (Lei
Orçamentária para o exercício de 2013); e de outro lado, N. J. DA SILVA - TRANSPORTE
ESCOLAR - ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF ns 10.573.750/0001-06,
com sede à Estrada Serra da Mesa, Zona Rural S/N, nesta cidade de Cândido de Abreu, Estado do
Paraná, representada pelo Sr(a) NILSON JOSÉ DA SILVA, brasileiro, casado, portador da cédula
de identidade ne RG- 4.490.738-0 - PR, do CPF/MF ne 630.660.769-20, adiante denominado
simplesmente CONTRATADA, têm justo e contratado o que adiante se segue, mediante as
cláusulas e condiçÕes seguintes.

Cláusula primeira - DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviço, pela CONTRATADA,
de Transporte Escolar a ser realizado no interior e na sede do município durante o ano letivo de
2013, nos exatos termos postos pela licitação realizada por meio do Pregão Presencial ne 02t2013,
conforme a seguir:

ITEM/LINHA VALOR POR KM
05 R$ 2.43

1.1 - A prestação dos serviços acima, devera ser realizada diariamente de segunda
a sexlas Íeiras (salvos Íeriados) pela CONTRATADA e toda e qualquer manutenção (motorista,
pneus, oleo, auto elétrica, combustível, oÍicina, peças de reposição dentre outras) será de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

1.2 - As notas Íiscais/faturas correspondentes aos serviços realizados ao
CONTRATANTE deverão ser emitidas pela propria CONTRATADA, obrigatoriamente com o número
de sua inscrição no CNPJ/MF apresentados nos documentos de habilitação e na proposta de
preços, não se admitindo notas fiscais ou faturas emitidas com outros CNPJS, mesmo sendo de
filiais ou matriz.

1.3 - Quaisquer exigências Íiscais inerentes à comercializaçâo do objeto do contrato
deverão ser prontamente atendias pela CONTRATADA.

ffi
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CIáusula seounda - DA EXECUçÃO DO CONTRATO

A prestação dos serviços deverá ocorrer logo em seguida à expediçáo de Ordem de
Serviço pelo Secretário Municipal de Educação e Cultura, de maneira a não prejudicar o ano escolar
da clientela do transporte.

3.1 - A prestação dos serviços será acompanhada e Íiscalizada pela Secretaria
Municipal de Educação e Cultura.

3.2 - A Íiscalização será exercida no interesse da Administração Municipal, e não
exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades e, em eventual ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público, seus
agentes e prepostos.

3.3 É direito da CONTRATADA receber do CONTRAIANTE declaração
comprobatória de prestação dos serviços e de sua adequação ao uso, sendo isso condição
essencial para recebimento dos valores correspondentes aos serviços prestados.

C!áusula terceira - DA GARANTIA E SEGURANçA

A prestação dos serviços possui garantia plena de adequação às finalidades
pretendidas, isto é, de uso com eÍiciência e segurança de seus passageiros, devendo a
CONTRATADA providenciar os seguros cabíveis.

3.1 - A CONTRATADA deve manter o veículo com cinto de segurança em cada
banco, de maneira a possibilitar o uso continuo por parte de seus passageiros, escolares das redes
municipal e estadual de ensino,

Cláusula quarta - DO PRAZO DE CONTRATAçÂO

O contrato terá execução e vigência prevista até o dia í8 de Dezembro de 2013
tendo inicio de sua validade no ato da sua assinatura de contrato, devendo o Prestação dos
Serviços ocorrer no mesmo prazo. A execução dar-se-á por Íinda na hipótese em que o valor
contratado Íor atingido antes.

4.1 - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado

CIáusuIa quinta - DO VALOR DO CONTRATO E DA FORMA DE PAGAMENTO

O valor do presente contrato será de R$ 36.450,00 (trinta e seis mil quatrocentos
e cinquenta reais).

5.1 - Os valores deverão ser pagos pelo CONTRATANTE mediante transferência
eletrônica, nos termos da lnstrução Normativa ne 58/2011 do Tribunal de Contas do Estado, em
conta a ser fornecida pela CONTRATADA.

5.2 O pagamento dos serviços será efetuado mensalmente mediante
apresentação de nota fiscal relativa ã quantidade de quilometros rodados e aos dias de eÍetiva
prestaçáo dos serviços de transporte escolar prestados durante o mês de sua realização, pagáveis
até o 15e dia útil do mês subsequente ao que se reÍerir.
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prestados de acordo, Íeita pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a quem competê a
fiscalização da quantidade e qualidade dos serviços.

5.3.1 - A nota fiscal, não poderá conter emendas, rasuras, acréscimo ou entrelinhas,
onde deverá constar, além de seus elementos padronizados, os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO DE ABREU
Avenida Paraná, 03 - centro - CEP 84.470-000 - Cândido de Abreu/PR
cNPJ 76.1 75.926/0001 -80
PREGÃO PRESENCIAL 

-I-5.3.2 - Caso se constate irregularidade nas Íaturas apresentadas, o Município, a seu
exclusivo critério, poderá devolvê-las à proponente, para as devidas correções, ou aceitá-las,
glosando a parte que julgar indevida. Na hipótese de devolução, as faturas serão consideradas
como não apresentadas, para Íins de atendimento às condições contratuais.

5.4. Os eventuais encargos Íinanceiros, processuais e outros, decorrentes da
inobservância, pela CONTRATADA, de ptazo de pagamento, serão de sua exclusiva
responsabilidade.

5.5. A Administração efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre
todos os pagamentos à CONTRATADA.

5.6 - Caracterizada mora no pagamento de quaisquer valores após o prazo
estabelecido no caput desta cláusula, Íica desde logo estipulado que, ao valor em atraso serão
aplicados juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês ou Íração superior a'15 (quinze) dias,
além de multa de 2,0% (dois por cento), independente da correção monetária, aplicada segundo
índices oÍiciais, quando o atraso Íor superior a 30 dias, tudo até Íinal liquidação.

cláusula sexta - DA REVIsÃo oos PREcos

Em hipotese alguma será concedido reajustamento os preços contratados, e o valor
constante na Nota Fiscal/Fatura, quando da sua apresentação, não soÍrerá qualquer atualização
monetária até o eÍetivo pagamento.

6.1 - Os preços ora pactuados somente poderão ser objeto de revisão de acordo
com o disposto na alínea "d", do inciso ll, do artigo 65 da Lei Federal n'Q 8.666/93, mediante
solicitação Íormal da CONTRATADA em requerimento dirigido ao PreÍeito Municipal, desde que
acompanhada de documentação que comprove a eÍetiva procedência do pedido.

Cláusula sétima - DO PROCESSO LICITATÓRlO

O presente contrato é celebrado por Íorça do processo licitatório decorrente do
Pregáo Presencial ne 0212013.

Cláusula oitava - DAS OBRIGAÇOES ADICIONAIS DAS PARTES:

8.1 - São obrigações do CONTRATANTE:

a) comunicar a CONTRATADA sobre eventuais irregularidades manifestadas na
execução do contrato, solicitando a adoção de medidas e providências suÍicientes para a solução do
problema;

c) acompanhar e Íiscalizar a execução do contrato, bem como atestar nas notas
fiscais/faturas a eÍetiva prestação dos serviços objeto desta licitaçáo;

Av. Paraná, 3 - Fone: 43-3476-1222 - www.candidodeabreu.pr

5.3 - As notas Íiscais deverão possuir certificação de que os serviços
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d) assegurar ao pessoal da CONTRATADA o atendimento de eventuais
que forem necessárias para propiciar a plena execução do contrato;

caso;

e) certificar a execução dos serviços;

f) efetuar os pagamentos à CONTRATADA nos prazos Íixados.

g) aplicar à CONTRATADA as sançÕes regulamentares e contratuais, quando Íor o

8.2 - São obrigações da CONTRATADA:

a) executar os serviços objeto do presente contrato com segurança e qualidade,
dentro do prazo avençado;

b) pagar todos os tributos, contribuições Íiscais e parafiscais que incidam ou venham
a incidir, direta e indiretamente, sobre os serviços prestados;

c) atender prontamente quaisquer exigências do representante do CONTRATANTE,
inerentes ao objeto da contratação;

d) manter, durante a execução deste contrato, as mesmas condições da
habilitação.

Cláusula M!!ê - DO CUSTEIO DAS DESPESAS

Os Recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente
contrato serão provenientes de receitas próprias do Município, podendo ser utilizadas quaisquer das
dotações orçamentárias abaixo:

06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.06012-036 Atividades do Ensino Fundamental FUNDEF 407o
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

06.003 Divisão de Transporte Escolar
12.361.06012-040 Manutenção da Divisão de Transporte Escolar
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0.'l .00.000000 01 000 Recursos Ordinários (livres) Arrecadação
0.1 .00.000103 01 1 03 5o/o Sobre TransÍerência Constitucional
3.1.00.000124 31124 PNATE PROG NAC TRANSP ESCOLAR
3.1 .OO.OOO135 31 135 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2OO9

Cláusula décima - DAS SANÇOES ADMTNISTRATIVAS

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

l) advertência;

ll) multas, por meio de Documento de Arrecadação Municipal, a ser preenchido de acordo
com instruções Íornecidas pela CONTRATANTE):

SpcnnrlnrA MuNrcrpAL DE A»rurxrsrnAÇÀo
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a) de 17o (um por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso no

contratual de entrega, ou no prazo de substituição do item deÍeituoso, limitado a 1

do mesmo valor, por ocorrência;
b) de 57o (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por inÍração a qualquer cláusula

ou condição do contrato, não especiÍicada na alínea "a" acima, e aplicada em dobro na
sua reincidência;

c) de 10o/o (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de recusa injustificada
da licitante adjudicatária em Íirmar o termo de contrato ou em aceitar ou em retirar o
instrumento equivalente a dito termo, conforme o caso, no prazo e condições
estabelecidas;

d) de 10% (dez por cento) do valor total do contrato pela recusa em corrigir qualquer erro,
deÍeito, vício do item rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correção não se
eÍetivar nos 15 (quinze) dias que se seguirem à data da comunicação Íormal da rejeição
ou deÍeito.

lll) 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
Íraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer Íraude Íiscal,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a propria autoridade que aplicou a sanção, sem prejuízo das multas
previstas neste Edital e das demais cominações legais.

10.í - Se o valor da multa não Íor pago, ou depositado, será automaticamente
descontado do pagamento a que a CONTRATADA Íizer jus. Em caso de inexistência ou
insuÍiciência de crédito da CONTRATADA, o valor devido será cobrado administrativamente ou
inscrito na dívida ativa do município, e cobrado na Íorma da Lei.

10.2 - As sanções previstas nos incisos I e lll poderáo ser aplicadas juntamente com
as multas do inciso ll, Íacultada a defesa prévia da CONTRATADA no respectivo processo, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis.

C!áusula décima primeira - DISPOSIçÕeS eOtCtOruAlS

O presente instrumento não se reveste do caráter de exclusividade, observando-se
às partes o direito à sua rescisáo, a qualquer tempo, uma vez veriÍicado o inadimplemento de
qualquer de suas cláusulas, independente de providência judicial preliminar, podendo ainda ser
rescindido no exclusivo interesse do CONTRATANTE, independente de indenizaçáo, nas hipoteses
previstas pelo art. 79, inciso l, da leiÍederal no 8.666193.

11.1 - O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo disposto
no art. 57, § 1e e art. 65 de Lei 8.666/93, desde que devidamente Íundamentado e autorizado pela
autoridade superior.

11.2 - A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da
CONTRATADA não importará, de Íorma alguma, em alteração contratual.

11.3 - E vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente a prestação do
serviço que se propôs arealizar sem a anuência do CONTRATANTE.

11.4 - Fica eleito o Foro da Comarca de Cândido de Abreu, com renúncia de
quaisquer outros, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas e questões
oriundas desta licitação.
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E por estarem justas e contratadas, firmam as partes este instrumento,
testemunhas nomeadas, presentes ao ato.

EdiÍício da de Abreu, em 20 de Íevereiro de 2013.

CONTRATANTE:
DE

José Maria Reis

CONTRAT

TESTEMUNHAS:

1.

vA-
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Contrato no 018/2013

GoNTRATO ADMTNTSTRATTVO DE PRESTRAçÃO
DE SERV!çOS DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE
ENTRE SIFAZEM O MUNIC|PIO DE CÂNDIDO DE
ABREU E A EMPRESA LEANDRO NOVAK DE
PAULA. ME, COMO ABAIXO SE DECLARA

O MUNIC|PIO DE CÂttOlOO DE ABREU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de
direito público interno inscrita no CNPJ/MF sob ne 76.175.926/0001-80, com sede administrativa
nesta cidade à Avenida Paraná nq 3, neste ato representado pelo seu PreÍeito Municipal, em pleno
exercício do mandato e funções, Dr. JOSE MARA REIS JUNIOR, brasileiro, casado, médico-
veterinário, portador da cédula de identidade na RG-5.71 1.342-1-SESP/PR e do CPF/MF nq

024.056.029-97, residente e domiciliado nesta cidade, adiante denominado simplesmente
CONTRATANTE, ora com respaldo em disposições da Lei Orgânica do Município e nas leis
municipais nÉ 724, de 27t0612012 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e 745, de 3Ol1Ot2O12 (Lei
Orçamentária para o exercício de 2013); e de outro lado, LEANDRO NOVAK DE PAULA - ME,
pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF ne 17.434.584/0001-06, com sede à Estrada
Principal Ubazinho, Zona Rural S/N, nesta cidade de Cândido de Abreu, Estado do Paraná,
representada pelo S(a) LEANDRO NOVAK DE PAULA, brasileiro, casado, portador da cedula de
identidade ne RG- 6.031.664-3 - PR, do CPF/MF ne 435.6t6.249-87, adiante denominado
simplesmente CONTRATADA, têm justo e contratado o que adiante se segue, mediante as
cláusulas e condições seguintes.

Cláusula primeira - DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviço, pela CONTRATADA,
de Transporte Escolar a ser realizado no interior e na sede do município durante o ano letivo de
20'13, nos exatos termos postos pela licitação realizada por meio do Pregão Presencial ne 02t2013,
conforme a seguir:

ITEM/LINHA VALOR POR KM
06 R$ 2.98
10 R$ 2.60
14 Rs 2.45

1.1 - A prestação dos serviços acima, devera ser realizada diariamente de segunda
a sextas feiras (salvos Íeriados) pela CONTRATADA e toda e qualquer manutenção (motorista,
pneus, óleo, auto elétrica, combustível, oficina, peças de reposição dentre outras) será de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

1.2 - As notas fiscais/Íaturas correspondentes aos serviços realizados ao
CONTRATANTE deverão ser emitidas pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o número
de sua inscrição no CNPJ/MF apresentados nos documentos de habilitaçáo e na proposta de
preços, não se admitindo notas fiscais ou Íaturas emitidas com outros CNPJS, mesmo sendo de
Íiliais ou matriz.
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1.3 - Quaisquer exigências fiscais inerentes à comercializaçâo do objeto
deverão ser prontamente atendias pela CONTRATADA.

Cláusula sequnda - DA EXECUçÃO DO CONTRATO

A prestação dos serviços deverá ocorrer logo em seguida à expedição de Ordem de
Serviço pelo Secretário Municipal de Educação e Cultura, de maneira a não prejudicar o ano escolar
da clientela do transporte.

3.1 - A prestação dos serviços será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria
Municipal de Educação e Cultura.

3.2 - A Íiscalização será exercida no interesse da Administração Municipal, e não
exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades e, em eventual ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público, seus
agentes e prepostos.

3.3 É direito da CONTRATADA receber do CONTRATANTE declaração
comprobatória de prestação dos serviços e de sua adequação ao uso, sendo isso condiçáo
essencial para recebimento dos valores correspondentes aos serviços prestados.

Cláusula terceira - DA GARANTIA E SEGURANÇA

A prestação dos serviços possui garantia plena de adequação às finalidades
pretendidas, isto é, de uso com eÍiciência e segurança de seus passageiros, devendo a
CONTRATADA providenciar os seguros cabíveis.

3.1 - A CONTRATADA deve manter o veículo com cinto de segurança em cada
banco, de maneira a possibilitar o uso contínuo por parte de seus passageiros, escolares das redes
municipal e estadualde ensino,

C!áusula quarta - DO PRAZO DE CONTRATAçÃO

O contrato terá execução e vigência prevista até o dia 18 de Dezembro de 2013
tendo inicio de sua validade no ato da sua assinatura de contrato, devendo o Prestação dos
Serviços ocorrer no mesmo ptazo. A execução dar-se-á por Íinda na hipotese em que o valor
contratado Íor atingido antes.

4.1 - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado

CIáusula quinta - DO VALOR DO CONTRATO E DA FORMA DE PAGAMENTO

O valor do presente contrato será de R$ 168.600,00 (cento e sessenta e oito mil e
seiscentos reais).

5.1 - Os valores deveráo ser pagos pelo CONTRATANTE mediante transÍerência
eletrÔnica, nos termos da lnstruçâo Normativa ne 58/2011 do Tribunal de Contas do Estado, em
conta a ser Íornecida pela CONTRATADA.

5.2 O pagamento dos serviços será efetuado mensalmente mediante
apresentação de nota fiscal relativa ã quantidade de quilometros rodados e aos dias de eÍetiva
prestaçâo dos serviços de transporte escolar prestados durante o mês de sua realização, pagáveis
atê o 15e dia útil do mês subsequente ao que se referir.
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5.3 - As notas fiscais deverão possuir certificação de que os serviços foram
prestados de acordo, Íeita pela Secretaria Municipal de Educaçáo e Cultura, a quem compete a
fiscalização da quantidade e qualidade dos serviços.

5.3.1 - A nota Íiscal, não poderá conter emendas, rasuras, acréscimo ou entrelinhas,
onde deverá constar, além de seus elementos padronizados, os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO DE ABREU
Avenida Paraná, 03 - centro - CEP 84.470-000 - Cândido de Abreu/PR
cNPJ 76. 1 75.926/0001 -80
PREGÃO PRESENCIAL 

-I-5.3.2 - Caso se constate irregularidade nas Íaturas apresentadas, o Município, a seu
exclusivo critério, poderá devolvê-las à proponente, para as devidas correções, ou aceitá-las,
glosando a parte que julgar indevida. Na hipótese de devolução, as faturas serão consideradas
como não apresentadas, para Íins de atendimento às condições contratuais.

5.4. Os eventuais encargos Íinanceiros, processuais e outros, decorrentes da
inobservância, pela CONTRATADA, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva
responsabilidade.

5.5. A Administração eÍetuará retenção, na Íonte, dos tributos e contribuições sobre
todos os pagamentos à CONTRATADA.

5.6 - Caracterizada mora no pagamento de quaisquer valores após o prazo
estabelecido no caput desta cláusula, fica desde logo estipulado que, ao valor em atraso serão
aplicados juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês ou Íração superior a 15 (quinze) dias,
além de multa de 2,0% (dois por cento), independente da correção monetária, aplicada segundo
índices oÍiciais, quando o atraso Íor superior a 30 dias, tudo até final liquidação.

Cláusula sexta - DA REVISÃO OOS PRECOS

Em hipótese alguma será concedido reajustamento os preços contratados, e o valor
constante na Nota Fiscal/Fatura, quando da sua apresentação, náo soÍrerá qualquer atualização
monetária até o eÍetivo pagamento.

6.1 - Os preços ora pactuados somente poderão ser objeto de revisão de acordo
com o disposto na alínea "d", do inciso ll, do artigo 65 da Lei Federal na 8.666/93, mediante
solicitação Íormal da CONTRATADA em requerimento dirigido ao PreÍeito Municipal, desde que
acompanhada de documentação que comprove a eÍetiva procedência do pedido.

Cláusuta sétima - DO PROCESSO LICITATÓRlO

O presente contrato é celebrado por força do processo licitatorio decorrente do
Pregão Presencial ne 0212013.

Cláusuta oitava - DAS OBRTGAçOES ADICIONAIS DAS PARTES:

8.1 - São obrigações do CONTRATANTE:

a) comunicar a CONTRATADA sobre eventuais irregularidades maniÍestadas na
execução do contrato, solicitando a adoção de medidas e providências suficientes para a soluçáo do
problema;

c) acompanhar e Íiscalizar a execução do contrato, bem como atestar nas
fiscais/Íaturas a eÍetiva prestação dos serviços objeto desta licitação;

notas

«
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d) assegurar ao pessoalda CONTRATADA o atendimento de eventuais inÍormações
que Íorem necessárias para propiciar a plena execução do contrato;

e) certiÍicar a execução dos serviços;

f) eÍetuar os pagamentos à CONTRATADA nos prazos Íixados.

g) aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares e contratuais, quando Íor o

8.2 - São obrigações da CONTRATADA:

a) executar os serviços objeto do presente contrato com segurança e qualidade,
dentro do prazo avençado;

b) pagar todos os tributos, contribuiçôes fiscais e paraÍiscais que incidam ou venham
a incidir, direta e indiretamente, sobre os serviços prestados;

c) atender prontamente quaisquer exigências do representante do CONTRATANTE,
inerentes ao objeto da contratação;

d) manter, durante a execução deste contrato, as mesmas condiçÕes da
habilitação.

Cláusula nona - DO CUSTEIO DAS DESPESAS

Os Recursos Íinanceiros destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente
contrato serão provenientes de receitas próprias do Município, podendo ser utilizadas quaisquer das
dotaçÕes orçamentárias abaixo:

06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.06012-036 Atividades do Ensino Fundamental FUNDEF 40%o

3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

06.003 Divisão de Transporte Escolar
12.361.06012-040 Manutenção da Divisão de Transporte Escolar
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0.1 .00.000000 01 000 Recursos Ordinários (livres) Arrecadação
0.1 .00.0001 03 01 103 5% Sobre TransÍerência Constitucional
3,1.00.000124 31124 PNATE PROG NAC TRANSP ESCOLAR
3.1 .OO.OOO 1 35 31 135 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2OO9

Cláusula décima - DAS SANçOES ADMTNISTRATIVAS

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

l) advertência;

ll) multas, por meio de Documento de Arrecadação Municipal, a ser preenchido de
com instruções fornecidas pela CONTRATANTE):

acordo

6(
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a) de 1o/o (um por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso no
contratual de entrega, ou no prazo de substituição do item defeituoso, limitado a 1Oo/o

do mesmo valor, por ocorrência;
b) de 57o (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula

ou condição do contrato, não especiÍicada na alínea "a" acima, e aplicada em dobro na
sua reincidência;

c) de 10o/o (dez por cento) sobre o valortotal do contrato, no caso de recusa injustificada
da licitante adjudicatária em Íirmar o termo de contrato ou em aceitar ou em retirar o
instrumento equivalente a dito termo, conÍorme o caso, no prazo e condições
estabelecidas;

d) de 10% (dez por cento) do valor total do contrato pela recusa em corrigir qualquer erro,
defeito, vício do item rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correção não se
eÍetivar nos 15 (quinze) dias que se seguirem à data da comunicação Íormalda rejeição
ou defeito.

lll) 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 Íalsa,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
Íraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer Íraude Íiscal,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, sem prejuízo das multas
previstas neste Edital e das demais cominações legais.

10.1 - Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente
descontado do pagamento a que a CONTRATADA Íizer jus. Em caso de inexistência ou
insuÍiciência de crédito da CONTRATADA, o valor devido será cobrado administrativamente ou
inscrito na dívida ativa do município, e cobrado na forma da Lei.

10.2 - As sanções previstas nos incisos I e lll poderão ser aplicadas juntamente com
as multas do inciso ll, Íacultada a defesa prévia da CONTBATADA no respectivo processo, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis.

Cláusula décima primeira - DISPOSIçÔES ROICIONAIS

O presente instrumento não se reveste do caráter de exclusividade, observando-se
às partes o direito à sua rescisão, a qualquer tempo, uma vez veriÍicado o inadimplemento de
qualquer de suas cláusulas, independente de providência judicial preliminar, podendo ainda ser
rescindido no exclusivo interesse do CONTRATANTE, independente de indenizaçáo, nas hipoteses
previstas pelo art. 79, inciso l, da leiÍederal ne 8.666/93.

11.1 - O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo disposto
no art.57, § 1e e art. 65 de Lei 8.666/93, desde que devidamente Íundamentado e autorizado pela
autoridade superior.

11.2 - A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da
CONTRATADA não importará, de Íorma alguma, em alteração contratual.

11.3 - E vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente a prestaçáo do
serviço que se propôs a realizar sem a anuência do CONTRATANTE.

11.4 - Fica eleito o Foro da Comarca de Cândido de Abreu, com renúncia de
quaisquer outros, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas e questões
oriundas desta licitação.
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