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- CâmaÍa lvlunicipal de Nova Laraniêiras

Estado do Paraná
CNPJ n". 95.587.663i0001-60

Rua Rio Grande do Sul , no.2122, Cenlrc - CEP: 85350-000
E-mail: contato@cmnl.pr.qov.br / licitacao@cmnl.pr.gov.br

FoÍ\ê: (42) 3637-1202

De: Comissáo Permanente dê Licitâçóes

Para: Presidente da Câmara Municipal de Nova Laranjeiras

Ref.: Aquisiçáo de combustível (gasolina comum)

Prezado Senhor,

Após solicitação de Vossa Excelência ê ante a necessidade de adquirir

combustível (gasolina comum) para a Câmara Municipal de Nova Laranjeiras,

realizou-se o projeto básico o qual contempla uma pesquisa de preços, obtendo-se

apenas 0l (um) orçamento, sendo esse orçamento fornecido pela empresa AUTO

POSTO ROSA LTDA, CNPJ: 04.244.054/0001-53, no valor de R$ 14,980,00 (quatorze

mil novecentos ê oitenta reais) para 2.000 (dois mil) litros de gasolina comum, ou seja,

pelo valor unitário dê R$ 7,49 (sete reais e quarenta e nove centavos) por liho de

gasolina comum, com pagamento conforme consumo e mediante emissâo de nota

Íiscal, de acordo extrai-se do pro.ieto básico em anexo.

Atenciosamenle,

ranjeiras, em 22 de maryo de 2022.

IN

MEMORANDO

Presidentê da C anente de Licitaçóês



Câmara Municipal de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná

cNPJ n'. 95.587.663/0001-60
Rua Rio Gíande do Sul, no. 2122, Centro - CEP] 85350-000

E-mail: ç!!tatq(@9O[L!LgPJ-b! / I i c itacao @c m n I pr oov. b r
Fane 142) 3637-1202

MEMORANDO

De: Presidente da Câmarâ Municipal de Nova Laranjeiras

Para: Comissão Permanente de Licitaçôes

Ref.:Aquisiçáo de combustível para a Câmara Municipal

Prezados,

Após estudo do poêto básico e documêntação anexa, solicito que sejam

tomadas as devidas providências para que a empresa que ofereceu orçamento, ou

seja, AUTO POSTO ROSA LTDA, CNPJ: 04.244,054/000í-53, seja contratada para

fornecer combustível (gasolina comum) para a Cámara Municipal, conÍorme

especificado no projeto básico.

Atenciosâmentê,

jeiras, em 22 de março de 2022.

SANTOS
cipâl



Câmara Municipal de Nova Laranjeiras
Esiêdo do Paraná

CNPJ n". 95.587.663/0001-60
Rua Rio Grande do Sul . no.2122, Ceúto - CEP: 85350-000

E-mail: çgljalqÍogMllt gq-DI / l ic itac ao (Oc m n l. p Í. qov br
Fone: \42) 3637 -1202

MEMORANDO

De: Comissáo Permanente de Licitaçôes

Para: Contador da Câmarâ Municipalde Nova Laranjeiras de Nova Laranjeiras-PR

Assuntor Dispensa de licitação

Prezado Sênhor,

Para que a aquisiçáo de combustível (gasolina comum) possa prosseguir,

solicitamos ao setor competente a indicaÇão de:

1 - Recursos de ordem orçamentária para fâzer em face de despesa pelâ Divisão de

Contâbilidade.

Atenciosamente,

Novâ Laranjeiras, em 22 de matço de 2022.

ROVIN
Presidente da Co Permanênte de Licitaçóes
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Càmara Municipal de Nova LaÍanjeiras
Estado do PâÍaná

CNPJ n". 95.587.663/0001-60
Rua Rio Grande do Sul, no.2122, CenÍto - CEP: 85350-000

E-mailr Q!!!A!91Q!.O]1L!].ggf-Ol / li6itacao@ c m n l. pr. qov. bÍ
Fonê. (42) 3637-1202

De: Contador da Câmara Municipal de Nova Laranieiras de Nova Laranjeiras -PR

Para; Comissâo Permanente de Licitaçôes

Assunto: Dispensa de licitaçáo

Prezados,

Em atenção ao pedido realizado por Vossa Senhoria, informo a existênciâ de

previsáo de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigâções

decorrentes da contratação de empresa para fornecer combustível (gasolina comum),

objeto deste processo de dispensa de licitaçáo, sendo que o pagamento será eÍêtuado

através das seguintes dotaçôes orçâmentárias:

0í - Legislativo Municipal

01.001 - Câmara Municipal

01 .03 1 .01012-00'í - Atividâdes do Poder Legislativo

33.90.30-00.00 - Material de Consumo

Sub - elemênto 3.3.90.30.0í.02 - Gasolina.

Atenciosamente,

Nova Laranjeiras, em 22 de marco de 2022.

MEMORANDO



câmarâ Municipal de Nova Lâranjeiras
Estado do Paraná

CNPJ n'. 95 587.663/0001-60
Rua Rlo Grande do S! , no. 2122, Centro - CEPi 85350-000

E-mail 9-Q-üê!a@!I! !-Lp-L -bI / lic tacao@cmn.pr oov br
Fone: (42) 3637-1202

DOCUMENTOS DE HABILITAÇAO JURIDICA

E DE REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA

AUTO POSTO ROSA LTDA



C PROVÀNft OEINSCRII]AO I DÊSTUAÇAO CAOASTRÀL

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Cidadã0,

ConfiÍa os dados de ldenliícação da Pessoa Juíídicâ e, se houver quâlqueÍ divergência, pÍovidenciejunto à RFB a sua

aluâlizaçâo cadasÍal.

AinfomaçãosobÍe o poÍle queconsla neste comprovante é a declarada pelo contribuinte-

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA
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AUTO POSTO ROSA LTDA
OITAVA ALTERAçÃO CONTRATUAL

CNPJ n" 04.244.054/0001-s3 NIRE 41204484611

M,lxr-exBNrzzE, brasileiü. naturâl de Verê/PR, nascida efi l0/10/1965, casada em reBime

de bens, empresíÍia, portadora do CPF/MF 524.735.039-15 e Cédulâ de Identidade Civ Cn'
2.233.412 SSP/PR, residerte e domiÇiliada nâ Ruà Engenheiro Rebouças, n'2828, Apto 1602,
CEP 85.812-130, Cascâvel/PR; e, NtrocrR JosD NEzzD, brasileiro, natural de Francisco BelrrãoiPR,
nascido em 0910'71195'7, divorciado, empresário, ponador do CPF.4úF n-" 283.9?9.24949 e Cédül^ de
Identidâde Civil RG n." 1.426.725 SSP/PR, residente e domiciliado na Ruâ Antonina, n" l9l, Apto 803,
Centrc, CEP 85601-580, Francisco Belrrão,?R;9, VALDIR GERVINSKT, bmsileiro, naturol de Verê,4R,
mscido em 2010911960, casado em comunhão parcial de bens, empresário. portador do CPFMF n"
395.400.149-72 e Cédula de Identidade Civil RG n" 2.161.803 SSP/PR, residente e domiciliado na Rua

São Paulo, n'1.212, Centro, CEP 85.601-010, Francisco Beltdo/Pr.
Os sócios acima identificôdos, componentes da sociedade limitadâ que gira sob o nome empresarial de

AUTO POSTO ROSA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n'04.244.054/0001-53, estabelecida na Rua

S rtâ Catarina, S/n,o, Centro, Nova Llranjeirâs PR, CEP 85.350400, cujo ContÍato Social está
ârquivado na Juntâ Comerciâl do Estado do Parâná sob o no 41204484611, resolvem alterú seu contrato
social pelas cláusulas e co[dições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRAT DA aLTERÁÇÀO DE ENDER-EÇo: Frca aheÍada o endereço da empÍesa
que era: Rua Santa Catarina, s/n', Cenfo, Nova LaÍanjeiras PR, CEP 85.350-000, Para: Rua Sarta
Câtârina, 1517, Sala, Ceitro, Novâ Larânje[as - PR, CEP 85.350-000

CLÁUSULA sEcUNDAr. DA ALTERAÇÃo DAs DEMÁIS CLÁUSULAS: permanecem em vigor
as demais cláusulas do contÍato social e alterâçôes, não modificadas por este iqstrumento.

cLÁusuLA TERCEIRA: DÀ CONSOT-IDAÇÀO DO CONTRATO SOCIAT-: Os sócios resolvem,
por este instrumento, âtualizar e coDsolidar o contmto social, tornando assim sem efeito, a paÍir desla
data, as cláusulas e condiçôes contidÂs no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida [-ei
n' 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societiirio passam a teÍ a seguinte rcdação:

CONTRATO CONSOLIDADO
AUTO POSTO ROSA LTDÀ

sÉTIMA ALTERAÇÀo coNTRATLAL
CNPJ 04.24.05,U0001-53 - NIRE 4120448461r

MARLENE NEzzE, brasileira, natural de Verê/PR, nascida em 10/10/1965, casada em regime de separaÇão
de bens, empresúia, portadom do CPF/MF 524. ?35.039-15 e Cédula de Idenridade Civil RG n'
2.233.412 SSP/PR, residente e domiciliada na Rna Engenheiro Rebouçâs, oo 2828, Apto 1602, Cenrro,
CEP 85.812-130, Cascavel,/PR; e, NEocrR Jo.sE NEzzE, brâsileiro, narurâl de Fmncisco Beltrão,?R,
nascido em 09/07/1957, divorciado, empresário, pofiador do CPFMF n.' 283.979.249-49 e Cédula de
Identidade Civil RG n.' 1.426.725 SSP/PR, residente e domiciliado nâ Rua Antonina, n' 191, Àpro 803,
Centro, CEP 85601-580, Francisco Beltrão/PR; e, VALDIR GERvrNsKr, brasileiro, natural de Verê,PR.
nâscido em 2010911960, casado e comunhão parcial de bens, empresário, portador do CPF/MF n'

(U§O EXCLUSIVO.IUNTA CON'IERCIAL)
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AUTO POSTO ROSA LTDA
OITAVA ALTERAÇÀO CONTRATUAL

CNPJ n' 04.244.054/0001-53 NIRE 4120448461

395.400.149:72 e Cédula de Identidade Civit RG n'2.161.803 SSP/PR, re e dorniciliado na Rua

São Paúo, n' 1.212, CenÍo, CEP 85.601-010, Füncisco Beltrão/Pr.
os sócios acima idetrtificados, componentes da sociedade limitada que giÍa sob o nome empresarial

de ÀUTO POSTO ROSA LTDA, inscdta no CNPJ sob o rf 01.494.84910001-21, estabelecida na Rua
Santa Catarina, 1517, Sala, Cerüo, Nova Laranjeiras - PR, CEP 85.350-000, resolvem consolidar seu

contrato social pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESÀRIÀL, SEDE E DOMICILIO: A SOCiCdAdE giTA SOb O

nome emprcsâÍial de AUTO POSTO ROSA LTDÀ, com sede na Rua Santa CataÍina, 1517, Sala,
CeÍrÍo, na cidade de Nova Laranjeiras - PR, CEP 85.350-000.

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRÂS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a qualquer
tempo, abrir ou fechú frlial ou outra dependência, l1o país ou no exteúor, mediante âlteração conhatual
âssinada por todos os sócios.
CLAUSULA TERCEIRA . INICIO DÀS ATWIDÀDES E PRAZO DE DURAÇAO DA
SOCIEDÀDE: A sociedade iniciou suas atividades em 02101/2001 e seu prazo de duração é por tempo
indeterminado.

cLÁusuLA QUARTA - aTIVIDADES ECoNÔMICAS: A sociedade rerá por objero de exploração:
a) 47.31-8-00 - Comércio vaÍejista de combusíveis pam veículos automotores; b) 49.30-2-03 - TmnspoÍe
rodoviário de produtos perigosos; c) 4930-2-02 - Tmnsporte rodovirário de carga, exceto produtos
perigosos e mudanças, intemunicipal, interestadual e intemacional; d) 46.82-6-00 - Comércio atacadista
de gás liquefeito de petróleo (GLP); e) 47.84-9-00 - Comércio vaÍejista de gás liquefeito de petÍóleo
(Gl'P); fl 4'7,29-6-99 - Comércio varejista de produtos âlimentícios; à 41.32-6-00 - Comércio varejista
de lubdficantes; h) 45.30-7-03 - Comércio a varcjo de peças e acessóÍios novos para veículos
automotores: i) 45.20-0-05 - Seúiços de lavagem, lubdficação e polimento de veículos automotoresl j)
45.20-0-01 - SeÍviços de manutenção e repaÍação mecânica de veículos automotores: k) 4723-7100
Comércio Varejista de bebidas; 1) 41,29-6-02 Comércio Varejista de Mercadorias em loja de
Conveniência.

CLÁUSULA QIINTA - CAPITAL SOCIÀL: O capital sociat é R$ 1.000.000,00 (um milhão de
reais), dividido em 1.000.000 (um milhão) de quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente
integalizâdas, sendo a responsabilidade de cada sócio restritâ ao valor de suas quotas, assim disüibuído
enfe os sócios:

socros QUOTAS Vo VALOR GM R$)
VAT-DR GERVINSKI 685.000 68.50 685.000.00
MARLENE NEZZE 290.000 29.0 290.000,00
NEocR JosE NEZZE 25.000 2,50 25.000.00
TOTAL 1.000.000 100,0 1.000.000.00

"-t'a
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AUTO POSTO ROSA LIDA
OIIAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ n" 04.24 4.05.Y0001-5 3 NIRE 4120448461 1

a1
gina 3 de 6

atÃusuta sExra - Dos s@ios ADMINISTRADoRES: Ficâm rcsponsáveis feladdmidstração
da sociedade os sócios NEOCIR JOSE NEZZE e VALDIR GERVINSKI, com poderes e atdbuições
individualÍnente, autorizado o uso do nome empresaÍial, vedado, todavia, em atiüdades gstranhas ao

irttelesse social ou assumir obrigâções seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como
onerâÍ ou alienú bens imóveis da sociedade, sem autorizaÉo do outro sócio.

CLÁUSULA SÉTIMA . Do PRó-LÀBoRE: Aos sócios que prestdem sen iços à sociedade será

fixada, êm comum acordo, remunemção â título de pró-Labore, obsemadas as disposições regulamentares
peÍinenies.

CLÁUSULÀ OITAVA - DA PRESTÀÇÀO DE CONTAS: Ao remino de cada exercício social, em 3l
de dezembro, o adminisúador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração
do inventifuio, do balanço pâtrimoniâl e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na
prcporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradâs.

§1o. Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício sociâl, os sócios deliberarão sobre as contas e

designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA NONÀ - DA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS: A distribuiçào dos luqos seú feira
pÍoporcionalmente aos sócios de acordo mm a participação no capital de cada um.

§1o" Os resútados serão âpüados mensalmente pela contabilidade e, após a apuração mensal, poderão ser
distribúdos de âcordo com a deliberação da sociedade.

CLÁUSL'LA DÉCIMA - DO DESEMPEDIMENTO: Os adminisrradores declarâÍ, sob as penas da
lei, de que não estáo impedidos de exercer a adminisftação da sociedade, por lei especial, ou em virtude
de condenação cÍimillal, ou por se elcontraÍ sob os efeitos delâ, a penâ que vede, ainda que
tempomriamente, o acesso a cargos públicos; ou por cdme falimentar, de prevaricação, peita ou subomo,
concu§são, peculato, ou contÍa a eco[omia popular, mntra o sistema financeiro nacional, conhâ Dormas
de defesa da concorência, conffa as rclâções de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁusuLA DÉCIMÀ PRnm,IR{ . DAs DELIBERÂÇÕES SOCTAIS: As deliberações sociais
serão tomadas em reunião de sócios, cujo quórum de instalação e de decisão será a maioria simples do
capital social.

§1"" A rcunião dos sócios será convocada pelo Adminisíador e/ou sócio, com 10 (dez) dias de
antecedência, medimte expediÇão de carta convocatória, com local, data. hora e a ordem do dia da
rcuíião, para os eldereços que os sócios, pâÍa esse fim, depositarem na sede da sociedade.

(USO EXCLUSIVO JUNTA COMERCIAI-)
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AUTO POSTO ROSA LTDA
OITAVA ALTERAÇÁO CONTRATUAL

CNPJ n" 04.244.054/0001-5 3 MRE4120,1484611

CL I]SIJLA I) A SEGUNDA . T CIA DE QUOTÀS: As quotpsrão indivisíveis e

não podeÍão ser cedidâs ou transferidas a terceiÍos sem o consentimento do outro sócio, â quem ficâ
assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postâS à
venda, formalizaodo, se realizada a cessão delâs, â alterâção contratuâl pertinente.

cl-Áusul-À DÉcrMA TERCEIRA - DA RESoLUÇÂo DA SOCIEDADE: Falecendo ou sendo

interditado qualquer sócio, a sociedade continuâÍá suâs atividades com os herdeiros ou sucessores. sejam

eles capazes ou incapazes devidamente representados ou assistidos na forma da lei.

§1". Não sendo possível ou inexistindo interesse dos herdeiroJsucessores ou dos sócios remsnescentes, o
valor de seus haveres seÍá apurado e liquidado com base na situação paEimonial da sociedade, à data da

Íesolução, verificada em balanço especialmente levantâdo.

§2"- O mesmo procedime[to previsto no item 10.2 será adotado em outros casos em que a sociedade se

Íesolva em relação a seu sócio.

CLÁusuLA DÉCIMA QUARTA - DA ExcLUsÃo Do SóCIO: os sócios poderão ser excluídos da
sociedade quando ocorerjusta causa prcvista ndlet l0/062002,

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FoRO: Fica eleiro, paÍa diÍimir eventuais dúvidas e resolver os
conflitos o undos deste contrato, o folo da cidade de Nova LannjeiÍas/PR, com renúncia a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E por eslarem de comum acordoJ com as cláusulas e condições acima, lavram, datam e assinam o
presente instrumento em 0l (uma) via, obrigando-se por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus

teÍnos.

Nova l-aranjeiras - PR, l0 de feveÍeiro de 2020.
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MARLENE NEZZE
Sócr{

NEOCIR JOSE NBZZE
SóCIo ADMINISTRADoR

(U§O EXCLUSIVO JUNTA COMERCIAL)



AUTO POSTO ROSA LTDA
OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ D' 04.244.05,1/0001-53 NIRE 41204,í8461 I
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VALDIR GERVINSKI
SócIo ADN{DISTRADOR

GEOVANA ANDREIA C. BOLZAN
TESTEMUNTiA

(usoExcl-ustvort TAcoMERcrALi
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SecretaÍia Especiat dê Desburocrâtização, Gestão ê Governo Digital

SecretaÍia de Govêrno Digital

Departamento Nacional de RegisÍo Empresarial e lntegração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da emprêsa AUTO POSTO ROSA LTDA consia assinado digitalmente por:
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NEOCIR JOSE NEZZE

VALDIR GERVINSKI

MARLENE NEZZE

GEOVANA ANDREIA CAPELIN BOLZAN

N 71/02/2020 13:42 §oa Nó 20200e33{60.
DE t4/o2/2o2o. cóDrcô D! \,EÚcÀcÀo,

!f_
ltLlNlÁ coÀlEEctÀL I
I Dô pÀrÂhrÁ | cRtIt4, 14/0212020

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF Nome

28397924949

39540014972

52473503915

99922215934



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DíVIDA
ATIVA DA UNÁO

Nomê: AUÍO POSÍO ROSA LTDA
CNPJ: 04.244,054,/0001 -53

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrâr e inscrevêt quaisqLrer dívidas de
rêsponsabilidad6 do sujeito passivo acima idêntiícado que vierem a ser apuÍadas, é certificâdo que
não constam pendências em se! nomê, relativas a créditos tributários administÍados pela SecÍeiaria
da Receila Federal do Brasil (RFB) e a inscÍiçóes em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoda-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidáo é válida pêra o estabêlecimento matriz ê suas Íliais e, no caso de ente fêdêÉtivo, para
todos os órgãos e Íundos públicos da administração direta a êle vinculados. Rêfere-se à situaçáo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nâs alíneas 'a' a 'd' do paragrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 dejulho de í991.

A aceitaçáo desla certidáo está condicionâda à verificaçáo de sua auteniicidade na lnlernet, nos
êndereços <httpi//íb.gov.bP ou < http://www. pgfn.gov. bÊ.

Ceriidâo emitida gratuiamente com base na Portariâ Conjunta RFB/PGFN na 1.751, de 211012014.
Emitida às '15:52r08 do dia 01h2D021 <hora e data de BÍasília>-
Válida alé 3010512022.
Código de controle da ceÍtidão: 6304.3DFD.0E02.DC8A
Qualquer rasura ou emenda invâlidará este documento-
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GÃ',r/l
.arxa ÉcôNôMrca FÉoÉRÂL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 04-244.a54/ooat53
Razão Sociâlauro Posro Rosa L-ÍDA

Endereço: qUA SA\-A CATAeli,lA S/N 5ÂLÂ / CEN-RO / NovA LARAUEIRÀS / Pc /
45350-000

A Caixa Econômica Fedêral. no uso da atribulção 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 dê Garantia do Têmpo de Sêrvlco - FGTS.

O presente Certificado não servirá dê prova contra cobrança de
quaisquer débitos refêrentes a contribuições e/ou êncargos dêvidos,
decorrentês das obrigàçõês com o FGTS.

Validader06/03/2022 a 04/Oa/ 2022

certlf icação NúmeÍo: 2022030600263B6645001 1

Informação obtida em 2UA3/2O22 09100135

A utilização deste Certiflcado pôra os fins prevlstos em Lei esta
condicionada a verificação de autênticidâde no slte da Caixa:
www.caixa.gov.br



Nome: AUTO ?OSTO ROSA LTDA (I"IATRIZ E EILIÀ1S)
CNP.I: 04.244. 054/0C01-53
Certidão n": 9L6654a / 2022
ExpedrÇãô: 22/A3/2122, às 09:0i:49
VaLidede: |t/A9/2A22 - i80 (cento e citenta) dias, ccntedos da ciara
de sua expe.liÇão.

CertiÍica-se qrie ÀuTo posTo RosA !ÍDÀ (MÀTRrz E EÍIIÀIS), anscrito(ã)
no CNPJ scb a n' A4.244-054/ 0001-53, NÀO CoNsTÀ ccmo rnrcLlmplenr,e no
Bênco Nacicnal dÊ Devedores !rabaLhtstâs.
Cêrtidão emit:de com bêse nos arts. 642-À e 883-À da Ccnscl!dação
das Leis do TrabaLho, acrescêntâdos pelrs Leis ns. ' 12.110/20i1 Ê

13.461 /2071 , e nc A:o 01/2022 de CG.rT, Ce 21 de laneiro de 2A22.
Os dadcs ccnstantes desta Certidão são Ce respônsabiti.tade dôs
Tribunais do T.abalho.
No caso de pessoa ju:ídic:i, a Certidão atesta a empresa em relaÇão
a tcdos cs seus estabelecimentos, agênc:.1s cx filiais.
A aceiteÇáo desta cer:tidão ccndiciona-se à ve.lficacão d. sr]i
aul,enticidade .o portal dc Tribunal Srpê.ior: do Trabalho ne
fnterne_L (h:tp: /./_,,,w1^,. tst. jLrs.br) .

Certidão em:Iidê gratuitamen+-e-

INEORMÀÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacionai de De.,,edores Trabelhistas constam os daCcs
necessários à identiflcaÇãc das pesscrs naaurais e lrridicas
inâdimplentes perante a JustiÇa clc Trabalilo quanto às obrigaÇaes
estabelecidas er. sentenÇa condenatóraa:j.ensita.la em lutga.lc ori em
accldos jLidrciaas trabelhasLas, :icfuslve no concernerr,e ao:
Iecolhimeitos p.e.;ide]1ciários, a hcaorários, a cus]'as, al

emolu:!.entos ou d recolhimentos deteÍmarados em le1; ori deccraent=s
de execuCão dê acordos firmados r)erô:rte o l..linrsaérro púbtlcc ala)
Trêbe1ho, Ccmissão .le CcncilraÇãc pj.évia ou clemais titulcs que, l].rr
clisposicão legal, contiver fcrÇe executiva.

PODIR JUIICIÁRIO
JUSTIÇA DO TP!-BAI-HO

CERTID.ãO NEGÀTIVÀ DE DÉBIEOS TRABÀÍ,HÍSTAS

f\
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATTVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: AUTo PosTo RosA LTDA

CPF/CNPJ: 04.244.054/0001-53

O Tribunâl de Contas dâ União CERTIFICA que, na preseDte data, o (a) requerente
acima identi{icado(a) NÁO CONSTA dâ relâção de responsáveis inidôneos para
pârticipâr de licitâção na administração pública federâ|, por decisão deste TribunâI, nos
termos do art. 46 dâ Lei n" 8.443/92 (Lei Orgânica do TC[D.

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não

notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu

pmzo de vigência expirado, bem como aqueles cujâs apreciações estejam suspensâs em mzão
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Ce(idão emilida às 08:59:31 do dia 22103/2022. com validadc de trinta dias a contar da
emissão.

A \'emcidade das inÍbünâções aqui preslÂdas podenr ser contimrâdas no sitio
htips:r,/contas.1cu.lrov.bÍ,/ords.11:p= lN A B IL l Í A DQii

Código de contrcle da certiclão: IJ9.1220122085913

Atenção: qlraiquer râsLrre ou cmcnda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de DÍvida Ativa Estadual

N.02637í646-80

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 04.244.054/0001.53
Nome: AUTO POSTO ROSA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Públicâ Estâdual inscrever e cobrar débitos ainda não
ÍegistEdos ou quê vênham a ser apuÉdos, certificamos que, verificando os registros da SecÍêtaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

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

Vâlida até 2010712022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta cêrtidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazênda.or. gov. br

.htú qa htenet Fibba arara2, ae a4 ú)
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Rua Rio

Murrcípro DE Nova
Esraoo oo PÂRÂNÁ

CNPJ: 95.587.648/0001-1 2

Grande do Sul, no 2'122, Centro

LARÂNJEIRAS

- CEP:85350-000 - Fone: (42)
3637 -1144

CERTIDÃO N EGATIVA 169 12022

IMPORTANTE:

FICA RESSALVADO O DIREIIO DA FMENDA
MUNtctpAL coBRAR DÉBtros coNSrATADos
POSTERIORMENTE I\,1ESIVO RÉFÉRENTE AO
PERíoDo coMPREENDIDo NESTA
cERTIDÃo.

Cêítificâmos quê ãté a prêsêntê data não existe débito trlbutárlo vencido relativo a êmprêsa com a Localização

VALIDADÉ: 2510512022 côo.ÂurENÍtcaçÀo: 9zTtrlJ2x2eE5cx4xJ4ER2

REQUERENTE: lVaria PROÍOCOLO:

FINALIOAOE: VERIFICAçÁO

RAzÁo soctalr auTo PosTo RosÁ LTDA

lNscRtçao ErúPREsÂ

3395

CNPJ/CPF

04.244.054/000't-53

tNscRtçÁo EsÍaouaL

9022421145 002/01
ENDEREçO

RUA SANTA CATAR NA, I 517 - SALA - Centro CEP 85350000 Nova LaraniêiÍas - PR
ATIV!DADES

Comérdo varêjisla de combustÍvêis pârâ veiculos aulomotorss, Sêrvlçosde mânutençãÕ ê rcpâÉção mecânica deveículo!
,utomoiores, Seruiços de lavâsem, luúiícação e polimento de vsÍculos aulomotores, Comé.cio varcjista dê llbrilicantes
loméíclo a vãreio dê peças e acsssóíios usados para veículos âutomotorcs, CotrÉício abcâdisia de gô tiqüeÍêfio d€
)€líólêo (GLP), Comércio varcjisla de bêbidas, Comércio varêiislá dê prcdut@ alimentidos em goÉl ou epdializado êí
,íodulos állmenticiG náo especiÍcados ânteÍomente, Coméído vârcjistá d,ê gás tiqúeÍeilo ds petroteo (cLP), TrarcpodÉ
tdoviá o d6 ca€6, exc€to produlos perigcG e mudanças, inteÍmunicipat, int€Í€staduâl ê intemacional, Trãnsrtort€
odoviá o de prodllos peigosos, Comércio várejistã dê mercadoaas eín lojâs de converlênclá

Nova Laránjêirâs,24 dê F6vêrêiro dê 202,

Emtido por:<< Equiplano PúblicoWeb >
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DECLARA O DE INEXIS NCIÁ DE EMPRNGADOS MENORES

A empresa, ÀUTO POSTO ROSA LTDA, pessoajulidica de direito privado inscrita no CNPJ sob
o n". 04.244.054/0001-53, com sede na Rua Santa Catarina, s/n, Bairo Centro, Município de Nova
Lamnjeiras,PR, neste âto representada por seu sócio âdminislrâdor VALDIR GERVINSKI,
brasileiro, casado, emprestuio, inscrito no CPF n"395.400. 149 -72 e RG n" 2.161.803-9, residente e
doniciliado nâ Ruâ São Paulo, no 1212, município de Franoisoo BeltrãoPR, DECLARA, para fins
do disposto no inciso V do art. 27 da l-ei n" 8.666, de 21 de junho de 1993, âcrescido pelâ Lei no

9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em tabalho notumo,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Nova Laranjeiras/PR. 23 de ma --."----

AT]TO POSTO ROSA LTDA.

l{ur s.rt. ('it.rir.. sh. Brio Ccnl&, \1u.icilo de No!r L.rinieioíPR, CIP 8515(l

CNP., r' 01 2,1+.05.1r0001-ii- loie: (12) ló17-1211

AUTO POSTO ROSA LTDA
Vâldir Gervinski

Sócio Administrâdor

.

-k



Câmara Municipal de Nova LaÍanjêiras
Estado do Parâná

CNPJ nô. 95.587.663/000140
Rua Rio Grânde do Sul, nô. 2122, Centro - CEp: 85350-000

E-mail: contato@cmnl.pÍ.qov.br / licttêcao@cÍnnl.pr.oov br
Fone: (42) 3637-1202

MEMORANDO

De: Comissáo Permanente de LicitaçÕes

Para: Procurador Jurídico da Câmara Municipal dê Nova Laranjeiras -PR

Assunto: Dispensa de licitaçáo

Senhor Procurador,

Encaminhamos a Vossâ Senhoria o processo de aquisiçâo de combustível

(gasolinâ comum), a fim dê que seja emitido o competente parecer sobre essa

dispensa de licitação, nos termos do art. 24, inciso ll, da Lei 8666/93 e Decreto

9.41212018.

,i-aranjeiras, em 22 de março de 2022.

IN

Presidente da Comisá rmanente

,,sü

de Licitaçóês



Disoõe sobre a

tle corntrustivel tlaÍâ o veiculo da Cãrl:.ana
Mulicioal.

O procuradot jurídico subscrcveote, na condiçào de assessot

incumbido a pÍestação das aúvidades de assessoramento jurídico da Câmara de

Vereadores de Nova Laranjeiras-Pl{, vem aprcsefltaÍ o seu parecer jurídico sobre o
pedido de dispensa de licitação, parâ cofltÍâtâÇão de empresa pata fornec.imento de

combustivel para o vcícuio cla Câmata Municipal.

Cumpre ressaltar que o preseote püecer tem cunho cxclusivamentc
jurídico, não cabendo a este procurador analisar os aspectos de competência técnica
e administrativa.

Dm ozão <lisso, foi analisado somente os aspectos juítlicos dcr

processo adminiskativo em apreço, o quâ1 âtualÍneflte consta numerado com 22
folhas.

- Fl. 01. Memorando subscdto pelo Presidente da Comissão de
Iicitação Maicon Provio, descrevendo o orçamento mais benéfico pata a Càmara
Legislativa.

- ltl. 02. Memorado subscrito pelo Presidente da Câmara
soücitando que sejam tomadas as devidas proúdencias pata cootratação de empresa
para fortrecimento de combustível (gasoJina comum).

lil. 03. \lcmorlndo subscrito pclo 1)rcsidcntc rlrr (irlnissio rlc
I-icitação NÍaicon Provin, solicitando previsão de recursos de ordem orçâmeÍrtáÍia.

- Fl. 04. Resposta do setoí de contabilidade informando a o,rstcncie
de previsão de recuÍsos oÍçâmeotários pârâ asseguÍâr o pa{aamento da aquisicão dos
pÍodutos deste pÍocedimento.

Fl. 05 a 22. Documcntos dc habütação
empresa que ofcrtou o meihor orçamcnto comprovando
emPrcsâ.

FL 23. Memorando subscdto pela Presiden
Licitaçào Tais Saviski Teixeira, soücitando pâÍecer jurídico so!

Comissão de
ede

es fiscais da
c fisca] da

dispensa de licitação.
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É o rclatório.

Como toda rcgrâ tcm
como rcssalva à obdgação de licitar,

sue csccçio, o I r,sletuio dc l.icitlcõcs pcrmitc
;r c()11tri1ticàr) rlircte rtt .cls dc' pr-lrccssos c1c

dispcnsa e ioexigibilidade de licitação, desde que preenchidos os tccluisitos

previstos fla lei,

Dispensa de ücitação é a possibiLidacle cle celebração direta de
contÍâto enffe a Àdministração e o particular, nos casos estabelecidos no arl. 24, da
I -ci 8.66(r,/93.

()Lscne sc crLrt: r 1ci cnuttetou e

dtspçqs:L dc ücitação. scndo cstc- Ígl taÀÀt1!o.
rcoorttrclo I cssú'lirrrcs i)er cire I Lioior" :

as Iiçõcs do

"Às hipírteses de üspensabüdade do aÍt. 24 constituem rol
taxati\.o, isto é, a Àdmiristração somcnte poderá dispensat-se de Íeâ]izaÍ â

competicão sc ocoücntc uma das situaçõcs previstas na 1ci fcderal. I-ci cstadual,
municipal ou distritâI, bem assim rcgulamcnto intcrno da cntidade vinculada não
poderá criar hipótcse de dispcnsabüidadc".

Além disso, ressalte-se qúe, nestes casos telacionaclos pela
legislação, há a discric.iooarieclade da Âdministração na cscolha cla clisp.nsa c,u nir,
do celteme, deverdo scmprc levar em conta o inteÍcssc público. Muitrs vczcs, o
admiristradot opta pcle dispensâ, posto que, como afirma o ilustre Marçal Justcn
Filho'z, "os custos ncccssáÍios à licitação ultrapassarão bencfícios que dela podcrão
adr''ir".

O mestre Marcal Justel Fi1ho3 versa precisamente sobre os morivos
<1ue levam a dispensa da licitacão:

"a cüspensa dc licitação verifica-se em situeçc'res em que, embora
viável compctição entre particulares, a ücitação aírgura-se inconvcnicnte etr

intcresse público. (...). Muitas vezes, sabe-se de antemão que a Íc1ação custo-
bcr.refício será dcscquilibrada. Os custos ncccssáÍios à Iicitação ultrapassarão
benefícios que dela poderão advir."

Para a professora Vera I-úcia Machadoa:

Neste scntido,

"a dispensa é figura que iseota a Administração do regular

I PEREIRA JI]N{OR. Jessó ToIeS. Comeniários à lei das licitacões e contrâtacões da adminisrrâcão
públicâ. 6. ed., Renovar, tuo dc Janciro,2003,I. 102.

'? 
ob. cit. P. 230

3 ob. cir. p. 2i4.
I MACHADO DAVILA. VeI? Lircia. Tenus Polêmicos sobre LicitâÇões

Anrpl Sio Paulo:iualheiros. 1995. P.ló.
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procedimento licitati»io, apesar de no câmpo fático ser viável a competição, pcla

cxigência de úrios particulares quc poderiam oferta o bcm <tu scrviço ''

É de se inferir das transcrições acima que a dispcnsa dc Jicitação,

prevista flo 
^tt.24 

da1,€18.666/93, só devc ocotret por razões de intetesse público,
como no câso em aná-lise. Obviamente, nesses cesos, a realtzaçtro da licitação vida
tão somente sacrificar o intercssc público, motivo pelo qual o legislador concedeu
ao administra<lor a facüdade de dispensar o ceÍtamc oos casos exptessâmente
pÍct istos.

A l-ci n" 8.666/93, no ir.rciso II do artigo 24, dispcnsa a ücitação pot
considcrar que o r.alor da contretrçào nio corlpensr ôs custos laÍa a
Âdministração com o procedimcnto licitatório.

Essa dispensa por valor (pequeno valor) não pode ukapassar a

10% do lirrrite prer.isto para modalidade conl'ite, ncis cascis de compras e ciutros
sen'iços, desde gue não se reíttam a parcclas dc um mesmo serviço, compra ou
alienacâo cle maior r,-ulto quc possam scr rcaüzadas de uma só vcz.

Conforme a Lei 8.666/93, a scguit citada:

At. 21. E dispcnsátel t liritdrtio.

/roirt t, lta .lk pai.ta i.1'reolitrada de nno sri Lc1.

Da análise do dispositivo acima tÍanscrito, constâtâ-se que p,uâ âs
dcspesas de pequeno vaIor, nos teÍmos do art. 24, II, r.la Lei 8.666/93, a

administração pode dispensar o píocesso licitatório, haja vista a simplicidade c a
pequcra rclevàrrcia 6l(..51c ço1ú,.r13ç,,ç5.

Isso porcltrc o legisladot entcndeu clue o valor da contÍâtâção, abaixo
de R$ 17.600,00 para serviços c comprâs e de R$ 33.000,00 paÍa obms c sewiços de
engenàada, não justifica o dispêndio de parcela sisnificativa de recursos em
rigorosos c mirruciosos mecanisn.ros dc contÍole , l)ccÍeto Leí9.112/2018.

Desta forma, em obscrvância aos princípios da cficiência, da
tazoabilidade, da proporcionalidadc c da economicidade, nas hipé dos incisos
I e II do art. 24 da lc:L de licitações, o gestot pode disper.rsat g cesso licitatrSrio
Í1.)s câsos citados acima.
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orr

§
Scndo assim, coÍlsiclcrxncl() quc () se^'iço a scr contÍatxdo dt(+Êtf'

orçamento mais benéfi.co em favor da administração púbüca (orçamento
anexo ao pÍoieto básico), r.islunbra-sc quc ó cabí\.cl a dispensa licitatória nos
termos da le,qrslação vigcntc,

^inda 
consta dos autos, rlue existc resen'a de recursos

orçamentários par arcaÍ ct>m as despesas dâ contratação dos serviços, coflforme
clados f<rrnccicios pclo sctor clc contlbilicladc.

lim razão do exposto, observando se os aspcctos lcgais oos tcrmos
da fundamentlçào acima, c considcrando que o valor a scr contratado é infcrior ao
limite estabelei:ic{o no inciso 1I, att. 24, da l-ei 8666/93, nada se vislumbra que
possa impedir a contratâção de fcrrma direta, dispensando-se o proccsso ücitatório
nos tcrmos da legislação pátria.

S.NI:J

Nova Larani

QUE ARE

*[Q'1"'d- 
\,

xv

GOH
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Câmara l\4unicipal de Nova Larânjeiras
Estado do Paraná

CNPJ no. 95.587.663/000'1-60
Rua Rio Grande do Sul, n".2122, cento - CEP: 85350-000

E-mail: e!Âtatgl@lEllll.glJ-bt / licitacao@cmn l. or.0ov. br
Fone: (42) 3637 -1202

JUSTIFICATIVA

DTSPENSA DE LTCTTAÇÃO N.o 05/2022 - CÂMARA MUNTCTPAL

Obieto: "Aquisiçáo de combustlvel (gasolina comum)".

O processo administrativo de contrataçáo direta por dispensa de licitaçáo
Íundamenta-sê no Art.24, ll da Lei Federal no. 8.666/93 e Decreto 9.41212018, onde
Íixa os limites para âs modalidades de dispensa de procedimentos licitatórios para
serviços e compras.

Art.24. É dispensável a licitaçáo:
ll - parâ outros sêrviços e compras de valor até '100lo (dez por cênto) dô limite

previsto na alínea "a", do inciso ll do artigo anterior e para alienações, nos casos
previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço,
compra ou aliênação de mâior vulto que possa ser realizada de uma só vez; (Redacáo

dada oela Lei no 9.648. de 1998).
Considerando que a aquisição de combustíve! (gasolina comum) é dê total

relevância paÍa a rcalizaçáo dos trabalhos da Câmara Municipal. Após análise do
orçamento recebido, cujo valor é adequado ao dê mercado e se apresenta de acordo
com as necessidades da Câmarã lvlunicipal; verificou-se a documentação dâ
empresâ, quê encontra-se em dia com suas obrigações Íiscais, e assim resolveu-se
pela contragão da êmpresa AUTO POSTO ROSA LTDA, CNPJ: 04.244.054/000í-53,
quê âpresentou orçamênto no valor dê RS '14.980,00 (quatorze mil ê novecêntos
ê oitênta reais), com pagamento conforme consumo ê mediante emissáo de nota
fiscal.

Nova Laranjeiras, 25 de matço de 2022.

PROVIN
o dê Licitâção

,(*r,-',.tr^ .a*. -r'.I ,.$. ,. ...dr
SOLANGE DE FATIMA ALIIIEIDA

to
eoruo ruoVerosxr

MembroMembro

t, zK,
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Câmara lllunicipal de Nova Laranjêiras
Estado do Paraná

CNPJ n". S5.587.663/0001-60
Rua Rio Grande do Sul,no.2122. Cento - CEP: 85350-000

E-mâil: contato@cmnl.pr.qov.br / licitãcâo@cm nl. pr. oov. br
Fone. \42) 3637-1202

.ffi

,fi
DISPENSA DE LTC|TAçÃO No. 05/2022 - CÂMARA MUNtCtPAL

RATIFICAçÃO E ADJUDICAÇÃO

A Câmara Municipâl de Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, no uso de suas

atribuições legais, e com base nos despachos, justificativas e pareceres jurídicos,

anexos, RATIFICA a Dispênsa de Licitaçáo no 0512022 - Câmara Municipal, cujo

objeto é a aquisiçáo de combustívêl (dois mil litros de gasolina comum) para a Câmara

Municipal e ADJUDICA os itens da empresa AUTO POSTO ROSA LTDA, CNPJ:

04.244.05410001-53, que apresenlou orçamênto no valor de R$ 14.980,00 (quatorze

mil ê novecentos e oitenta reais), com pagamento conforme consumo e mediante

emissáo de notâ Íscal.

Nova Laranjeiras, 28 de marco de 2022.

SANTOS
Presidente de Nova Laranjeiras

*


