
câmara Municipal de Nova Lâranjeiras
Estado do Paraná

CNPJ n". 95.587.663i0001-60
Rua Rio Grande do Sul. n'. 2122, Centro - CEP: 85350-000
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Fonei (42) 3637-1202

MEMORANDO

De; Comissão Permanente dê Licitações

Para: Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Reí.: Lavagem do veículo da Câmara Municipal

Prezado Senhor,

Após solicitação do Presidente do Poder Legislativo e ante a necessidade de

contratar empresã para Íealizar 60 (sessenta) lavagens para o Veículo Oficial da

Câmara Municipal de Nova Laranjeiras no periodo de 24 (vinte e quatro) meses,

Íealizou-se o pÍojeto básico o qual contempla uma pesquisa de preços, obtendo-se

apenas 01 (um) orçamento, sendo esse orçamento fornecido pela empresa

COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MOLINETTI & FILHOS LTOA-ME,

CNPJ 10.678,733/0001-33 que ofertou o valor de RS 30,00 (trinta reais) por lavagem

pelo periodo de 24 (vinte e quatro) meses, compreendendo o totâl de 60 (sessenta)

lavagens. O pagamento deve ser realizado mensalmente mediante a prestaçáo do

serviço e emissáo de nota fiscal, como extrai-se do projeto básico em anexo.

Atenciosâmentê,

Laranjeirâs, em 17 de maÍço de 2022.

,"'ii""'

Presidente da anente de Licitações
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MEMORANDO

De: Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Para Comrssâo Permanente de Licitação

Ref.: Lavâgem paÍa o VeícLrlo Oficia.

Prezados,

Após estudo do projeto básico, solicito quê sejam tomadas as devidas

providências para que a empresa que oferecêu orçamento, seja contratada para fazêr

a lavagem do veÍculo oficial da Câmara Municipal de Nova Laranjeiras, conforme

especificado no proieto básico.

Atenciosamente,

em 17 de março de 2022.
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Dê: Comissão Permânente de Licitações

Para: Divisáo de Contabilidade

Assunto: Dispensa de licitaÇão

Dala: 17 de maryo de 2022

Prezado Senhor,

Para que a contratação de empresa

Câmara Municipal de Nova Laranjeiras

competente a indicação de:

paÍa ÍazeÍ a lavagem do veículo oÍicial da

possa prosseguir, solicitamos ao Setor

'1 - Recursos de ordem orçamentária para fazêr em face de despesa pela Divisáo de

Contabilidade.

Atenciosamente,

PROVIN
Presidente da anente de Licitaçôes



Câmara Municipal de Nova LaranjeiíÉrs
Estado do Paraná

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

E-mail conraro@cmnl.pr.eov.br / I e q is la r ivo @l4qL!I.€q-br
Fonê: (42) 3637-1202

MEIlIORANDO

De: Divisâo de contabilidadê

Para: Comissáo Permanente de Licitaçáo

Assunto: Dispensa de licitação

Prezados,

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

previsáo de recursos orçamentários para assegurar o pagamento da contrataçáo de

empresa para fazer a lavâgem do veiculo oficial da Câmara Municipal de Nova

Laranjeiras, objeto deste processo de dispensa de licitação, sendo que o pagamento

será efetuâdo através das seguintes dotaçóes orçamentárias:

01 - Legislativo lvlunicipal

01.001 - Câmara Municipal

01 .031 .0001-2001 - Manutenção Legislativo

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Tercêiros - Pêssoa Jurídica

Sub-Elemento 3.3.90.39..19.99 - Outros Serviços de Manutengão e Conservaçáo de

Vêiculos

Atenciosamente,

Nova Laranjeiras, em '17 de março de 2022.
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câmara Municipal de Nova Laranjêiras
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E FILHOS

DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO JURíDICA

E DE REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA

COMERCIO DE AUTO PEçAS E SERVIçOS MOLINETTI
LTDA



COMPROVÁXIE DE INSCRIçÃO E DE SIII]AÇÁO CÁDASTRAL

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

ConÍiÍa os dados de ldentificação da Pêssoa Jurídicâ ê, se houveÍ qualqueÍ divercência, pÍovidencieiunlo à RFg a

atualização cadastral.

AinÍoÍmâçâo sobrêopoíteque consta neslê compÍovanle éa dêclâÍada pelo contÍibuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADÀ§TRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
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a RFB aEadece a sua visiia. Para iiroÍmaÇóes sobre polílicâ dê pÍivâc dâdê â 60, ú[e.2!u!.



,COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MOLINETI
' cNPJ 1 0.678.733/0001,33'

'N|RE 4120641 1832', \
"SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃ

Os abaixo identificados e qualiÍicados:

í) LUIZ CARLOS MOLINETTI, brasileiro, casado, comunhão parcial de bens, proflssão
comeÍciânte, residente e domiciliado na Rua Santa Catarina, S/N, em Nova Laranjeiras,
Estado do Paraná, centro, CEP 85350-000. portadora da cédula de identidade civil RG n.o

5.245.999-0 expedito pela Secretaria de Segurança Publica do Estado do Paraná e inscrito
no CPF sob o n.o 718.081.919-00, natural de Laranjelras do Sul, Estado do Paraná, data
de nascimento 07 de agosto de '1970.

2) DEIVERTON MOLINETTI, bÍasileiro, solteiÍo, profissáo comerciante, residente e
domiciliado na Rua Santa Catarina, S/N, Nova Laranjeiras, Éstado do Paraná, centro, CEP
85350-000, portador da cédula de identidade Çivil RG n.' 10.376.525-0, expedido pela
Secretaria de Segurança Pública do Estado Paraná, e inscrito no CPF sob o n.'
067.249.01S-60. naturâl de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, data de nascimento 05
de janeiro de 1992.

3) DEIVID MOLINETTI, bras leiro, solteiro, profissão comerciante, residente e domiciliado
na Rua Santa Catarina, S/N, Nova Laranjêiras , Estado do Paraná, centro, CEP 85350-000.
portador da cédula de identidade civil RG n." 10.376.529-3, expedido pela Secretaria de
Segurança Pública do Éstado Paraná, e inscrito no CPF sob o n.o 067.249.009-99, natuÍal
de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, data de nascimento 09 de feveteiro de 1994.

Únicos sócios componentes da empresa "coMÉRclo DE AUTo PEÇAS E SERVIÇOS
MOLINETTI E FILHOS LTDA - ME" com sede e domicilio na rua Sanla Catarina,2200, em
Nova La.anjeiras, Estado do PaÍaná, centro, CEP 85350-000, inscrito no CNPJ n.'
10.678.733/0001-33, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do
Paraná sob n.o 41206411832, por despacho em sêssão de 26/02/2009, e última alteraçáo
contratual sob no.20113123183, resolvern por este instrumento particular de alteraçáo
contratual, modificar seu contrato social prirnitivo de acordo com as clausulas e condições
como seguem:

cLÁusuLA PRIMEIRA - DO OBJETO SOCIAL: O objeto social que era o ramo de
comércio de auto peças novas e usadas, acessórios lubííicantes, pneus novos e usados,
seruiços de manutenção e reparação em veiculos leves e pesados, lavagem de veiculos,
serviço de guincho, compra e venda dê feÍo velho e materiais recicláveis, materiais
eléiricos, materialde construçáo, passa a seÍ: comércio de auto peças novas e usadas,
acessórios, lubrificantes, pneus novos e usados, serviços de manutenção e Íeparação em
veículos leves e pesados, lavagem de veÍculos, serviço de guincho, compra e venda de
feÍo velho e materiais recicláveis, materiais elétricos, material de construçáo, vestuários e
acessórios, calçados, cama mesa e banho.
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"COIúERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MOTINÉTI E FILHOS LT
"cNPJ 10.678.733/0001-33',

'N|RE 41206411832', \
,SEGUNDA ALTFRAÇÀO DO CONTRATO SOC,A- E CONSOLIDAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA _ ADMINISTRAÇÂO DA SOCIEDADE: A AdMiNiStTAçáO dâ
sociedade cabia ao sócio LUIZ CARLOS MOLINETTI, passa a ser administrada pelo sócio
DEIVID MoLINETTI, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da
sociedade, representa-la ativa e passivamente, judicial e eÍra judicialmente, perantê
órgãos públicos, instituições financêiras, entidades privadas e lerceíros em geral, bem
como praticar todos os demais atos necessários a consecução dos objetivos ou à defesa
dos interesses e dlreitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial
isoladamente,

§ 1ô . E vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social,
assumiÍ obÍigaçôes em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar
ou alienar bens ê imóveis da sociedade. sem a exp.essa autorização do outÍo sócio.

§ 2o - Facultam-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da
sociedade, procuradores para peÍiodo determinado, devendo o instrumento de mandato
especiícar os atos e operaçÔes a serenr praticados.

CLÁUSULA TERCEIRA - DECLARAçÃO DE DESEMPEDIMENTO: O AdMiNiStÍAdOí
declara, sob as penas da lei, que náo está impedido de exercer a administraçáo da
sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob
os efêitos dela, a pena que vede, ainda que iemporariamente, o acesso a cargos públicos;
ou por crime falimentar, de prevaricêÇão, peita ou suborno, concussã0, peculato, ou conlÍa
a economia popular, contra o sistema financêiro nacional, conlra ngrmas de defesa da
concorrência, contra as relaçôes de consumo, Íé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA OUARÍA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes quê não
colidi.em com a disposição do presente instrumento.

À vista da modiíicação ora ajustada e em consonância com o que deleÍmina o art. 2.031 da
Lei no. 10 406/2002, os sócios RESOLVEM. por este instrumento, atualizar e consolidar o
contrato social, tornando assim sem efelto, a partir desta data, as cláusulas e condições
contidas no contrato primilivo que, adequando as disposições da reterida Lei no
14.40612002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redaçâo:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
"COMÉRCIO DE AUTO PEçAS E SERVIÇOS MOLINETT! É FILHOS LTDA - ME"

"cNPJ 10.678.733/0001-33"
"NrRE 41206411832"
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"COMERCIO DE AUTO PEÇAS É SÉRVIÇOS MOLINETI E FILI+6S'TTDA
"cNPJ 10.678.733/0001-33"

'NrRE 41206411832',
'SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO'

1) LUIZ CARLOS MOLINETTI, brasileiro, casado, comunhão parcial de bens, proÍissáo
cgmeÍciante, residente e domiciliado na Rua Santa Catarina, S/N, em Nova Laranjeiras,
Estado do Paraná, centro, CEP 85350-000, portadora da cédula de identidade civil RG n.o

5.245.999-0 expedito pela SecÍetaria de Segurança PubliÇa do Estado do Paraná e inscÍito
no CPF sob o n.o 718.081.919-00, natural de Laranjeiras do Sul, Estado do PaÍaná, data
de nascimento 07 de agosto de 1970.

2) DEIVERTON MOLINETTI, brasileiro, solteiro, proÍissão comerciante, resldente e
domiciliado na Rua Santa Catarina, S/N, Nova LaranjeiÉs, Estado do Paraná, centro, CEP
85350-000, portador da cédula de identidade civil RG n.o 10.376.525-0, expedido pela
SecÍetaria de Segurança Pública do Estado PaÍaná, e inscrito no CPF sob o n.o

067.249.019-60, natural de Laranjeiras do Sul, Estado do PaÍaná, data de nascimento 05
de janeiro de 1992.

3) DEIVID MOLINETTI, brasileiÍo, solteíro, profissâo comerciante, residente e domiciliado
na Rua Santa Catarina, SlN, Nova Laranjêiras Estado do Paraná, centro, CEP 85350-000,
portador da cédula de identidade civil RG n.o 10.376.529-3, expêdido pela SecÍetaria de
Segurança Pública do Estado Paraná, e inscrito no CPF sob o n.o 067.249.009-99, natural
de LaÍanjeiras do Sul, Estado do Paraná, data de nascimento 09 de fevereiro de 1994.

Tem consiituÍda êntre si uma Sociedade Empresária Limitada que gira sob o nome de
"COMÉRCIO DE AUTO PEçAS E SERVIÇOS MOLINETTI E FILHOS LTDA - MÊ", COM

sede na Rua Santa Catarina, 2200, centro, Nova Laranjeiras - PR, CEP 85350-000 e
inscrita no CNPJ/N,IF sob no. 1 0.678.733/000'1-33, regiskada na Junta Comercial do
Paraná sob no. 41206411A32 em 26i02/2009, e última alteração contratual sob no.

20113123183, regida pelos artigos 1.052 a 1087 do Código Civil, instituido pela Lei n'.
10 406, de 10 de janeiro de 2002: pelas demais disposiçoes legais aplicáveis à espécie e
pelas cláusulas seguintes:

cLÁusuLA PRIMEtRA - NOME EMPRESARTAL, SEDE E OOMTCíLrO: A sociedade sira
§ob o nome empÍesarial de "coMÉRclo DE auTo PEÇas E sERvlÇos MoLINETTI E
FILHOS LÍDA - ME ", com sede na Rua Santa Catarina, 2200. centro, Nova LarãnjeiÍâs -
PR CEP 85350-000.

CLÁUSULA SEGUNDA _ FILIAIS É OUTRAS DEPENDÉNCIAS: A SOCiEdAdE POdEÍá A
qualquer tempo, abrir ou fechaí iilial ou outra dependência, no pais ou no exterior,
mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA . íNícIo DAS ATIVIDADES E PRAzo DE
SOCIEDADE: a Sociedade iniciou suas atividades em 01/03/2009,
indelerminado.

DURAÇÃO DA
e seu prazo é

l
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"coMERclo DE AUTo eEÇAS E sERVIÇos MoLtNETt E FrLuos Lroel

"cNPJ 10 678 733/000í-33"
'NIRE 41206411832',

,SEGUNDA ALTERAÇÃo Do CoNTRATo SoCIAL E CONSoLIDAÇÁo,

CLÁUSULA QUARTA - oBJETo sOclAL: O objeto social é o rãmo de comércio de auto
peças novas e usadas, acessórios, Iubíificantes, pneus novos e usados, serviços de
manutençáo e.eparaçào em veiculos leves e pesados, lavagem de veiculos, serviço de
guincho,cornpra e venda de ferro velho e materiais recicláveis, materiais elétÍicos, mâterial
de construção, vestuários, calçados, cama, mesa e banho.

CLÁUSULA QUINTA - O capital social e de 20.000,00 ( vinte mil reais ), divididos em
20 000 ( vinte mil ) quoias de capital no valor de R$ 1.00 ( um real ) cada uma, subscritas e
já integralizadas em moeda corrente do País, e distribuídas da seguinte forma:

SÓCIOS QUOTAS VALOR o/ó

LUlz CARLOS MOLINETTI i 10.000 10.000,00 50,00
DEIVIO MOLINETTI 5.OOO 5.000.00 2s,00
DEIVERTON MOLINETTI 5,OOO 5.000,00 25,00

TOTAL 20.000 20.000,00 100,00

cLÁusuLA sEXTA - RESPoNSABtLtDAoE Dos sÓctoS: A responsabilidade de cada
sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidaÍiamente pela
intêgralizaçào do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃo E TRANSFERÊNCIA DE QUoTAS: AS quotas são
indivisiveis e não poderão ser cedidas ou tÍansferidas ou alienadas a qualquer titulo a
terceiros sem o consentimento da maioria dos sócios, a quem lica assegurado, em
igua,dade de condições e preços, o direito de preferência para a sua aquisiçáo, se postas a
venda, formalizando, se realizada a cessâo delas a alteração contratual pertinente.

PARÁGRAFO ÚtttCo: O sócio que pÍetenda ceder ou transferú todas ou parte de suas
quolas devetá notificar por escrito aos ouiÍos sócios, discriminando a quantidade de quotas
postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou
renunciem ao direito de píeferência o que devêrâo íazer no prazo de 30 ( trinta ) dias,
contados do íecebimento dâ notificação ou em prazo maior a critétio do sócio aliênante. Se
todos os sócios manifesiarêm seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na
proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o
direíto de preíerência, as quotas poderâo se.livtemente tÍansferidas.

cLÁusuLA otrAvA - aDMrNtsrRAçÃo DA soctEDADE E uso Do NoME
EITIPRESARIAL: A administração da sociedade caberá ao sócio DEIVID MOLINETTI, com
os poderes e atribuiçoes dê gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la
ativa e passivamente, judicial e exka judiciaLmente, perante órgãos públicos, instituições
Íinanceüas, entidades privadas e terceiros em geral, bem como pratjcar todos os demais
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.COMERCIO DÉ AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MOLINETI
"cNPJ 10.678.733/0001 33',

' NIRE 41206411832'
,SEGUNDA ALTERAÇÀO DO CONIRATO SOC]AL E CONSOLiDAÇÃO

atos necessários a consecuçào dos objetivos ou a defesa dos inleresses ê direitos da
sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

§ 1' - E vedado o uso do nome empresariâl em ativldades estranhas ao interesse social,
assumir obrigaçÕes em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como oneraÍ
ou alienar bens e imóveis da sociedade, sem a expressa autorizaçáo do outro sócio.

§ 20 - Facultam-se ao adminislrador, aluando isoladamente, constituir, em nome da
sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instÍumenlo de mandalo
especiflcar os atos 9 operações a serem pratlcados.

CLÁUSULA NONA - RETIRADA DE PRO-LABORE: Os sócios poderão de comum
acordo, fixar uma retirada mensa. a titulo dê pró-labore, observadas as disposigões
regulamentares pertinentes

oLÁUSULA DÉoIMÁ. - ExERcicIo SocIAL, DEMoNSTRAçÔES FINANCEIRAS E
PARTICIPAÇÃO DO SOCIO NOS RESULTADOS: Ao término de cada exeÍcício sociat,
em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração,
procedendo à elaboraçáo do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado
econômico. O lucro apurado será dístribuido de acordo com a paÍlicipação de cada um na
empresa, podendo ser dislribuidos lucros intermediáíios, sendo os mesmos compensados
com o lucro apurado no final do exerclcio social. Ocorrendo prejuízos, serão compensados
com saldo de reservas existentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - JULGAMENTO OAS CONTAS: NOS qUAtTO MESES
seguintes ao téÍmino do exeÍcício social, os sócios deliberarão sobre as contas e
designarão administrador quando for o caso

Parág.afo único - Até 30 ( trinta ) dias antes da data marcada para a assembléia, o
baânço patlimonial e o de resultado económico devem sêÍ postos, por escrito, e com a
prova do respectivo recebimenio, à disposiçáo do sócio que não exerça a administração.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA _ FALECIMENTO OU INTERDIÇÁO OE SÓCIO:
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os
herdeiros, sucessora e o incapaz. Não sendo possivel ou inexistindo interesse destes ou do
sócio remanescente o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na
situação patrimonial da sociedade à data da resoluçã0, veriÍlcada em balanço
especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
sociedade se Íesolva em relaçáo a seu sócto.
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.SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCLAL E CONSOLIDA
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO: O
âdminisirâdor declaÍa, sob as penâs da lei, que náo está impêdido de exercer a
administração da sociedade, por lei especial, ou em vidude 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 falimentâr, de prêvaricação, peita ou suborno, concussão,
pêculâto, ou contra a economia popular, conka o sistema financeiro nacional, contra
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a
propíiedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO: Fica eleito o Íoro da comarca de Laranjeiras do
Sul, Estado do Paraná, para o exercicio e o curnprimento dos direitos e obrigaçóes
resultantes deste contrato

E, por estaÍem justos e contratados. lavÍam, datam, e assinam o presente instrumento em
trêsviasdeigual teoÍefo.ma obrgandoseíementeporsl e porseus herdeiÍos acumpri-
lo em todos os seus teÍmos

Nova Laranjeira, í3 de outubro de 2014.

SóCIoS:

.COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MOLINETI E FILHOS L
'cNPJ 1 0.678.733/0001-33',

'NIRE 41206411832"

LUIZ CARLOS MOLINETTI

2)-
DEIVID MOLINETTI

OEIVERT
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MINISTÉRIO OA FAZENDA
Secretaria dã Recelta Federal do Brasil
Procurâdoria-Gêral dâ Fazênda Nacional

CERÍIDÃO POSITIVA COM EFEIÍOS DE NEGAÍIVA DE DÉB|TOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COMERCIO OE AUTO PECAS E SERVICOS MOLINETTI E FILHOS LTDA
cNPJ: 10.678.733/0001-33

Ressalvado o d rêlo de a Fazerda Nacional cobrar e inscrêver quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passlvo acimâ dentiíicado que v erem a ser apuradês, é ceTtiÍicado que:

1. constar. déb tos âdrnin strados pelâ Secretarja da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos lermos do art. 151 da Lei no 5-172, de 26 de outubro de 1966 -

Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial quê determina sua
desconsideragáo para Íins de certiÍicaçáo da regular dade Íiscal ou a ndâ não vencidos; e

2. náo constam inscriçóês eÍn 0ívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Naclonâl(PGFN).

ConíorÍre disposto nos arts. 205 e 206 do CTN este documenio teÍr os mesmos eÍeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válidê para o estabelecimento matriz e suas íljais e, no caso de ente Íederativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administrêçáo direta a ele virculados. Refêre-se à situação do
sujeito passivo no âmbilo da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçõês sociais previstas
nas alÍneas 'a' a 'd' do pârágraío únlco do ârt. 11 daLe oo 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceilação desla certidão está condicionada à verificaçáo de sua âutenticidade nâ lnternel, nos
endêreÇos <http/db gov.br> ou <httpJ/www.pgfn.gov.bÊ.

Cerlidáo emitda gratuitâmente com base na Portârla Conjurta RFB/PGFN no 1.751 dê 2/10/2014.
Emit da às 16:33:54 do dia 2711212A21 <hora e data de Brasília>.
Válida aÍé 25n612022.
Código de controlê dâ certidão: CEA6.D3F'i.7766.4EO4
Qualquer râsura ou êmenda invaldará êste docuraento.
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Certificado de Regularidâde
do rGTS - CRF

Inscrlção: 10.678.733looo1_33
Râ2ão Sociãl:coM a P SERV IÍouNEm E IvlouNETE LToa

EndereCo: RtlA SANTA CAIARINA 2200 / CFNTRo / NOVA LAMNIIIMS / PR /
45350-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art
7, da Le! 8.036, de 11 de maio de 1990, certiflca que, nêsta dáta, a

empresa âcima identaficada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garàntia do Tempo de Servico - FGTS.

o presente certificado não servlrá de prova contra cobrança de
quaisquêr débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrlgâções com o FGTS.

v alidadeto2/o3/2022 a 31/0312022

Certificaçâo Número: 2022030200305404575080

Informação obtida em 17 /o3/2O22 10',24t2e

A utilizàção deste Cêrtificado para os fins previstos em Lel esta
condlclonada a verificação de autenticidâde no site da caixa:
www.caixa.gov.br
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CERTIDAO NEGÀTIVÀ DE DEBITOS TR,ABÀI,HÍSTÀS

Nomê: COMERC]O DE AUTO PECÀS E SERVICOS MOT,INETTI E FIÍ,HOS T,TDÀ
(MÀTRIZ E FII,IAIS)
CNPJ: 10.678,?33/0001-33
Cer:tidão í"| 816"7900 /2A22
Expedição: 1'7 /03/2022, às 10:23:03
validadê: 73/A9/2A22 - 180 (cento e oltente) dias, cont.ados da dâta
de sua expedição.

CertificÂ-se que CottBRCro DE ÀUto PECÀS E SERVICOS uoúINEttI E EILEoS
],TDÀ (I,ÍÀTRIZ E PII.IÀIS), inscrito(a) no CNPJ sob o no 10.678.73310001-
33, NÃo CoNSIÀ como inadimplente no Banco Nacional de Devedores
T râba lhi s tâs -

Certidão emj.tida com base nos arts. 642-A e 883-A da ConsolidaÇão
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns-' 12-440/2011 e
13.46'7/2a71 , e no Ato A1/2A22 da CG.IT, de 21 de janeiro de 2A22.
Os dados constaotes desta Certidão são de responsabilidadê dos
Tribunôis do Trabalho.
No caso de pessoa jurldica, a Certidão atesta a empresa em relaÇão
a todos ôs seus estabêlecimentos, agências ou flIiais.
À aceitação desta certidâo condiciona-se à verificação dê sua
autenLicidade no porLaI do Tribunaf Superior do Trabalho na
Internet (http: //www. tst. j us. br) -

Certidão emj.tida gratuitamente,

TNFORMÀqÃO TMPORTÀIÍIE
Do Banco NacionaL de Devedo!es TrabaLhistas constam os dados
nêcessários à identificação das pessoas naturais e jur:idicas
inàdimplentes perante a Justiça dô Trabalho quanto às obrigaÇôes
estabelecidas ern sentenÇa condenabória transitada em julgado ou em
acordos judiciâis trabathistas/ inclusivê no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em Iei; ou decorrentês
dê execuÇâo de acordos fj.rmados perante o Ministério público do
Trabalho, Cômissão de CoôciLiação prévia ou demais tltulos que, por
disposiÇão lêgal, contiver forÇa êxecutivâ.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 026343778-67

Cêrtidão Íornêcida para o CNPJ/[IF: '10.678.733/0001-33
Nome: COMERCIO DE AUTO PECAS E SERVICOS MOLINETTI E FILHOS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Éstadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a sêr apurados, certiÍicamos quê, verificando os regiíros dâ Secretaria dê
Estado da Fazenda, constatamos não êxistir pendências em nome do contribuintê acima identiÍicado,
nêsta data.

Obs.: Esta Certidão êngloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos dê
natureza kibutária e náo tributária, bem como ao descumprimento dê obrigações tribukárias acessórias.

Válida alé 1510712022. Fornecimênlo Graiuilo

A autenticidade desta certidão dêverá ser confirmâda via lnternet
www.fazênda.or-oov.br

E iba va tnth.t Piüca l17üna221a:@:11)
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Rua Rio

M ur'rrcípro DE Nov,À LaRÂNJETRÂs
EsÍÂDo Do P^RANÁ

CNPJ 95 5a7 64a/0001 12
Grande do Sul n'2122, Centro - CEP: 85350-000

3631-114A
Fone: (42)

c E RTI DÃo NEGATIVA 2681 2022

IIMPORTANTE:

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA
I\,IUNIcIPAL coBRAR DÉBITos coNSTAÍADoS
POSTERIORMENTE I\4ESI\4O REFERENÍE AO
PERIoDo CoMPREENoIDo NESTA
CERTIDÃo,

CêrtlÍicamos que até a prêsêntê data não stisre débito t.ibutário vencido retatavo â êmprêsâ com a Loca,izaçáo

VALIDADE:15/06/2022 cóD. aurENTtcaÇÃor 9zÍruJ2x2oETIvtc4xJcoEE

REQUERENTE: COITÉRCIO DE AUTO PEçAS E
SERVIçOS MOLTNETI| E FTLHOS LTDA - irE PROTOCOLO:

FINALIDAOE: CADÀS'RO E,'OU CONCORRÊNCÁ E'OU LICITAçÁO

RAáO SOCtALT COIUÉRC|O DE AUIO PEÇAS E SERVTçOS MOLTNETÍt E FTLHOS LÍOA - Í1lIE

tNscRtçao EÍr/tPRESA

172553 10 678 733/0001,33

tNscRtçao ESTADUAL

90473089-06 010

RUA SANTA CAÍARII\IA, 22OO . CENTRO CÊP]

ENDEREçO

85350000 Novâ Laíâniênas - PR
ATIVIDAOE§

Comércio a varejo de peças ê acessórios novos para veicltos automotorês, Serviços dê mânlienÉo € rêpâÉçáo
Íêcàni@ de vBlculos automotor6s Sêrvços de tavâgem, ubriÍicaçáo ê potirn€nto de viicutos automotores, Serviços-ae
'eboqle de veic!oE Comércio-a vaÍêjo de peças e acessoros usados p.ra vêtcutos auromotores ComéÍcio a va;ejo d€
3n6lmálicos ê cârnarasie-ar Comércio aiacadista de resÍduos de papel e papêtáo Comércio alacadista dê íesídJos e
sucaias náo-metálicos, excelo dê papel e pap€láo, Comérciô atâcadista de ÍesÍduG e sucatâs rnêtático§, CotrÉício
,ãrejÉla de lubnÍcânlês, ComêÍc'o várejrsta dê malend êÉtnco, Comércio vâ.qisra de materiâis de @nstÍuÉo em gêEt,
:omêrcio va,etÉrê de artgos de camà mesãeb3.ho corerco váretisrà de aldos do vesruâ.o s a@ssóros

Novâ Laranieiras, 17 de Março dê 202i

Emiido por: << Equipano PúbticoWeb >>

ponâ pmn pr govbr:7474lesportaUsrmcertidao.viêw tog c?dCenjdâô=8044 1t1



DECLARAÇÂO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO NA

coNDlçÃo DE APRENDIZ

A empTesa COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MOLINETTI E

FILHOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ no 10.678.733/0001-33, por inteÍmédio de

seu representante legal, Sr. DEIVID MOLINETTI, portador dâ carteira de identidade

n' 10.37ô.529-3 SSP/PR e do CPF n' 067.249.009-99 DECLARA, para Íins dê

cumprimento do disposto no inciso xxxlll do Art. 7' da Constituição Federal, que

náo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ê

de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condiçáo de aprendiz.

Nova Laranjeiras, em 17 de marÇo de 2022.

912*t Lt'l'-'4'
DEIVID MOLINEÍTI

COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SÉRVIÇOS MOLINETTI E FILHOS LTDA. ME

flu,tlf';-ll*l;*ffi
il0tlNiTn & I[i10s tlDÀ ' I{l

.rr^ §aNÍa cÀÍ^RINA 22OO
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NECÀTIVÂ

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: COMERCIO DE AUTO PECAS E SERVICOS MOLINETTI E
FILHOS LTDA

CPF/CNPJ: 10.6?8.733/0001-33

O Tribünâl de Contas da União CERTIFICA que, na presente dâtâ, o (a) requerente
âcimâ identiÍicâdo(â) NÃO CONSTA dâ relâção de Iesponsáveis inidôneos parâ
pârticipar de licitâçâo nâ administrâção pública lederal, por decisão desfe Tribunal, nos
t€rmos do ârt. 46 dâ Lei n" E,443l92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relaçào consultada para emissão desta cerlidâo os responsáveis ainda nào
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciaçôes estejâm suspensâs em razào
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão j udicial.

Certidão emitidâ às ll:46:30 do dia 18/03/2022, com validade de trintâ dias a contar da
emissão.

A veracidade das infornuçôes aqui prestadas podem set confinnadâs no sítio
httpsr//contas.tcu.qov.br/ords/Í?p:tNABILITADO:5

Código de controle da çertidão: CPtXl80l22l34630

Alenção: qualqüer Íasum ou emetrda invâlidará este documento.



Câmâíâ Municipal de Novâ LaÍânjeirâs
Estado do Pâraná

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

E-mail:r!!l!!!@! r !!LMq.\- / Ieuis dr'\oa!cmnI pr co\'br

\MEMORANDO

De: Comissáo Permanente de Licitações

Para: Procurador Jurídico da Câmara Municipal de Nova Laranieiras - PR

Assunto: Dispensa de licitaçáo

Senhor Procurador,

Encaminhamos a Vossa Senhoria o processo de contrataçáo de empresa

para Íazer a lavagem do veiculo oficial da Câmara Municipalde Nova Laranjeiras,

a fim de que seja emitido o competente parecer sobre essâ dispensa de licitação,

nos termos do art. 24, inciso ll, da Lei 8666/93 ê Decrelo 9.41212018.

va Larânjeiras, em 18 de março de 2022.

PROVIN

Presidente da rmanente de LicitaçÕes

Fone: \42) 3637 -1202

---;_--?



Dispõe sobre

Municipal.

O procundor juridico subscrevente, na colrdiçào de assessor

incumbido â prestação clas atividacles de assessoíamento juddico da (lâmara de

Vercadores de Nova I-atanje.iras-PR, vem aPÍcsentaÍ t: seu pareccr jutíclicl) sobtc o

pedido dc dispcnsa de licitação, para c()ntÍatâçâ() dc cmprcsa para rcalizar scn'icrrr

dc lavagcm do vcículo de Câmala N{unicipai.

Cumpte rcssaltar <1ue o Presentc PâÍcccr tem cunho cxclusivamcnte
jurídic<>, não cabemlo a estc procuradot aoalisar os asPectos de comPetência técnica

e administrativa.

E o rclattirio.

}itn Í zão disso, foi analisado somcntc os aspectos iurídicos do
processo administrativo cm aprcço, o qual atualmentc consta numerado com 23

folhas.
- Fl. 01- Memorando subscrito pel() Presideflte da Comissào de

Licitação Maicon Provin, descrcvendo o orÇamcnto mais benéfico pata a Cãntara

[-egislativa.

- IJi. 02. Mcmorado subscrito pclo Presidcnte dt Cãman
solicitando <1uc sejam tomadas as devidas providencias pâra contÍatâção de empresa

pan fazet as lavagcns do veículo oficial da Câmara Municipal.

- lrl. 03. Nlemoranclo subscrito pclr Prcsitientc tla Comissão cle

Ucitação Maicon Provin, soücitando ptevisão dc rccursos dc ordem otçamentária.

lil. 04. Rcsposta do sctor dc contabilidade infotmando a cxistôncia
de previsão dc recursos orçamentátios pâÍa asseguraÍ o pagamento do objeto destc
procedimento.

Fl. 05 a 22. Documcntos de habilitação
eÍnpÍcsâ guc ofertou o melhor orçamcnto comprovando
emPÍcsâ.

c reguladcl«1c fiscrl rln

fisceis de
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- Ijl. 23. Memorando subscrito pelo Presidentc da Comissão de '

Licitação Nlaicon Provin, so)icitando parecu jurídico sobre a possibilidadc de

dispensa de ücitação.

É o rclatório.

Como toda regla tem sua exceção, o Est4tuto de Licitaçôes permite
como tessalva à obrigação de licitar, a contÍatação cüretâ âtrâvés tle processos de

rJispensa e inexigrbiüdarle de ücitação, dcsde que precnchidos os re,luisitos
prcvistos na lci.

Dispensa de licitação ó a pr:ssibilidade de celcbração direta de
contrâto entÍc a Àdminist(âção c o paÍticular, nos casos estabelccidos rLct a*.24, da

| .ei 8.666/93.
()bscrve sr ..rue a lei enumerou exoressamente as hioóteses de

dispensa de ticitaçâo. sendo este rol taxativo. Nestc sentitlo, as liçôcs do
rcnomado Jessé Totrcs Percira JÍrniorr:

"As hipótcscs dc dispcnsabilidadc do art. 24 constinrem rol
tâxativo, isto é, a -Àdministração somentc podctá dispensar-se dc realizar a

compctição sc ocorÍeote uma das situações pÍevistâs na lei fcderal. Lei estadual,
municipal ou distrital, bem assim regulamento inteÍno da entidade vinculada nã<r

podcrá criar hipótese de dispensabilidade".

Àlém disso, rcssalte-sc guc, ncstcs casos rclacionados pcla
lcgislaçào, há a üscdcionariedadc da Àclministação oa escolha da dispcnse ou nio
do certame, dcvendo sempre levar em conta o intcrcsse público. Muiras vczcs, ,,
administrador opta pe)a clispensa, posto quc, como afirma o ilustre Marcal Justen
lrilho2, "os custos occessários à licitação ultrapassarão benefícios <1ue tlela poderão
advir".

O mcstÍe MâÍçai-Tusten Fího3 versa precisamentc sobrc os motivr,,s
que lcvam a dispensa da licitaçào:

"a dispeosa dc licitaçào verifica-sc cm siruaçôcs cm quc, cmbora
viável compcticão cotrc pâlticulâÍes, a licitaçào afigura-sc inconr uricnte .r,,

intercsse público. (...). Muitas vczes, sabe-se de antemão quc a relação custo-
beneficio será desequilibrada. Os custos oecessârios à licitação ultrapassarão
beneficios que dela pr>derão advir."

Plrl a protcsscirl Vcm l,úcia N'[achado+:

I PEREIRA JÚNIOR. Jcasé Tores- Comentários â lei dâs

pública. ó. ed., Renovar, Rio de Janeiro,2003, P. 102.

hcitaçõcs e contratâçõe7;;inistração

: ob. cir. P. 2io
r oh. cí P 234.
I MACHADO DAVILA. verâ L(rcia. Tcmas Polêmicos sobr€ Licirações c

Pági.,a 2 de 4
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"a dispcnsa ó figura que isenta a Aclministração do rcg'ular

procedimcnto licitatório, apcsar de no camPo fático scr viável a compctição' pcia

êrigôncia de vários particularcs que podcriam oferta o bem ou serviço."

E de se inferir das transcriçôes acima que a dispensa rJe licitaçãt.r,

prevista no an 24 daLei 8.666/93, só deve ocorreÍ Por Íâzõcs de intercsse púbüc<.r,

como no caso em análise. Obviamentc, nesses casos, a realização da ücitaçào viria
tão-someotc sacrificar o intcrcssc pírblico, motivo pelo <1ual rl lcgisladrtr conccdcu
ao administrador a faculdadc dc dispcnsar o ccÍtamc flos casos cxpíessamcotc

ptevistos.

À l.,ei n" 8.666/93, no inciso II do atigo 24, dispensa a licitação por
considerar que o valor cla contratação não compensa os custos pâÍa a

Âdministração com o pÍoccdimento licitatório.

Essa dispcnsa por vakrr (pequcno valor) não podc ultrapassar a

107o do limite prcristo para modalidadc convitc, nos câsos de compras e outros
sewiços, dcsde que não se reFlmm a palcelas dc um mesmo serviço, compra ou
alienaçãr: de maior vulto quc possam scr realizadas de uma só vez.

(irnforme a Lei 8.666/93, a seguir citada:

Art. 24. Ê disoensável a liàtatàa:

»lailr t t0 tlre ?lsia Jer reali1ada de rma só ae4

l)a anáüse do dispositivo acima transcrito, coostâtâ-sc quc pâra as

dcspcsm de pc<lucno valor, nos tcÍmos do art. 24, II, da Lci 8.666/93, a

administração pode dispensar o proccsso licitatório, ha]â vista a simplicidade e a
pequcna relevância dessâs contataçôes.

Isso porquc o legislador cntendcu <1ue o valor da contratação, abaix<.r

de R$ 17.600,00 para serviços c compÍas e dc R$ 33.000,00 para obras c sewiços dc
cogerharia, não justifica o dispôndio de percc)a sigr.rificativa dc
ngorosos c minuciosos mecanismos dc contÍolc - Decrcto I.ei 9.4

Ampl. Sào Pâulo: Mâlheiros. 1995, P.7ó.

Página 3 de 4
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Âssim, em obscn ânci.a aos princípios rla eficiência, da razoabilic{&1e,

da proporci<>nalidade c da cconomicidadc, nas hipritcses dos incisos I e II do art.2f'
da lci dc Licitaçircs, o ucstor poclc dispcnsâÍ () proccsso licitatriri<t nos casos citados
ac1ma.

Scndo assim, considerando que o scrviço a ser contratado moÍrta

r.islumbra-sc quc

Àinda consta dos autos, quc existc Ícserva de lecuÍsos
orçamcntáÍios para aÍcaÍ com as despcsas dâ contrâtaçào dos sen iços, confotmc
datlrs tornccickrs pelo sctor Lle contabilidlclc,

I:l,m nzão do exposto, <lbsen'ando-se os aspcctos lcgais nos termos
da fundamcntação acima, e consi<.lerando quc o valot a scr contratado é inferior a<r

limite cstabclecido no inciso II, art. 24, da Lct 8666/93, nada sc vislumbra quc
possa impcdir a cootratação dc foÍÍna diÍeta, dispcnsando sc o pÍoccsso licitatório
lros tcrmos da lcgislação pátria.

íi o parecet jurídico

S.MJ

Nova Laranjciras

DIO
P

Q.M,tr'i 
)NtfiPL
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DrspENsA DE LtCtTAçÃO N.o 0212022 - CÂMARA MUNICIPAL

Obieto: "Lavagêm veiculo".

O processo administrativo de contratação dirêta por dispensa de licitação com

base no Art, 24, ll da Lei Federal no. 8.666/93 e Decrclo 9.41212018, onde Íixa os

limites para as modalidades e dispensa de procedimentos licitatórios para serviços e
compras.

Art.24. É dispensável a licitação:
ll - para outros serviços ê compras de valor até 10% (dez por cento) do limite

prêvisto na alínea "a", do inciso ll do artigo anterior e pâra alienações, nos casos
prêvistos nesta Lei, desde que não se reÍiram a parcelas de um mesmo serviço,

compra ou alienaçáo de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; (Redacáo

dada pela Lei no 9.648. de 1998).
Considerando que a solicitaçáo de contratação de empresa para fazer a lavagem

do veículo da Câmara Municipal de Nova Laranjeiras, é dê total relêvância. Após
análise do orçamento recebido, cujo valor é adequado ao mercado e se apresênta de
acordo com as necessidades da Câmara Municipal, verificou-se a documentaçáo da
emprêsâ, que êncontrâ-se êm dia com suas obrigaçóes fiscais, e assim, resolveu-sê
pela contração da empresa Comércio dê Auto Peças e Serviços Molinetti & Filhos
LTDA-ME, CNPJ 10.678.733/0001-33 que ofertou o valor de R$ 30,00 (trinta reais)
por lavagem pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, compreendendo o total de 60
(sessenta) lavagens. O pagamento será realizado mensalmente mediante a prestação

do serviço e emissão de nota Íiscal.

Nova Laranjeiras, 21 de matço de 2022.

OVIN
Presidente da rmanente de LicitaçÕes

Câmara Municipal de Nova Laranjêiras
Estâdo do Paraná

CNPJ n". 95.587.663/000160
Rua Rio Grande do Sul, no.2122, CenÍro - CEP: 85350-000

E-mail: contatoaâcmnl.pr.gltú.bl / legislativo@cmnl.pr.qov.br
Fone: (42) 3637 -1202 e?\
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Cámara Municipal de Nova Laranjêlras
Estado do Pâraná

CNPJ no. 95.587.663/0001-60
Rua Rio Grandê do Sul, n4.2122, Centa - CEP: 85350-000

E-mail: conlâroíA!!!tll!j.s9LUr / lesislativoaàcrnnl.oÍ.eov-br
Fone: (42) 3637-1202
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DtSPENSA DE LtCtTAÇÃO N.. 02/2022 - Câmara Municipal

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A Câmara Municipal de Nova LaÍanjeiras, Estado do Paraná, no uso de suas

atribuições legâis, e com base nos despachos, justificativas e parêcerjuridico, anexos,

RATIFICA a Dispênsa de Licitaçáo no O2l2O22 - Câmara Municipal, cujo objeto é a

"contrataÇáo de empresa paru Íazê.r a lavagem do veículo da Câmara Municipal de

Nova Laranjeiras" e ADJUDICA os itens da empresa Comércio de Auto Pêças e

Serviços Molinetti & Filhos LTDA-N/IE, CNPJ 1 0.678.733/0001-33 que ofertou o valor

dê R$ 30,00 (trinta reais) por lavagem pelo período de 24 (vinte e quatro) meses,

compreendendo o total de 60 (sessenta) lavagens. O pagamento seÍá realizado

mensalmente mediante a prestaçáo do serviço e êmissáo de nota fiscâ1.

Nova Laranjeiras, 21 de matço de 2022.

DIR OS SANTOS
er Legislativo


