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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FIORENTINA VEÍCULOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 72.421.936/0001-05

Certidão n°: 4883664/2022

Expedição: 09/02/2022, às 10:46:28

Validade: 07/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que FIORENTINA veículos ltda (matriz e filiais),
inscrito (a) no CNPJ sob o n° 72.421.936/0001-05, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

Dúvidas e sugestões: cndt®tst.jus.br
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federai do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: FIORENTINA VEÍCULOS LTDA
CNPJ; 72.421.936/0001-05

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 constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFE) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n® 1 751 de 2/10/2014
Emitida às 14:52:05 do dia 23/03/2022 <hora e data de Brasília>
Válida até 19/09/2022.

Código de controle da certidão: A958.A08B.17E3.95E5
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N® 026019363-10

Certidão fornecida para o. C^JPJ/MF: 72.421.936/0001-05
Nome; FIORENTINA VEÍCULOS LTDA

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 contribuinte acima identificado
nesta data.

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

Válida até 31/05/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

Página 1 da 1

EmiOtlo via Intamet PúbSea (31/01/2022 06:13:3^
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04/05/2022 16:06

§ Município de Dois Vizinhos
Estado do Paraná

Av, Rio Grande do Sul, 130 - Centro

Secretaria de Administração Finanças
Departamento de Tributação e Receita

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

NEGATIVA N": 53138/2022

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

Dois Vizinhos, 04 de Maio de 2022 - Valida até:02/08/2Q22

I  CÓDIGO DE
AUTENTICAÇÃO:

9ZTMJG2QEMC24XJ2975

RAZÃO SOCIAL: FIORENTINA VEÍCULOS LTDA

INSCRIÇÃO
EMPRESA

2411

CNPJ/CPF

72.421.936/0001-05
INSCRIÇÃO ALVARA
ESTADUAL 252

3230221862

■NDEREÇO RUA SENADOR ATTILIO FONTANA, 1299 - CENTRO SUL CEP: 85660000
)ois Vizinhos - PR

CNAE/ATIVIDADES
Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos. Comércio sob consignação de veículos
automotores, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto
imobiliários. Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio varejista
de lubrificantes, Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, Serviços de manutenção e
reparação mecânica de veículos automotores

IMPORTANTE ~

PERÍODO CoSeENdÍdONES^^^ MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO
TRANSpilSSaA^'SaS^'wLlD?^^ AUTENTICIDADE NO SITE http:/Mww.doisvizinho..pr.gov.br/\Tm PORTAL DA

Emitido por: « Equipiano Público Web »

https://doisvi2inhospr.equiplano.com.br:7443/esportal/stmcertidao.view.logic?idCertidao=60467



Governo do Estado do Paraná

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

PARANÁ^

JUÇEPAR

CERTIDÃO SIMPLIFÍCADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SÍNRÉM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados

Nome Empresarial: RORENTINA VEÍCULOS LTDA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: PRC22114642S6

NIRE (Sede)
41202933842

CNPJ

72.421.936/0001-05
Data de Ato Constitutivo

30/06/1993

Início de Atividade

30/06/1993

Endereço Completo
Rua SENADOR ATTILiO FONTANA, N» 1299, EDIF COMERCIAL;, CENTRO SUL - Dois Vizinhos/PR - CEP 85660-000
n  ———

Objeto Social
COMERCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOVOS E USADOS PECAS E ACESSÓRIOS DERIVADOS DE PETROLEO E CORRELATOS
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGOCIOS COMERCIO SOB
CONSIGNACAO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Capital Social
R$ 1.744.413,00 (um milhão e setecentos e quarenta e quatro mil e quatrocentos e treze
reais)
Capital Integralizado
R$ 1.394.413,00 (um milhão e trezentos e noventa e quatro mil e quatrocentos e treze
reais)

Porte

Demais

Prazo de Duração
Indeterminado

Dados do Sócio

Nome

JOSETI ANTONIO

MEIMBERG

Nome

TEREZINHA PEREIRA

MEIMBERG

CPF/CNPJ

127.754.369-00

CPF/CNPJ

003.903.769-06

Participação no capitai
R$ 1.604.973,00

Paiílcipaçáo^o capitai
R$139.440.tí0^ ̂

Espécie de sócio
Sócio

Administrador

S

r'Espécie de sócio Administrador
> Sócio " N

Término do mandato

Indeterminado

Término do mandato

Indeterminado

Dados do Administrador

Nome

JOSETI ANTONIO MEIMBERG
|Cpr-~-'
;127.7S4.369-00
'  / V %

Término do mandato

Indeterminado

Ultimo Arquivamento
Data

16/02/2022

Número i-

202206267821^
Ato/eventos i

02VV 985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEÍA
DESOCIOS

Situação
ATIVA

Status

SEM STATUS

Esta certidão foi emitfiíáâ^omatlcamente em 26/05/2022/às 08:29:43 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autentí^^ad^ho https://vtfww.empresa1ra0Hipr.gov.br, com o código 5PCEGS1X.

;C2

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA

Secretário Geral

1 de 1

01^5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO

72.421.936/0001-05
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

24/06/1993

NOME EMPRESARIAL

FIORENTINA VEÍCULOS LTOA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PORTE

DEMAIS

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

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

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
45.12-9-02 - Comércio sob consignação de veículos automotores
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
74.90-1-04 - Atividades de Intermediação e agenclamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R SENADOR ATTILIO FONTANA
NUMERO COMPLEMENTO

1299 ***•*•»•

BAIRRO/DISTRITO

SUL

CEP

85.660-000

ENDEREÇO ELETRÔNICO

florfiat@wln.com.br

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

MUNICÍPIO

DOIS VIZINHOS

TELEFONE

(046) 5363-800

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

03/11/2005

SITUAÇAO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 28/06/2022 às 10:24:30 (data e hora de Brasília).
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Fi intina
VEÍCULOS LTDA.

ANEXO IV

DECLARAÇÃO SUPORTE TÉCNICO

Como representante legal da empresa Fiorentina Veículos LTDA (denominação da
Pessoa Jurídica), inscrita no CNPJ sob o n° 72.421.936/0001-05, com sede a Rua
Senador Atttilio Fontana n° 1299, Centro Sut CEP n° 85660-000, Fone 46 9917-7367,
cidade de Dois Vizinhos. Estado do Paraná, declaro que nossa empresa dispõe de
assistência técnica autorizada, a uma distância máxima da sede do município de 150km,
objeto do Pregão Eletrônico n" 052/2022.

Dois Vizinhos, 28 Junho de 2022.

tu c wv-

Joseti Antonio Meimberg

Rua Senador AttHio Fontana. N® 1269, - Fone: (48) 3536-3800 - CEP: 85660.000 - Dois NTizínhos - Paraná.

01j7



F^entina
VEÍCULOS LTDA.

ANEXO - lil

DECLARAÇÃO UNIFICADA
À pregoeira e equipe de apoio

Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná

PREGÃO ELETRÔNICO N° 052/2022

Pelo presente instrumento, a empresa Fiorentina Veículos LTDA, CNPJ n°

72.421.936/0001-05, com sede na Rua Senador Attilio Fontana N''1299, através de seu

representante lega! infra-assinado, que:

() Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação

de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei

Complementar n° 123/06, alterada pela Lei Complementar n® 147/14, bem assim que

inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

^Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno

porte ou cooperativa.

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do arí. 7° da Constituição

Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou

insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de

aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso

V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, acrescida pela Lei n° 9.854/99.

2) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes

impeditivos para habilitação no presente processo llcitatório, estando ciente da

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

3) Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão

público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

4) Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de

empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela

licitação, nos termos do inciso III. do artigo 9" da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

Página 335) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e

qualificação exigidas na licitação.

6) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos

procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da

empresa é o{a) Sr.(a) Joseti Antonio Meimberg, Portador(a) do RG sob n® 654.228-0 e

01i;S



ltda,

CPF n° 127.754.639-00, cuja funçâo/cargo é administrador, responsável pela assinatura
da Ata do Registro de Preços/contrato.

7) Declaramos, para os devidos fms que em caso de qualquer comunicação futura
referente e este processo Ncitatório, bem como em caso de eventual contratação,
concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o
seguinte endereço:

E-mall: vendas@fiatfiorentina.com.br

Telefone: (46) 9917-7367

8) Caso altere o citado e-mai! ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de
alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado
como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

9) Nomeamos e constituímos o senhor(a) Joseti Antonio Meimberg, portador(a) do
CPF/MF sob n.° 127.754.369-00. para ser o(a) responsável para acompanhar a execução
da Ata de Registro de Preços/contrato, referente ao Pregão Eletrônico n.° N° 039/2022
e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento
convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

Dois Vizinhos, 28 Junho de 2022.

Joseti Antonio Meimberg

Rua Senador Attilio Fontana, H' 1299, - Fone: (46) 3536-3800 - CEP; 85660.000 - Dol» Vizinho» - Paraná.

ni2S



Estado do Paraná

PODER JUDICIÁRIO

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

CNPJ N° 03.892.369/0001-44 - FONE (46) 3536-1929
distribuidordv@hotmail.com

Av. Dedi Barrichello Montagner, 680 - Dois Vizinhos - PR
Joãoncimar Magnabosco Elton Jhon Delaseri Paim

Distribuidor Auxiliar Juramentado

CERTIDÃO

(Para Efeitos Civis)

2.136/2022

CERTIFICO, a pedido verbal de parte interessada, que revendo neste
cartório, constatei e encontrei as distribuições a seguir descritas contra a empresa FIORENTINA
veículos LTDA., estabelecida na Rua Senador Attilio Fontana, n° 1299, Bairro Sul, nesta cidade e
Comarca de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob o n° 72.421.936/0001-05:

Ação Vara RequerenteDistrib Livro Data
495 04 01/06/2022 PROCEDIMENTO DO JUIZ/WXD JUIZADO ESPECIAL CIVEL EUCLIDES DE LIMA SCHUASTZ E FILHO

ESPECIAL CÍVEL LTDA
I  ' Juizado Especial I I Valor = 8.712,53 NU: 0002170-12.2022.8.16.0079 CLASSE: Procedimento do Juizado Especial CivelASSUNTO; Competência dos Juizados Especiais

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

CERTIFICO mais, também a pedido verbal da parte interessada, que
revendo neste cartório, nele constatei e não encontrei qualquer distribuição de ações de Recuperação
Extrajudicial que seja parte a empresa acima mencionada.-

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ. Eu, (Bruno) Auxiliar de Cartório
a digitei, subscrevi, e Eu, (Joãoncimar/Elton) Distribuidor/Auxiliar Juramentado, conferi, dato e assino

Dada e passada nesta cidade e Comarca de Dois Vizinhos, Estado do

Paraná, aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois (27/06/2022).
Custas:

Tab. XVI, item VI (a) = 141 VRC + 10% = R$ 38,15 + Selo = R$
2,98 = TOTAL = R$ 41,13
Guia busca e selo n° 11031723-3
Guia taxa Fundep n® 692570-2
Pagamento em 24/06/2022

ELTON JHON

DELASERI
Assinado de forma digital
por ELTON JHON DELASERI

nAl^il PAIM:06799500955PAIM:0679950095 Dados: 2022.06.27 11:58:15
5  -03'00'

FUNARPEN

Eli

F4238.PCq9c.hsca2-suLU5.J4Zab
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29/06/2022 07:39 Consulta Regularidade do Empregador

Voltar Imprimir

CAÊMA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 72.421.936/0001-05
Razão SoclalílORENTIlSIA veículos ltda
Endereço: RUA senador attilig fontana s/n / missões / dois vizinhos / pr /

85660-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima Identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de 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: 19/06/2022 a 18/07/2022

Certificação Número: 2022061902022107618910

Informação obtida em 29/06/2022 07:39:10

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

https://consulta-ctf.calxa.gov.br/consullacrf/pages/impressao.jsf

Oi
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SINTEGRA

Consulta Pública ao Cadastro do
Estado do Paraná

IDENTIFICAÇÃO Cadastro atualizado até
a data da consulta

CNPJ: 72.421.936/0001-05 Inscrição
Estadual:

|Nome Ernpresarlal: ||RORENTINA VEÍCULOS LTDA ~

ENDEREÇO

|LogradouroT]|RUA SENADOR ATTILIO FONTANA
iNúmero: ||1299 ||Complem
Bairro: CID. SUL
iMunícipio: ||DQIS VIZINHOS

85.660-000 Telefone:
|E-mail: ||NAO CADASTRADO

Bairro:

Data/Hora Host
CELEPAR

28/06/2022-10:25:32

ni32302218-62

(46)3536-3800

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:

Atlvldade(s) Econòmíca(s)
Secundária(s):

Início das Atividades:

Situação Atual:
Situação Cadastral:

[Regime Tributário:

SPED (EFD, NF-e, CT-e):

4511101 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS
[CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
14511102 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS
CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS
4512902 - COMERCIO SOB CONSIGNACAO DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530703 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E
ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS
AUTOMOTORES
4732600 - COMERCIO VAREJISTA DE
[LUBRIFICANTES
[08/1993 "
[HABILITADO - DESDE 08/1993

lATIVO-DESDE 08/1993

REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1

Maiores informações cliaue aaui [

OBSERVAÇÃO, Os dados acima sao baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem
como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponiveis ã Fazenda e nem excluem a responsabilidade

tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Consultar novo contribuinte dn Paraná

Acessar cadastro de outros Estarins

Q132



VEÍCULOS LTDA.

ANEXO IV

DECLARAÇÃO SUPORTE TÉCNICO

Como representante legal da empresa Fiorentina Veículos LTDA (denominação da
Pessoa Jurídica), inscrita no CNPJ sob o n° 72.421.936/0001-05, com sede a Rua
Senador Atttilio Fontana n° 1299, Centro Sul CEP n° 85660-000, Fone 46 9917-7367,
cidade de Dois Vizinhos. Estado do Paraná, declaro que nossa empresa dispõe de
assistência técnica autorizada, a uma distância máxima da sede do município de 150km,
objeto do Pregão Eletrônico n® 052/2022.

Dois Vizinhos, 28 Junho de 2022.

r i. i-t. VV.X

Joseti Antonio Meimberg

Rua Senador AOílio Fontana. 1299, - Fone: (46) 3536-3800 - CEP: 85680.000 - Dois Vizinhos - Paraná.
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

À Comissão de Licitações

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Fiorentina Veículos Ltda CNPJ:
72.421.936/0001-05 forneceu a esta empresa PLUMA AGROAVICOLA LTDA
inscrita no CNPJ n" 04.656.883/0001-43 estabelecida na ROO PR 281 KM 08.
S/N, bairro LINHA SANTO IZiDORO, no município de Dois Vizinhos, Estado do
Paraná, os itens conforme segue:

DESCRIÇÃO "

FIAT STRADA {9BD281Ã¥rMYW07038) Õi
FIAT STRADA (9BD281A22NYW24836r~ÕÍ
FIAT STRADA {9BD281A22NY\Â«48Õ^ ÕÍ

QUANTIDADE

Atestamos outrossim, que a mesma sempre atendeu a todos os requisitos,
tantos na qualidade quanto na pontualidade de entrega dos produtos NADA
HAVENDO QUE POSSA DESABONÁ-LA.

Dois Vizinhos, 30 de Março de 2022

KmJ

PLUMA AGROAVICOLA LTDA

CNPJ n- 04.656,883/0001.43

0Í34



VEÍCULOS LTDA.

ANEXO - ii

PROPOSTA COMERCIAL

A empresa Fiorentina Veículos LTDA, estabelecida na Rua Senador Atíiiio Fontana N
1299, Centro Sul Dois Vizinhos -PR telefone (46) 3581-5300, inscrita no CNPJ sob n''
72.421.936/0001-05, neste ato representada Joseíi Antonio Meimberg, Proprietário, RG
654.228-0, CPF127.754.369-00. (endereço), vem por meio desta, apresentar Proposta de
Preços ao Edital de Pregão Eletrônico n° 052/2022 em epígrafe que tem por objeto a
Implantação de Aquisição de veículo novo O KM, para atender as necessidades das
Secretarias Municipais de Agricultura e de Meio Ambiente, em atendimento a as
Secretarias e Departamentos do Município, conforme segue;

Especificação

-Airbag duplo
(motorista e
posscgeiro)
-Alertas de uso de

cinto de segurança
do motorista

-Apoia-pé para o
motorista

-Apoios de cabeça
com regulogem de
altura

-Ar-condicionado

-Cintos de

segurança retráteis
de 3 pontos com
regulogem de altura
-Computador de
bordo

-Console central

com porta-objetos e
porta-copos
-Conta-giros
-Controle eletrônico

de estabilidade

-Direção hidráulica
-E-locker- Controle

de Tração
Avançado (TC+}

Marca e

Modelo

FIAT STRADA

ENDURANCE

1.4 FLEX

MANUAL

2022/2022

COR: Branco

Banchisa

Unidade Quantidade Valor Unitário

1  1 R$104.300,00



ntina
VEÍCULOS LTDA.

-Espelho no paro-soi
lados motorista e

passageiro
-Follow me home

-Freios ABS com EBD

-Ganchos para
amarração de
carga na caçamba
-Grade de proteçõo
no vidro troseiro

-Grade írontol na

cor preta
-Hill Holder (sistema
ativo freio com

controle eletrônico

que auxilia nas
arrancadas do ve

ículo em subido)
-Hodômetro digital
(total e parcial)
-Indicador de

combustível

-Indicador de troca

de marcha

-Limpador e lavador
do para-brisas
-Luz de iluminação
da caçamba
-Luz de leitura

-Luzes de posição
diurnas

-Maçanetas e
retrovisores externos

na cor preta
-Moldura dos para-

lamas

-Motor Fire 1.4 8V

Flex

-Para-choque
traseiro com estribos

antiderrapantes
-Porta objetos nas
portas
-Porta-escadas

-Preparação para
Rádio (Cabeamento

e Chicote)
-Protetor de

caçamba
-Retrovisores

externos com

comando interno

mecânico

-Roda em chapa na
cor chumbo 5.5 x i 5'

+ Pneus 195/65 R15

ni3B



F ntina
veículos LTDA.

-Suspensõo elevada
-Suspensão traseira
com eixo ômega e

molas parabólicas -
longitudinais
-Tampa da
caçamba com nova
tecnologia
-Tomada 12V

-Volante com

regulagem de altura
-Alarme, Vidros

elétricos;

-Travas elétricas;

-Brake light:
-Fechadura elétrica

na caçamba;
-Comando elétrico

da tampa do
combustível:

-Ajuste de altura do
banco do motorista;
-Protetor de córten

-Capota marítima.
-Rãdio

usb/bluethooth 1_ I 1

Valor total R$ 104.300,00

A validade desta proposta é de 60^ (sessenta) dias corridos, contados da data da
abertura da sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO. ^
A apresentação da proposta implicará na plena aceitaçao das condições
estabelecidas neste edital e seus anexos.

Dois Vizinhos, 28 Junho de 2022.

Joseti Antonio Meimberg

Rua Senador Attilio Fcwitana. N* 1299, - Fone: (46) 3S36-3800 - CEP: B5660.000 - Dois Vizinhos-Paraná.
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FIAT NOVA STRADA

NOVA STRADA ENDURANCE CABINE PLUS 1.4 8V FLEX

VERSÃO, MOTOR E CÂMBIO
NOW StfAf* (NOUlAXe CAtINi KUS I 4 IV IlU

ITENS DE SERIE

' Ivzd» laiftirq

* Af-coruficionodo

* indKodo' de combvviwi

' Kitlrovítom «jilcinot com comondo intmo iracMco

' Tomodo I2V

* Compotodoc dt bordo

* FVctfUu d« cocambo
'Molof Fira 1.4 8VFl««

* VaionM «m r«9.4os»ni d* diura

* Concho» pota omormcdo do cotgo no eoçombo
* C<>r«i-fl»Oí

' SuipartUSa iraiora com tuo dmego » ntolos pcirabdilcut lon^lrudinaia
' luz d« &mlna(te do mçamba

* E^>4te no poto-id lodoi molonito • pouogaito

' follow me home

* ̂o-choque lrai«i'o tom etlribovanMlarraparMt
* Meçoneiot • ratiovitore» eatetnoi na cw prato
* Apoiu-pl poro o mo<or''»a
* ConHole eleldnku d« nudiilidade

' Ajeiiut da uio de dnlo d» taguiuncu ilo raoforitM
* Traiot ABS com EBD

' Apoioi de CO beco com fagutogam da ohuni
* Indtcedo' da l>vco de tnaraho

* Frapocoçúo paio tido (C^aomanlo a Chicoia]
' Mddura dos pora-lamg»
* Fortoobietotncupoctoi
* OniQtda tagixoitca raRdtetida 3 panio» com legwlogam da diora

* Poflo-aícudo»

* Groda Ironiol na cor prato
' HitI Hoidaf llítlemo alvo fraio com controla denân-co qga cuaílo no» utiancudos do vs kulo »m

Mibidu)

' Tan^u do cofomba com nova lacrtologia

' Coniole canliol com po<(o-ofa|aio< a porto-copo»
■ Umpodor a lovodor do pom-bníoi
' Rodo am chopo no cor chumbo 3.5 * 15' * Pnau» 195/65 R15
* DúacOo hidráulica

* Sutpensdo eleiudo

' Lu»t de posição «^nos
* Aiibog duplo (molentlo s poisogaírol
* Hodãmatrodigitai jiotidspanríoll
' EJockíf - Conlíoltt da Tíucflo A»oncedo |TC*|

' Gruda da prorac®' tnjiaiio
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Pregão Eietròníco

987775.522022 .4540 .4568 .42971600

DIGITALIZADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
NO 00052/2022

Às 09:00 horas do dia 29 de junho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados
peio instrumento legal 0022022 de 03/01/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei n® 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto n®
10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo n® 174, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão n® 00052/2022. Modo de
disputa; Aberto. Objeto: Aquisição de veículo novo O KM, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura.. O Pregoeiro abriu a
Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para
classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Veículo utilitário
Descrição Complementar: Veículo Utilitário Tipo Motor: Gasolina , Tipo Direção: Hidráulica , Capacidade Passageiro; Mínimo De 2 , Tipo
Refrigeração: Ar Condicionado , Quantidade Portas: 2 Laterais E 2 Traseiras , Características Adicionais: Jipo Furgão, Vidros Elétricos, Alarme,
Tapetes De , Modelo: Novo , Cor: Branca , Transmissão: Manual De Cinco Velocidades A Frente E Uma Â Ré , Fabricação: Nacional , Potência
Mínima Motor: 65 CV, Carga Útil Mínima: 600 K
Tratamento Diferenciado: -
''^intidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade

.lor Máximo Aceitável: R$ 104.300,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: FIORENTINA VEÍCULOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 104.300,0000 .

Histórico

Item: 1 - Veículo utilitário

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Equ^arada ̂ M^^EP^p" Valor Unit. Valor Global
72.421,936/0001-05 FIORENTINA VEÍCULOS Não Não 1 R$ 104.300,0000 R$ 104.300,0000 28/06/2022

irna 16:47:40

Fornecedor

72.421,936/0001-05 FIORENTINA VEÍCULOS
LTDA

Marca: FIAT

Fabricante: STRADA ENDURANCE 1.4 FLEX MANUAL

Modelo / Versão: 2022/2022
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: -Airbag duplo (motorista e passageiro) -Alertas de uso de cinto de segurança do
motorista -Apoia-pé para o motorista -Apoios de cabeça com regulagem de altura -Ar-condicionado -Cintos de segurança retráteis de 3
pontos com regulagem de altura -Computador de bordo -Console central com porta-objetos e porta-copos -Conta-giros -Controle
eletrônico de estabilidade -Direção hidráulica -E-locker - Controle de Tração Avançado (TC+) -Espelho no para-sol lados motorista e
passageiro -Follow me home -Freios ABS com EBD -Ganchos para amarração de carga na caçamba -Grade de proteção no vidro traseiro
-Grade frontal na cor preta -Hiii Hoider (sistema ativo freio com controle eletrônico que auxilia nas arrancadas do ve ículo em subida) -
Hodômetro digital (total e parcial) -Indicador de combustível -Indicador de troca de marcha -Limpador e lavador do para-brisas -Luz de
iluminação da caçamba -Luz de leitura -Luzes de posição diurnas -Maçanetas e retrovisores externos na cor preta -Moldura dos para-
lamas -Motor Fire 1.4 8V Flex -Para-choque traseiro com estribos antiderrapantes -Porta objetos nas portas -Porta-escadas -Preparação
para Rádio (Cabeamento e Chicote) -Protetor de caçamba -Retrovisores externos com comando interno mecânico -Roda em chapa na
cor chumbo 5,5 x 15' + Pneus 195/65 R15 -Suspensão elevada -Suspensão traseira com eixo ômega e molas parabólicas -longitudinais
•Tampa da caçamba com nova tecnologia -Tomada 12V -Volante com regulagem de altura -Alarme, Vidros elétricos; -Travas elétricas; -
Brake llght; -Fechadura elétrica na caçamba; -Comando elétrico da tampa do combustível; -Ajuste de altura do banco do motorista; -
Protetor de cárter; -Capota marítima. -Rádio usb/bluethooth
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos peio pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF

R$ 104,300,0000 72.421.936/0001-05

Data/Hora Registro

29/06/2022 09:00:01:437

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Encerramento sem

prorrogação

Encerramento

Encerramento etapa aberta

Abertura do prazo -
Convocação anexo

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

Aceite de proposta

Habilitação de fornecedor

https://www.comprasnet.gov.

Observações

29/06/2022
09:03:02

29/06/2022
09:13:03

29/06/2022
09:13:16

29/06/2022
09:13:16

29/06/2022
09:23:59

29/06/2022
10:04:28

29/06/2022
10:56:11

29/06/2022

Item aberto para lances.

Item aguardando decisão sobre reinicio ou encerramento da etapa aberta.

Item encerrado para lances.

Item com etapa aberta encerrada.

Convocado para envio de anexo o fornecedor FIORENTINA VEÍCULOS LTDA, CNPJ/CPF:
72.421.936/0001-05.

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FIORENTINA VEÍCULOS LTDA, CNPJ/CPF:
72.421.936/0001-05.

Aceite individual da proposta. Fornecedor: FIORENTINA VEÍCULOS LTDA, CNPJ/CPF:
72.421.936/0001-05, pelo melhor lance de R$ 104.300,0000.

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FIORENTINA VEÍCULOS LTDA - CNPJ/CPF:

br/seguro/indexgov.asp

I  • • :



29/06/2022 11:33 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

10:56:18 72.421.936/0001-05

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

Sistema

Sistema

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Pregoeiro

Pregoeiro

72.421.936/0001-05

Pregoeiro

Pregoeiro

Sistema

Sistema

Pregoeiro

Pregoeiro

Sistema

Pregoeiro

Data

29/06/2022
09:00:01

29/06/2022
09:00:02

29/06/2022
09:00:36

29/06/2022
09:00:47

29/06/2022
09:00:56

29/06/2022
09:01:06

29/06/2022
09:01:17

29/06/2022
09:01:28

29/06/2022
09:03:02

29/06/2022
09:13:03

29/06/2022
09:13:16

29/06/2022
09:13:47

29/06/2022
09:14:15

29/06/2022
09:14:36

29/06/2022
09:18:53

29/06/2022
09:23:21

29/06/2022
09:23:47

29/06/2022
09:23:59

29/06/2022
10:04:28

29/06/2022
10:55:36

29/06/2022
10:55:59

29/06/2022
10:56:18

29/06/2022
10:56:31

Mensagem

A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas
foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o
período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 18:00. Haverá aviso prévio

de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.

A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.

Bom dia Prezados licitantes Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico no 052/2022.
Alguns avisos importantes:

O modo de disputa será o modo "ABERTO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e
sucessivos, com prorrogações.

Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores
incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes e carretos, inclusive o ICMS, de forma que

o objeto do certame não tenha ônus para o Município de Planalto.

Compete ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem enviada ou emitida

pelo Sistema ou de sua desconexão.

Peço que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente
quanto à documentação de habilitação, que de acordo com Art. 26 do Decreto n° 10.024/19, não é
mais possível inserir documentos. Bem como, quanto a proposta ajustada ao lance final deve ser

inserida no sistema COMPRASNET após solicitação pela pregoeira.

E conforme Art. 43 §2° do Decreto n® 10.024/19, na hipótese de necessidade de envio de documentos
COMPLEMENTARES após o julgamento da proposta, os documentos deverão ser apresentados em
formato digital, via sistema, no prazo definido no edital e chat, após solicitação do pregoeiro no

sistema eletrônico, observado o prazo disposto no § 2° do art. 38.

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

O item 1 está aguardando decisão de reinicio ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.

O item 1 está encerrado.

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade
"Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Senhores, em atendimento ao art. 38 do decreto n® 10.024/2019, o qual dispõe da necessidade de
negociação, solicito as empresas, desconto nos respectivos itens inicialmente ganhos.

Para FIORENTINA VEÍCULOS LTDA - É possível redução no valor final proposta do item ganho?

Não conseguimos alterar valor, devido não termos o produto em estoque e precisamos aguardar o
faturamento para atender ao pregão.

Para FIORENTINA VEÍCULOS LTDA - ok

Para FIORENTINA VEÍCULOS LTDA - Solicito a proposta reajustada de acordo com o último lance, com
o prazo de envio de 02 (duas) horas, conforme item 11.1 do edital.

Senhor fornecedor FIORENTINA VEÍCULOS LTDA, CNPJ/CPF: 72.421.936/0001-05, solicito o envio do
anexo referente ao item 1.

Senhor Pregoeiro, o fornecedor FIORENTINA VEÍCULOS LTDA, CNPJ/CPF: 72.421.936/0001-05, enviou
o anexo para o item 1.

Para FIORENTINA VEÍCULOS LTDA - Comunico a todos que a documentação apresentada pelas
empresas convocadas comprovam o atendimento das exigências fixadas no Edital.

Para FIORENTINA VEÍCULOS LTDA - Será realizada a HABILITAÇÃO das proponentes, e em ato
contínuo será aberto o prazo para intenção de recurso, a qual, caso haja, deve ser motivada conforme

a legalidade.

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na
situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 29/06/2022 às 11:30:00.

Eventos do Pregão

Evento

Alteração equipe

Abertura da sessão

pública

Julgamento de
propostas

Abertura do prazo

Fechamento do prazo

Data/Hora

22/06/2022 11:18:04

29/06/2022 09:00:01 Abertura da sessão pública

Observações

29/06/2022 09:13:47 Início da etapa de julgamento de propostas

29/06/2022 10:56:18

29/06/2022 10:56:31

Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 29/06/2022 às 11:30:00.

Após encerramento da Sessão Publica, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o
resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada
mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:32 horas do dia 29 de junho de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe

https://wvm.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp I / í2/3
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