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Ref.: Pregão Presencial nO18/2019

SUPER CAP RECAUCHUTADORA DE PNEUS LTDA, pessoa jurídica de
direito privado inscrita no CNPJ sob nO77.250.777/0001-39, com endereço à BR 369, km 57,
Parque Industrial Bela Vista, na cidade de Bandeirantes, PR, por seu sócio proprietário que
esta subscreve, MAURO EIDI BANSHO, inscrito no CPF sob n?453.862.509-49, residente e
domiciliado em Bandedirantes, PR, vem através da presente NOTIFICA-LO, como se segue.
O NOTIFICANTE recebeu a

licitação denominada Pregão Presencial nO

18/2019 - Processo Administrativo nO 021/2019, será realizado em 19/03/2019, com a
finalidade de contração de empresa para prestação de serviços de RECAUCHUTAGENS,
RESSOLAGENS,REFORÇO INTERNO DOS PNEUS FROTA MUNICIPAL A SEREM
UTILIZADOS CF A NECESSIDADE NO DECORRER DE 12 MESES, sendo que o mesmo
especificava o valor máximo de R$ 201.436,00 (Duzentos e um mil quatrocentos e trinta e
seis reais).
Ocorre que tal Pregão estipulou, o Edital que o mesmo seria exclusivo para
ME (Microempresa) e EPP (Empresa de Pequeno Porte) - LEI 147/2014).
E a empresa NOTIFICANTE fica impedida de participar do mesmo, com a
fundamentação de que não se encaixava no conceito de ME (Microempresa) ou EPP
(Empresa de Pequeno Porte).
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Entretanto,

tanto como o Edital como o referido Pregão desrespeitaram

legislação - Lei Complementar

a

n? 123/2006, sendo inclusive, passível de anulação.

A referida legislação prevê que:
Art. 47. Nas contratações públicas da administração direta e indireta,
autárquica e fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser
concedido

tratamento

diferenciado

e

simplificado

para

as

microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a
promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito
municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas
e o incentivo à inovação tecnológica.

(Redacão dada pela Lei

Complementar n° 147, de 2014)
Parágrafo único. No que diz respeito às compras públicas, enquanto
não sobrevier

legislação estadual,

municipal

ou

regulamento

específico de cada órgão mais favorável à microempresa e empresa
de pequeno porte, aplica-se a legislação federal.

(Incluído pela

Lei Complementar nO147, de 2014)
Art. 48.

Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei

Complementar, a administração pública:

(Redacão dada pela Lei

Complementar n° 147, de 2014)
I _ deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente
à participação de microempresas e empresas de pequeno porte
nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00
(oitenta mil reais);

(Redação dada pela Lei Complementar n°

147, de 2014)
II _ poderá, em relação aos processos licitatórios destinados à
aquisição de obras e serviços, exigir dos licitantes a subcontratação
de microempresa ou empresa de pequeno porte;

(Redacão dada

pela Lei Complementar n° 147, de 2014)
III _ deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de
natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do
objeto para a contratação de microempresas e empresas de
pequeno porte.

(Redação dada pela Lei Complementar nO147,

de 2014)
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),

§ 1Q (Revogado).

(Redacão dada pela Lei Complementar n° 147,

de 2014}
§ 2Q Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, os empenhos e
pagamentos do órgão ou entidade da administração pública poderão
ser destinados diretamente às microempresas e empresas de
pequeno porte subcontratadas.

§ 3Q OS benefícios referidos no caput deste artigo poderão,
justificadamente, estabelecer a prioridade de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço
válido.

(Incluído pela Lei Complementar n° 147, de 2014)

Ou seja, tao somente quando o processo licitatório seja até o valor de R$
80.000,00 é que deve ser exclusivo para participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, o que não ocorreu no referido Pregão, já que o valor para aquisição dos
produtos é de até R$ 201.436,00 (duzentos e um mil e quatrocentos e trinta e seis reais ), ou
seja, muito além do valor determinado pela legislação para que seja exclusividade de
Microempresa e empresa de pequeno porte.
Deste modo, vem através da presente NOTIFICAR este órgão municipal,
através de seu Departamento Licitatório de que se ABSTE HA de efetuar nova licitação
com intuito de beneficiar exclusivamente as Microempresa
quando esta for para bens divisíveis em valores superior

Empresas de Pequeno Porte,
a R$ 80.000,00, nos termos da

legislação citada, prejudicando os demais interessado
da isonomia, sendo passível de nulidade e ainda, de
causados a terceiros.
Atenciosamente,
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DÉCIMA PRIM.EIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
SUPER CAP RECAUTCHUTADORA

DE PNEUS LTDA

CNPJ 77.250.777/0001-39
NIRE 41201655253
MAURO EIDJ BANSHO,

1
brasileiro, casado no Regime de Comunhão Parcial de Bens,

ernpresãrío, residente e domiciliado nesta cidade de Bandeirantes/PR, à Rua Oswaldo
Cruz, nO

un, Jardim União. CEP 86.360-000, Bandeirantes/PR, portador do RG

número

3.341.452-8 SSPIPR e do CPF número 453.862.509-49;
MARIA MADALENA BERTACHI BANSHO, brasileira, Casada no Regime de Comunhão
Pareiai de Bens, empresária, residente e domiciliada à Rua Oswaldo Cruz, nO 187,
Jardim União, CEP 86.360-000, Bandeirantes/PR, portadora do RG número 4.617.493-3
SESP/PR, e do CPF número 631.617.459-49;
Sócios

componentes

da

sociedade

empresária

"SUPER

CAP

RECAUTCHUTADORA DE PNEUS LTDA" , com sede e foro na Rodovia BH - 369, Km

57, Parque Industrial Bela Vista, CEP 86.360-000, Bandeirantes/PR, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ sob o nO77.250.777/0001-39, com seu Contrato
Social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE número 41201655253, em
sessão de 16 de setembro de 1979, e a ultima alteração sob o número 20160900735
em sessão de 16 de Junho de 2016; RESOLVEM alterar o seu contrato social pelas
cláusulas e condições seguintes;
CLÁUSULAPRIMEIRA: Da Extinção da Filial.
A sociedade resolve extinguir a filial situada na Rua Massato Ueno, s/n no Jardim
União, CEP 86360-000, na cidade de Bandeirantes - Paraná, registrada na Junta
Comercial do Estado do Paraná sob NIRE 41900887625 em 21 de Março de 2005,
CNPJ 77.250.777/0002-10, que tinha como objeto social o ramo de Recautchutagem e
Ressolagem de Pneus.

PARÁGRAFO ÚNICO: A matriz, a partir de agora, absorve o patrimônio e passará a
desenvolver as atividades até então desenvolvidas pela filial, que ora se extingue;
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CLÁUSULA SEGUNDA: Do Patrimônio da Filial Extinta.
a - (Ativo) - Caixa e Equivalentes de Caixas: A sociedade controla de maneira
centralizada na

matriz, todo seu fluxo financeiro. de forma que não havia

individualização de caixas e equivalentes de caixas para a filial.
b - (Ativo) - Créditos:

Todos os créditos pendentes em nome da filial foram

devidamente recebidos. Não há provisões pendentes para recebimentos duvidosos, em
nome da filial;
c - (Ativo) - Estoques: Os insumos utilizados nas prestações de serviços foram todos
consumidos, não havendo estoques finais na filial. Também não há estoques de
produtos de terceiros (pneus para ressolagens);
d - (Ativo - Não circulante):

Imobilizado: A filial possuía em seu tmobínzaoo os

registrôs de: Barracão, no valor de R$ 76.351,87; Maquinas e Equipamentos, no valor de
R$ 101.855,10; Instalações Elétricas, no valor de R$ 13.494,99. Neste ato todos
ativos imobilizados da filial são transferidos para a Matriz;
e - (Passivos): Todos os passivos da filial, de curto ou longo prazos, foram devidamente
quitados;
f - (Patrimônlo Líquido): Não havia destinação de capital social para a filial. Os
resultados econômicos eram apurados de forma agrupada. O patrimônio líquido da
sociedade, que nesta data perfaz o montante de R$ 567.367,32 (Quinhentos e sessenta
e sete mil, trezentos e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos), neste ato é
absorvido integralmente pela matriz, que continua suas atividades econômicas;
9 - Dos Colaboradores:

Todos os colaborados com vínculo na filial tiveram seus

contratos de trabalho transferidos para a Matriz;
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PARÁGRAFO ÚNICO: O património da filial que ora se extingue foi extraído do balanço
patrimonial encerrado em 28/02/2017, levantado para fim específico de extinção da filial.
A sociedade declara que a última movimentação econômica-financeira da filial Ocorreu
no mês de fevereiro de 2017. O balanço levantado ficará arquivado nos livros contábeis
da sociedade, a disposição de todos os interessados.
CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato
social primitivo, que não colidirem com as disposições do presente instrumento;
CbÃUSULA QUARTA: Da ConSOlidação do Contrato Social.

A

vista das modificações ora ajustadas e em consonância com o artigo 2031 da lei

10.406 de 2002, o sócios resolvem por este instrumento, atualizar e consolidar o
contrato social, conforme cláusulas e condições seguintes:

SUPER CAP RECAUTCHUTADORA DE PNEUS LTOA
CNPJ 77.250.777/0001-39
NIRE 41201655253
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
MAURO ElO] BANSHO, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens,
empresário, residente e domiciliado nesta cidade de Bandeirantes/PR, à Rua Oswaldo
Cruz, nO187, Jardim União, CEP 86360-000, Bandeirantes/PR, portador do R.G número
3.341.452-8 SSP/PR e do CPF número 453.862.509-49;
MARIA.MADALENA. BERTACHI BANSHO, brasileira, casada no regime de comunhão
parcial de bens, empresária, residente e domiciliada à Rua Oswaldo Cruz, nO 187,
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Jardim União, CEP 86360-000, Bandeirantes/PR, portadora do RG número 4.617.493-3
SESP/PR, e do CPF número 631.617.459-49;
Sócios

componentes

da

sociedade

empresária

"SUPER

CAP

RECAUTCHUTADORA DE PNEUS LTDA" , com sede e toro na Rodovia BR - 369, Km

57, Parque Industrial Bela Vista, CEP 86360-000, Bandeirantes/PR, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ sob o nO77.250.777/0001-39, com seu Contrato
Saciál arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob o NIRE número 41201655253, em
sessão de 16 de setembro de 1979, e a ultima alteração sob o número 20160900735,
em sessão de 16 de Junho de 2016; RESOLVEM alterar o seu contrato social pelas
cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Da Denominação, Sede, Duração e Objeto
A)- A sociedade gira sob o nome
RECAUTCHUTADORA DE PNEUS LTDA."

empresarial

de

"SUPER

CAP

B)- Asociedade tem sua sede na Rodovia BR 369, KM 57, Parque Industrial Bela
Vista, CEP 86360-000. na cidade de Bandeirantes/Paraná. que é seu foro e pods abrir
ou suprimir filiais onde julgar conveniente. em qualquer parte do território nacional.

C)- A sociedade iniciou suas ativídades em 20 de Agosto de 1976 e o prazo para
sua duração é indeterminado.
D)- A sociedade tem por objeto social "Reforma de Pneumáticos Usados e
Comércio

a Varejo

de Pneumáticos e Câmaras de Ar."

CLÁUSULA SEGUNDA: Do Capital e das Quotas
A)- O capital social é de R$ 185.000.00 (Cento e oitenta e cinco mil) reais,
totalmente subscrito e integralizado, dividido em 185.000 (Cento e oitenta e cinco mil)
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quotas de R$ 1,00 (Um) real cada uma e assim distribuído no quadro societário da
empresa;
SÓCIOS

QUOTAS

MAURO :1:101 BANSHO

CAPITAL

175.000

MARIA MADALENA BERTACHI BANSHO

R$ 175.000,00

10.000

ITOTAL

R$

185.000

10.000,00

R$ 185.000,00

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade dos sócios se limita ao total do capital social,
mas todos respondem solidariamente pela integralização do mesmo.

7

Parágrafo Segundo: Os sócios obrigam-se a proporcionar à sociedade os recursos
financeiros necessários à realização dos seus objetivos, seja por aumento de capital,

6.lJ

seja por suprimento em dinheiro a crédito de suas respectivas contas.
eLÁUSULA TERCEIRA: Da Administração da Sociedade

A)- A administração da sociedade será exercida individualmente pelo sócio
MAURO EISI BANSHO, com os poderes e atribuições de administrador, inclusive
representandoAtiva e Passivamente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no
entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em
favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens
imóveis da sociedade, sem autorização de outro sócio.
B)- Fica facultado aos sócios nomear procurador para um período nunca
excedente a 05 (cinco) anos, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a
serem praticados pelo procurador.
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CLÁUSULA QUARTA: Da Cessão ou Transferência de Quotas.
A)- As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas ou
alienadas sob .qualquer título a terceiros, sem o consentimento dos demais sócios,
cabendo a estes o direito de preferência na sua aquisição, na proporção das'quotas que
possuírem.

B)- O sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar por escrito os
demais sócios, discriminando o preço e a forma de pagamento, para que estes exerçam
ou renunciem ao direito de preferência, no prazo de 60 (Sessenta) dias, contados do
recebimento da notificação. Decorrido tal prazo, sem que seja exercido o direito de
preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA QUINTA: Da Dissolução da Sociedade.

A)- Somente

haverá dissoluÇãO da sociedade quando todos os sócios

componentes, de comum acordo, a determinarem;

B)- O falecimento de qualquer sócio não dissolve a sociedade necessariamente,
ficando os herdeiros ou sucessores sub-rogados nos direitos e deveres do "De Cujos",
podendo nela fazerem-se representar, enquanto indiviso o quinhão respectivo, por um
dentre eles, devidamente credenciado pelos demais;

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Apurados em balanço os haveres do sócio falecido e
tendo os herdeiros não assumindo a posição do "De Cujos", serão pagos da forma que
os representantes combinarem a parte que cabem a aqueles, e assim que haver
autorização judicial formalizar-se

á

operação de Alteração Contratual perante a Junta

Comercial do Estado do Paraná.

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/04/2017 10:41 SOB N° 20172143373.
PROTOCOLO: 172143373 DE 20/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701475991. NlRE: 41900887625.
SUPER CAP RECAUTCHUTADORA DE PNEUS LTDA
Libertad Boqus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 20/04/2017
www.empresafacil.pr.gov.br
A validade deste documento,

se impresso,
T_.C' ....

fica
sujeito.............:
à ........
comprovação
__ ~~
_
.... .:...:1.:

..:I....

de
sua autenticidade
..:I............ _.:.C'.: ....__ ~_

nos respectivos portais.

DÉCIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
SUPER CAP RECAUTCHUTADORA DE PNEUS LTOA
CNPJ 77.250.777/0001-39
NIRE 41201655253
7

PARÁGRAFO SEGUNDO: Ficam, entretanto, facultado, mediante consenso dos
sócios remanescentes e herdeiro ou sucessor, outras condições de pagamento desde
que não afetem a situação econômica e financeira da sociedade.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Mediante acordo com os sócios remanescentes, o
herdeiro ou sucessor poderá ingressar na sociedade caso não haja impedimento legal
quanto a sua capacidade jurídica.

CLAUSULA SEXTA: Do Exercício Social, Balanço e Distribuição de Lucros.

Al- O exercícío

social coincidirá com o ano civil;

~

B)- No último dia do mês de Dezembro de cada ano será procedido o Balanço'
Geral da Sociedade, no qual serão apurados os lucros ou prejuízos com observância
das prescrições legais;

C)- Os lucros líquidos apurados terão o destino que os sócios de comum acordo
convencionarem, nas épocas oportunas;

0)- Os lucros serão partilhados aos sócios na proporção de suas quotas no
Capital Social. A mesma forma se adotará para os prejuízos acaso verificados, se não
puderem ser transferidos aos exercícios subsequentes, consoante as disposições legais.

PARAGRAFO ÚNICO: Na partilha dos lucros ter-se-à em consideração também
os valores eralizados por conta das quotas subscritas e integralizadas, "Pro-rata
Tempore".
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E)- No caso de aumento do capital, enquanto não integralizarem

as receptivas

quotas, todos os lucros que couberem aos sócios nos termos desta cláusula, serão,
necessariamente aplicados na realização ou na integralização das mesmas;

F)- Aadministração tem poderes para levantar balanços e distribuir lucros, mesmo
em períodos extraordinários.

CLÁUSULA SÉTIMA: Das Disposições Gerais.

A)- É vedado aos sócios caucionar ou, de qualquer forma, empenhar suas quotas
do Capital, no todo ou em parte;

B)- Fica desde já eleito, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que
seja, o foro da sede da sociedade, para a solução de todas as questões oriundas desta
oo~~

~
I

C)- Os casos omissos serão regulados pelas disposições das leis em vigor;

O}- Os sócios ficam proibidos de prestar aval, endosso, fiança e caução de favor a
terceiros;

PARÁGRAFO
culpada pagará
decorrentes.

ÚNICO: Se houver necessidade de procedimento judicial a parte

à inocente

as custas,

honorários

advocatícios

e demais

ônus
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CLÁUSULA O.ITAVA - Da Declaração de Responsabilidade Criminal.

A)- O administrador declaram, sob as penas da lei, de que não está impedido de
exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, fé pública ou propriedade.
E, por estarem de perfeito acordo, os sócios assinam o pr
alteração oontratual em 01 (Uma) via de igual teor e forma, qu
e seus herdeiros, em todos os seus termos, para todos os fi

MA~'A MADALENA BERTACHI BANSHO
\
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