
PREFEITU RA l,/4UN I Cl PAL

NOVA SANTA BARBARA

declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital;
apresentar lance de preço;
apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo pÍegoeiro;

037
ESTADO DO PARANA

TERÍUIO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA DE LICITAÇOES
E LEILÕES DO BRASIL E DE INTERMED|AÇÃo DE oPERAÇÕES

Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica)
Nome:(Razão Social)

Endereço:

Complemento Bairro:

Cidade UF
CEP: CNPJ/CPF:
lnscriÇão estadual: RG

Celular: E-mail
Representante legal:
Cargo: Telefone:
Ramo de Atividade:

1. Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao
Regulamento do Sistema Eletrônico de Pregôes Eletrônicos da Bolsa de Licitações e Leilôes do
Brasil, do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que
seguem.
2. São responsabilidades do Licitante:
i. tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constanles dos editais de negócios dos
quais venha a participar;
ii. observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais
para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;

observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas
demais normas e regulamentos expedidos pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil,
dos quais declara ter pleno conhecimento;
designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Llcitações, conforme

. Anexo l; e
pagar a taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.

3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociaÇão implica o
pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo lV do Regulamento Sistema
Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilôes do Brasil.

4. O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações e Leilôes a expedir boleto de cobrança bancária
referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo lV do
Regulamento Sistema Eletrônico de Licitaçôes da Bolsa de Licitações e Leilões.

5. (cláusula facultativa - para caso de uso de corretoras) O Fornecedor/Comprador outorga
plenos poderes à sociedade corretora abaixo qualificada, nos termos dos adigos 653 e seguintes
do Código Civil Brasileiro, para o fim específico de credenciá-lo e representáJo nos negócios de
seu interesse realizados por meio do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitaçôes e
Leilões do Brasil, podendo a sociedade corretora, para tanto:

t.

ii.

iii

ANEXO 08 - PROCURA O - Nomea ode resentantes L I

Rua Walfredo B inencouÍt de Moraes n' 222 , Cettro, 7 43.3266.1222, I - 86.250-000 Nova Santa Bárbüa Paraná - E - E-
mails - licitacao rlnsb.or.gov.br - u w\À.nsb.or.go\.br

Telefone comercial: Fax:
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NOVA SANTA BARBARA 039
ESTADo oo pananrÁ

iv. solicitar informações via sistema eletrônico;
v. interpor recursos contra atos do pregoeiro;
vi. apresentar e retirar documentos;
vii. solicitar e prestar declarações e esclarecimentos;
viii. assinar documentos relativos às propostas;
ix. emitir e firmar o fechamento da operação; e
x. praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente

mandato, que não poderá ser substabelecido.

Corretora

Endereço:
CNPJ:

6. O presente Termo de Adesão é válido até JJ_, podendo ser rescindido ou revogado, a
qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das
responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios em
andamento.

Local e data:

(assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartorio)

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.1222, B - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná -

mails - I icitacao@nsb.pr. gov.br - www.nsb.pr. gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 039
ESTADo oo plnaruÁ

Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de Licitações
da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - (Licitante direto)

lndicação de Usuário do Sistema

Razão Social do Licitante:
CNPJ/CPF

Operadores
1 Nome:

CPF: FunÇão:
Telefone Celular:
Fax: E-mail:

2 Nome:
CPF Função:
Telefone Celular:
Fax: E-mail:

3 Nome
CPF: FunÇão:
Telefone: Celular:
Fax: E-mail

O Licitante reconhece que:

i. a Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso
exclusivo de seu titular, náo cabendo à Bolsa nenhuma responsabilidade por eventuais
danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido;

ii. o cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, mediante
solicitação escrita de seu titular ou do Licitante;

iii. perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada
imediatamente à Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso; e
o Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações
efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e
verdadeiros; e
o não pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da Bolsa, no
Serviço de Proteção de Credito e no SERASA.

Local e data:

(assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartorio)

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43.3266.1222,8 - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-
mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr. gov.br
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ESTADO DO PARANÁ

(Nome da empresa), CNPJ / MF no, sediada (endereço completo) Declaro (amos) para todos os
fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão, que estou
(amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 12312006.

Local e data

09 - Modelo de declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro
ou em de Na hi do licitante ser ME ou EP

Nome e no da cédula de identidade do declarante

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes rf 222, CenÍro,'Z 43.3266 1222, Á - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-

mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr. gov.br



PREFEITURA IÚUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ

NOVA SANTA BARBARA
u

041

ANEXO í0 - Ficha Técnica Descritiva do Objeto

Número do edital

Órgão comprador:

Especificação.

Marca

Preço inicial (em R$)

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos
de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece artigo 30 da
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
[Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte (ME/EPP)l
Data:

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.1222, X - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-

mails - I icitacao@nsb.pr. gov.br - www.nsb.pr. gov.br

Ficha Técnica Descritiva do Objeto

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital)
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4?
lmprimir Recibo

Presidência da República

Imprensa Nacional
AA,

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

É,,

Ê
o
z

,808

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de
matérias com as seguintes características:

Data de envio: 01107/201311:30:39
Origem: Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Operador: Claudemir Valério
Ofício: 2556480
Data prevista de publicaçáot 03/07/2013
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
Forma de pagamento: Empenho

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação
de matérias nos Jornais Oficiais.

Matérias
Seqüencial Arquivo(s) MD5 Tamanho (cm) Valor

5985691 Edital pregão 039 2013 para publicação diario união.rtf 7,00
Total da matéria 7,OO R$ 212,59

TOTAL DO OFICIO 7,OO R$ 212,59

http ://incom. in. gov.br/recibo.do?idof:25 5 64 8 0 01t07120t3





Mural de Licitações Municipais Página 1 de I

Voltar

043

»
TCEPR
r.a''&Baw§@ Ítr& m.ús

Detalhes processo licitatório
lníormaçõea Geral.

Entidade Executorà

Ano*

No licita6o/dispensa/inexigibilidade*

Modalidade*

Número editauprocesso*

ttuNtcÍpto DE NovA SANTÂ sÁÍrseRA

2013

i9

Preqão

l9

Bu$âr

Descrição Resumida do Objeto*

Forma de Avalição Menor Preço

Dotação Orçamentária* ,,ri . .: .,:,.;.,. ,. t,t .)):.t..,.:: .

Preço máximo/Referência de preço - i ..

R$*

Data de Lançamento do Edital ,, r ;r , ; .. ,

Data da Abertura das Propostas Data Registro

NOVA Data da Aberturô das Propostas Data Registro

Data Cancelômento

CPFr 4271512958 (Looout)

TCE-PR I Tribunal de Contas do Estado do Paraná

010717013

EditaÍ Excluir

TOPO ^

Praç3 Nossa Senhord de Salette s/n - Centro Cívico
Curitiba - PR - CEP 80530-910
Fone: 41 3350-1616 CNPJ 77.996.3121000t-21

X VêEi
[,lobil

Versão Mobile

http://servicos.tce.pr.gov.brlTCEPR/Municipal/AML/DetalhesProcessoCompra.aspx 0110712013

a
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044htto:/,lww.morrêtês.pr.oov.br
lnÍormeçóos: Têlêfong 41 3492-1296

Morretes, 01 de Julho de 2013.
JUAREZ PINHEIRO DOS SÁNIOS JUIV'OR

PREGOEIRO
pRocEDrMENTo LrcrrATóRro N. 7El2013

PREGÁo euetaôtrtco No 2Bl2013
AVtso DE LtctrAcÃo

A Equipe de Apoio e o Pregoeiro do Município de Morretes torna público
que fará realizar às íohrs do dia 16 de Julho ds 2013, por meio da
INTERNET, através da Borsa de Licitações e Leilões do Brasil Ltda.
PREGÃO ELETRÔNlco, tipo monor pÍoco UnitaÍio por Loto, que tem
por objeto a Aquisiçáo de mobiliário para atendimento ao Funrebom,
mnforme descriÉo no Anexo I que faz parte integrante do Edital.
Valor Máximo Estimado: R$ 8.405,00 (Oito Mil Quatrocantos s Cinco

reais).
INFoRMAçÕES:

O Edital do Licitação doverá ser âdquirido através do sitio da Bll:
U aAd.blLgIS=-U ou http://www.morretês.pr.oov.br

lnformaçõos: TeloÍon6 41 3462-1266
Morretes, 02 de Julho de 20'13.

JUAREZ PINHEIRO OOS SÁNTOS JUAI'OR
PREGOEIRO

R$ 264,00 - 60013/2013

I Manhoz de Mello

SUMULA DE pEDrDo DE LrcENÇA DE rNsralaçÃo
O município de Munhoz de Mello, comarca de Santa-fe Estado do Pumá inscrito
no CNPJ 75.352.002/000 1-6 l, toma publico que requereu do IAP Licença de tnsta-
lação para implantação de Habitação Residencial a ser instalado no Lote 47-REM/
REM-l/A,Rua Izabel Vitola Liberato, Muúoz de Mello -PR.

R$ 48,00 - 60046/20í3

I Noua Laranjeiras

Aviso de Licitação
Pregão Presencial no. 44l2013-PMNL

O Município de Nova Laranjeiras, Estado do Paraná,
através do Pregoeiro, tendo em vista o disposto na Lei
Federal no. 10.52012002, Lei Complementar no.
12312006, Decreto Federal 3.555/2000, Decreto
Municipai n". 13612006, de 2l de agosto de 2006 e Lei
Municipal 94512013 de 12106120 13, tornâ público que
{ará rea\izar-se às l0:30 horas do dia l9 de julho de
2013, na sede da Prefeitura Municipat, situada à Rua
Rio Grande do Sul, 2122- CentÍo, fone (42) 3637-1148,
licitação na modalidade Pregão Presencial n".4412013-
PMNL cujo objeto é a contratação de Instituição de
Ensino ou Agente de Integração para gest.ão de
estagiários para o MunicÍpio de Nova Laranjeiras.
O edital e seus ânexos deverão ser retirados na sede da
Prefeitura Municipal, no endereço supracitado, junto ao
Departame nto de Licil.ações.
Nova Laranjeiras-PR, 28 de Junho de 2013.

Joel Cezar de Almeida
Pregoeiro

R$ 120,00 - 59568/2013

I Noua Santo Bdrbora

A!'ISO DE LICITAÇÁO
pRtr'cÃo pRF sli'NcIAI. r.' m8/20r 3

Objeto: Contrstaçáo de empresâ jornalistica parr divülgsção de atos 06cisis do
Executivo Municipal.
Tipo: Menor preço.

Recebimento dos envelopes: Até às 13h30 min, do dia 1710712013.

Inicio do Pregão: Dia l?/07/2013' às l4:00 horas.
Preço Máximor R$ 1.500,00 (rm mil e quinhentos reais), mensais, durate 12 (doze)

meses, totalizddo R$ 18.000,00 (d@oito mil reais)'

Iú5ga$Ê Ê4e13§: poderão ser obtidm em horário de expediente na

Prefeitura Municipal de Nova Smta Bárba4 sito à Ruawalfredo Bittencourt de Moraes

no 222, pelo fone: (Oxx 43 3266-8100), ou por email: liÊg4Êe@$ h5. Sit"

tryIibllflr,b
Nova Santa Bárbua, 01101 12013.

Edusrdo Montanher de Souza
Pregoeiro
Poítria no 056/201 I

A}'ISO.DE LICITAçÃO
W
Objeto: Aqrisição de veículos atrtomotor, zero km.
Tipo MenoÍ preço por lote.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: dm 08 horo do dia 04/01/2013 às 07h59min

do dia l'7 /0'l 12013.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: dm 08 horas às 08h59min do dia 17/07/2013.

INiCIO DA SE§SÃO DE DISPUTA DE PREÇOS; Às 09:00 horss do dia 17107/2013,

por meio de Sislema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa de Licitaçôes e leilões
do Brasil, ry.ELgg.!5 "Acesso ldentificado no link - licitaçôes"
Preço Máximo: R$ 108.500,00 (cento e oito mil e quinhentos reais).

I!.fgIgAÉ Ê11|fg§: poderão ser obtidas em horátro de expediente na
Prefeitura Municipal de Nova S@ta Bárbaía, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes
n'222, pelo fone: (0xx 43. 3266-8100), ou por E-mail ligqj6gpl@95$149$5

Nova Santa Bárbaa, 0l/07/2013.

Edrardo Moítanher de Souza
Pregoeiro
Portaria no 056/201 I

R$ 2í6,00 - 59335/20í3

I Polmitsl

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n' 04412013

Procedimento Licitatório n' 132/2013
O Municipio de Palmital-PR, Estado do Parmá com fundmento na Lei Federal no

I 0.520, de I 7 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem,
as disposições da Lei Federal n' 8.666, de 2l de junho de 1993, com altemções
posteriores, e demais nonnm regulamentiles aplicáveis à especie, commica que
realizará licitaçâo confome as seguintes especificações:
OBJETO; AQUISIÇAO DE NIATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA
SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICiPIO
DE PALMITALPR, DURANTE OANO DE 2013.
DATA DE ABERTURA: l7 de Julho de 2013 às 09:00 horas
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Item.
VALOR GLOBAL(INCLUINDO OS CENTO E CINQUENTÂ ITENS): R$
463.291,45 (Quatrocentos e Sessenta e Três Mil, Duzentos e Noventa e Um
R€âis e Quâr€-nta e Cinco Centâyos).
INFORMAÇOES: O Edital e anexos estão disponiveis no site www.palmital.
pr4;oy-b[, tmbém podendo ser retirados na sede da Prefeitura Municipal de
Pahnital, sito à Rua Moisés Lupion no 100 I - Centro, em Palmital - Pumá, Fone:
(42) 3657-1222, de segunda à sexta-feira, no horário de expediente.

. Palmital,02 de Julho de 20t3.
DARCIJOSE ZOLANDEK

Prefeito Municipal
RS 168,00 - 59878/20í3

I Parsnogui

AVISO DE PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL N' 038/2013
REGTSTRO OE PFEÇOS Ne 015/201 3

OBJETO: SERVIçOS DE APLICAçAO DE CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE EM ATENDIMENTO À
SECRETARIA MUNICTPAL DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO URBANA.
VALOR MÁXtMO ESTTMADO: R$ 1.536.000,00 (UM MrLHÃO
QUINHENTOS E TRINTA E SEIS MIL REAIS).
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
PERIODO: 12 (DOZE) MESES
DATA DA ABERTURA: 1710712013 HORÁRIO:14:OOh
ENDEREÇO: www.pâranagua.pr.gov.br
LEGTSLAÇÃO APLICÁVEL: Lei N" tO.52Ol02 Lei N'8.666/93 E O
DECRETO MUNICIPAL N " 678/2005.
OUTBOS ESCLARECIMENTOS PODERÃO SER FORNECIDOS PELA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RUA JÚLIA DA COSTA,
322, CENTRO, NO HORÁRIO DAS 13:OO ÀS TS:OOTI OU PELO
TELEFONE N' (41) 3420-6003.

PARANAGUA,27 DE JUNHO DE 20í3
SILVANA DE MORAIS

PREGOEIBA

R$144,00- 59147t2013

I Pontol do Poraná

PREFIITURA MUNICIPALDE PONTALDO PARANÁ -AVISO DE LICITA.

ÇÃo PRoCESSo LICITATÓRIO n. 064/2013. PREGÃO PRESENCIALN".

032/2013 - Objeto: "contrataçâo de empresa especializadana confecção de material

gráfico."Abertura: l5dejuthode20l3,ás09:30hrs,nodepatlanentodelicitações

situado a Rodovia PR 407, Km 19 - Balneário Praia de Leste - Pontal do Parmá.

Critério de Julgmento: Menor Preço Clobal. Edital: Estará à disposiçâo dos interes-

sados no Departmento de Licitações e Contratos, no horário das 08h00 as I lh00

e das 13h30 às 16h00 ou gratuitamente no site: www.pontaldoparma.prgov.br

Pontal do Prmá, 02 de julho de 201 3

R$ 72,00 - «)045/20í3
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N' I 26, quârtâ-llira, 3 de julho de 201 3 Diário Oficial da União - seção 3 rSsN 1677-7069 271 #,
PREcÁo PRESENCTAL N, l5/2013

Objeto Seleção de Pmpostas visando contmhçâo de em-
presm do MEI - Micro emprtrndedor Individual pam pÍsbção de
seniços com Íealização de Oficinas amvés dâ divisão de Ação So-
cial.

Regime de Execuçào: Menor PÍeço UniÍirio.
Data de AbenÍa: 16 de Julho de 2013, as l0h30min.
lnfomaçôes Complemenhres paÍa Aquisição de Editâl pelo

Fone: 44 3532 8107 - pm@visaonet.com.bn

LUIZ ANTONIO VOLPATO
Prefeito

PREFEITURA MUN]CIPAL
DE NOVA 54NIA B[RBARA

^vlso 
DE LtctT^ÇÃo

PREcÁo ELETRôNrco x' lslzol3

Objeto: Aquisiçao de veiculos automobÍ, zero km.
Tipo Menor preço por loE.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: dôs 08 horN do dia

04/0712013 às 07h59min do dia 17/0712013.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: dôs 08 homs às 08h59min

do dia ll/07/2013.
INiCIO DA SESSÀO DE DISPUTA DE PREÇOS: àS O9:OO

hor6 do dia 11/0'l/2013, por meio de SisEma de hegâo Elesônico
(licihções) da Bolsa de Licitações e Leilões do Bmsil, w.bll.ory.br
"Acesso Identificado no liú - licitações".

Preço Máximo: R$ 108.500,00 (cento e oito mil e quinhentos
reais).

Infomações ComplmentaÍes: poderão ser obtidas em ho-
nitio de expediente na Prcfeitum Municipal de Nova Santa BárbaÉ,
sito à Rua Walfredo Bitencoun de Moraes n'222, pelo fone: (0xx
43. 3266-8100), ou por E-mail: licibcao@nsb.pigovbÍ

Nova Sanla BáÍbara, l? de julho de 2013
EDUARDO MONIANHER DE SOUZA

Pregoeiro

PREFEITURA MUMCIPAL
DE OURO VERDE DO OESTE

AVTSO DE LrCrT^ÇÃO
PREGÃO PRESENCTAL il' 23120T3

Tipo MenoÍ Preço Por Item

PÍocesso LicihóÍio n? 3l/2013
O Município de Ouro Verde do Oeste, toma público que fará

rcalizaÍ, no Paço Municipal, DepaÍammto de Licitaçôes, PREGAO
pan âquisição de âlimentos, materiais de higiene e limpcza. Infor-
mâções telefone 45-3251.1115 R 218 ou site: ww.ouroveÍdedo-
oeste.prgov.bt

Oum Verde do Oesre-PR. 2 de
ALDACIR DOMINGOS

Prefeito

O Municipio de Ribrirão Claro. Esrâdo do Paraná. toma
público aos interéssados, a rcvosacào do Presío Presencirl n'
45/2013 (PMRC), cuju objeto é a po=ssivel a possiv-el aquisiçào dc um
camrnhão toco. pâm uso nâs ações dc Secretaria Munitipal de Ari-
culturâ dcsre municipio, rcsu[anle do Conrmto de Repúse OGúno
l000ll54l / 2012 / MAPA / CAIXA - PROCRÂMA PRODESA.
por razões dccoÍ(ntes de recursos ãdminislÍalivos ( aheBções nc
especificâçio do equipamcnro. devendo oporrunamente ser lançcdo
novo cdtrí1.

PÍocesso ne 104

inentaçào

PREGÁO PRESENCIAL N' 45/20T3 ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO

DESPACHO DO PREFEITO
Em 2 de julho de 2013

Reconheço e Ratifico a Adesào a Ab de Regisro de Preços
n'6212012 Íelâtiva ao PÍegào EleÍônico n" 50/2012 do MinistéÍio da
Educação Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educaçâo, cujo
objeto é a aquisiqão de dois Ônibus Rumt Escolâr ORE I cm
platafoma elevatória veiculaÍ adquirido a mpÍesa Iveco Latin Âme-
rica Ltda. CNPJ 01.844.555/0005-06 no valor bbl de R$
294.840.00.

JOSÉ AILSON DE OLIVEIRA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrahnte: PÍefeitura Municipâl do Altinho - PE, ContÊtada: lveco
Latin America Ltda. CNPJ 01.844.555/0005-06 cujo objeto é a aqui-
siçâo de dois ônib6 Ruml Escolar ORE I com plarafoma elevaróÍia
veicular no valor total de R$ 294.840,00 - Ata de RegistÍo de PÍeços
n'6212012 Íelativa ao PÍegào Eletrônico n" 50/2012 do Ministério da
Educaçâo - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educaçào.

PREFEITURA MUNICIPAI DE ARARIPINA

Âvtso DE LrcrT^ÇÃo
PREGÃO PRESENCIÀL N' 2Il20I3

Processo Licitatório n.02412013- PÍegào PÍesencial n. 021/2011. OB-
JETO: Constitui objeto do pÍesenre PÍocesso LicitâtóÍio a aquisiçâo
de Fardamentos, blusas em malha, camisas oporivo e unifomes sc
faz necessário pam gamntir a iselçâo e pemanênciâ das crianças,
jovens, adolescenles e idosos, em seniço de convivência e foia-
Iecimento de vinculos de todos os PÍogramas Sociais da SecÍdáía de
Desmvolvimento Social do Município de Araripina, confome Temo
de Refqência. Data da Sessào: 16/0712013, às 09i00 hoús. O edilal
rcferente ao proccsso podenâ ser adquirido na sala da CPL, de se-
gunda à sexta-feira, das 08:00 às 12:00 homs, no predio da Sede da
Prefeitum Municipal de Amripina/PE: Rua Coelho Rodrigues,n. 174,
Centro; FONE: (87) 38734033- e-mail: cpl_amripina@hoF
mail.com

Em 2 dc iulho Je 201 1.

MARIA JOSELÀNDIÀ GOMES DE OLIVEIRA
Prcsidcntc da CPl/Prcgoeira

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÀO

AV|SO DE LTCITAÇÃO
PRECÃO PRESENCIÀL N' 14/2013

Repetição

PÍocesso Licitâtório n.014/2013- Pregâo Presencial n.014/2013. OB-
JETO: Constitui objeto do presente Processo LicihtoÍio a conmhção
de emprêsâ pam Preshçào de Serviço de Locaçâo de Veiculos 0
(zero) Km ou nào superioÍ a ol(fiês) anos de uso, com condutor e
sem combútível, dos Tipos: Veiculos de passeio, veiculo tipo pick-up
, caminhão tipo baú, caminhào % cabine simples, camionete pick-up
cabine dupla, confome especificações contidas no Arcxo I deste
Edital. Data da Sessào: 15/072013. às 9:00 hortr. O ediral referente
ao processo poderá ser adquiÍido na slâ dô CPL, de segunda à sexo-
feim, d6 08:00 às 12:00 hor$, no pÍédio da Sede da Prefeitura
Municipal de ABripinaPE: Rua Coelho Rodrigues,n. 174, CentÍo;
FONEr (87) 3873-4033- e-mâil : cpleducacâo_amripina@hor
úail.com

Em 2 de julho dc 2013.
FRANCISCO EMANOEL DO VALE

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAI DE CAMUTANGA

Rf, SULTÀDO Df, JULGAMENTO
TOMÂDA DE PRf,ÇO§ N" l/2013

Processo Licitatório n" 016/2013, Tomada de PÍeços n" 001/2013 -
Objetor confrtação de mpresa espeialiada, sob regime de em-
preinda por preços unitários, pam consmçào de 76 (serenh e seis)
unidades sanilárias domiciliares, localizadc na zonâ ruEl e uÍbana
desh cidade, amvés do Convênio TCIPAC 00621 12, destinados pelo
Ministério da-Saúdc/FtNASA. Empresa vmcedora: SOCONSTROI
coNsTRUÇOES E COMERCIO LTDA, CNPJ M 03.446.956/000r-
00, no valor de R$ 422.316,50 (quatucentos e vinte e dois mil
trezentos e dezesseis reais e cinquenta cenhvos).

Em 2 de julho de 2013.
EDILEIDE ANA MARINHO DE QUEIROZ

PÍesidente da CPL

RibciÍáo Claro-PR. l, dc iulho de 20ll
FLAVIO ALBERTO GONÇÁLVES RIBEIRO

Pregociro

PREFEITURA MLTNICIPAL DE SAIJTO DO LONTRA

AVISO DE LICITACÃO
TOM]IDA DE PREÇOS N! 6/20t1

Salto do Lontm,
às 09:00 homs do

do Paraná, toma

pav_
mão-
Téc-

Saho tlo Lonrn-P§,2 dc iulho dc 20ll
MAURICIO BAU

Prefeito

PREFEITURA MLINICIPAL DE SANIA HELENA

AYISOS DE LICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL N? 67120T3

Tipo: MenoÍ Preço Unitário por Km poÍ lote

Obielo: Conratacâo dc cmorcsa habilihda Dam DÍestar scr-
viço de raispone escolai inrcmunicioal. oara atenilimerilo das ne-
cessidades da- Secretaria Municipâl dc Eduêaçào, Cultura e Espof,es
no proFamâ de tÍanspone escôlar. AbeÍum: A sessào de Dioces-
samcnlo do PÍesáo será rcalizada no auditório tlo Paco Münicioxl
siluado â Rua Pãnsuii. 1401. no dia. l7107/2011 às 08:30. no Mu-
nicípio de Santa tfelena. Editxl: O cademo dc lnslruÇões prrâ Li-
citaçào, sed enlreguc aos intcressrdos pelo Dcparumento de Cofr-
pms, Licitações c Conralos do Municipio de Sanu Helena no honírio
de expcdiente. das 07hl0min às llh.l0min.

PREGÃO PRESENCTÀL N? 69/20I3
Tipo: Medor Preço UnitáÍio poÍ Km poÍ lotejulho dc 2013

PAVAN

PREFEITURA MTIMCIPAL
DE QUERENCIA DO NORTE

,TVISO DE LICITAÇÃO
PRECÃO PRE§ENCIÀL Ni 4412013

O Municipio de Querência do Nonc, Pamná, toma público
que realizaú pÍocedimento licibtório na modalidade PÍegào hesen-
cial - da seguinte foma: MENOR PREÇO POR ITEM.

OBJETO: Aquisiçâo de 0l veiculo com capacidade para 05
passageiros, zeÍo KM e 0l moto 125 CC zerc KM, confome es-
pecificações do edital.

ABERTLRA: 15 de julho de 2013 - 09130 hoÊs.
LOCAL: Salâ de licitâçõs da Prefeitum Municipal, situada a

Rua Waldemar dos §antos, 1197, cenho, pelo fone 44-3462.1515.

Querência do Nofrc-PR, I 
q 

dc julho de 201 3

CARLOS BENVENUTTI
Prcfeito

PREFEITIJRA MLINICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO

Âvtsos Df, REvocAÇÃo
PRECÃO PRESENCIAL Ni 44120I3

Prccesso n' 103

O Municipio de Ribeirào ClaÍo, Estado do Pamná, toma

Objeroi ConfiaBçAo de habilihda

transpod! exlús

âuditório do
8/07/2013 às de Santa

tratos de expêdiente, das
07h30min às I

Santa Ilclcna, If dc iulho de 20ll
ruCERLEI SOTORIVA

Prcfcilo

PREFEITURA MUNICIPAL DE NruCAS DO SUL

Tirucas Ju Sul.PR, 5 dc iunhú ,l( 201 I. 
CAMILA BUIIRER CAMARGO

PÍcsidcnlc da Comissào I)ermancntc dc Licilaçào

AV|SO DE LrCrT^ÇÀO
PRECAO PRESENCIÀL N' 58/20I]

Tipo: Menor Preço Por Item

Regisro de Preços para Aquisiçào dc 0l (um.) Caminhão
leve, no chassi, 0 KM, molor diesel tuÍbo, Êerenciímenlo eletÍônico.
com l50CV de potencia no minimo, lÉnsmisào manual de 05 ve-
Iocidades a frenie e uma a re, cabine em aço, direÇào hidúulicâ
integÍcl, fÍcios tohlmenle a aÍ comprimido, pneu radial sem câmam,
combustível capacidad( 150 litros no miniino, capacidadc dc carqa
útil. mais candceria de 5080Kg no minimo, enrê eixo minimo ile
4.100mm, equipado com caÍoceria tipo baú.

DATA PARÁ ABERTURÁ] 2l de Juúo de 201J, às
l0h00min homs.

- LOCAL DA REALIZÀÇAO DA SESSAO PUBLICÂ DO
PRECAO: Prcfeitura Municipal de Tijucas. siruadâ nâ Rua XV de
Novcmbro, 1458, CenEo - Tiiucas do Sul - PR.

ô Ediml cornnleto estará à disnosicáo dos intcrcssados a
paíir do dia 07 dc Junho de 2011, no Dépanamcnto de Liciúções e
Compras, no endeÍeço acima cilado e no sile w.tijucasdo-
sul.pi.gov.br

vendo soÍ

Este documenb pode ser verificado no endereço eletÍônico htQ://w.in.gwt/mtbiàdelml,
pelo codigo 00032013070300271

Docuúento assinâdo digiblmente confome MP f 2.200-2 de 24/0812001, quc ins!tui a

lnfmestrutura de Chaves Públicas Brasileim - ICP-BrNil.

ancxât o com-
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Lmdrlm - Psíâná
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manutençto dc,! vrículot da ÍÍota munrcipal. VALI0A0E DAAIA: Zll0gnütrà20101120'la.
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PROPOSTA DE PREÇO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO

Número do edital: PREGÃO ELETRONICO N'039/2013

Orgão comprador: PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BARBARA

u47
T

Veículo zero KM
Fabricaçáo Nacional;
Ano e Modelo 201312013;
Categoria - Sedan / passageiros;
Número de passageiros - 5 (cinco)
CombustÍvel: Etanole Gasolina (Total Flex);
Potência mínima CV -72176;
Cilindrada (cm") - 999 com 8 válvulas;
[tlarcha 5 (cinco) a frente e í a ré;
Rodas / pneus (mínimo) - 165170113;
Freios á disco sólido nas rodas dianteiras;
Porta malas (mínimo) - 390 litros;
Reservatório de combustível (mínimo) 50
litros;
4 portas;
Cor solida a escolher;
Ar condicionado;
Direçáo Hidráulica;
Trava elétricas nas quatro portas;
Vidros dianteiros elétricos com descida de um
toque;
Adesivado com a identificação da Prefeitura
Municipal;
MARCA: FIAT
MODELO: MILLE FIRE ECONOMY í.0 FLEX

1,00 UN 33.000,00 33.000,00

Veículo zero KM
Tipo passeio e transporte, com ano de
fabricação e modelo 2013;
Fabricação Nacional;
Cor sólida a definir;
Capacidade para o motorista e 4
passageiros;
Ar condicionado;
Motor 1.0;
Flex;
4 cilindros;
8 válvulas;
Cilindrada total (cc) 999, 1 ;

Potência máxima (cv) 65,0 (g)/ 66,0 (e) a
6.000 rpm;
Torque máximo (kgf.m) 9,1 (g) I 9,2 (e) a
2.500 rpm;
Posição do diferencial incorporado a caixa de
câmbio;
Número de marchas 5 à frente e 1 à ré;
Tração dianteira com juntas homocinéticas;
Sistema de freios hidráulico com comando a
pedal, traseiro sistema de tambor com
separação autocentrante e regulagem

01 UN 30.000,00 30.000,00

Item Nome do produto/serviço QTDE Unidade VALOR
UNITARIO
R$

VALOR
IOTAL R$
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automática de jogo;
Dianteiro sistema disco rígido, com pinça
flutuante;
Amortecedores dianteiros e traseiros
hidráulicos, telescopicos de duplo efeito, tipo
wet, suspensáo dianteira mc pherson com
rodas independentes, braços oscilantes
inferiores transversais com barra
estabilizadora;
Direção hidráulica;
Pneus 165 70 R13; aro 4,5 x 13 de aço;
Protetor de Carter;
Adesivado com a identificação da Prefeitura
Municipal;
MARCA: FIAT
MODELO: MILLE FIRE EGONOMY 1.0 FLEX

0

VeÍculo zero KM
Motorizado 1.6 flex;
Tipo passeio e transporte, com ano de
fabricação e modelo 2013;
Fabricação Nacional;
Cor metálica a definir;
4 portas e porta malas;
Cambio de 5 marchas para frente e í marcha
ré;
Freios ABS;
Air bag duplo (motorista e passageiro);
Direção hidrálica;
Ar condicionado;
Ar quente;
Desembaçador de vidro traseiro;
Travas elétricas dianteiras e traseiras;
Vidros elétricos dianteiros e traseiros,
4 alto falantes e rádio com função MP3 e
USB e entrada auxiliar com antena de teto;
Alarme;
Fárois de neblina;
Com insulfilme/ película de proteção
instalado/ colocado na entrega do veÍculo,
Rodas no mínimo Aro 14";
Portas malas com capacidade mínima de 450
litros;
Protetor de cárter;
Adesivado com a identificação da Prefeitura
Municipal;
MARGA: FIAT
MODELO: GRAND SIENA ESSENCE 1.6 í6V FLEX

01 UM 50.000,00 50.000,00

Valor total da proposta: R$

E

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão
pública do Pregão.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de
habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento
convocatório (ed ital).
17 de julho de 2013





á Â,ffi 049Auli Ueículos
À
pREFETTURA MUNtctpAL NovA sANTA eÁRaenA/pn

Prezados Senhores,
Ref.:- Pregão Presencial No 39/2013
Carta-Proposta de Fornecimento.

TDENTTFTCAçÃO DO CONCORRENTE:
RAZÃO SOCIAL:AUFI VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
cNPJ: 48.527.394t0001-67 TNSCRTÇÃO ESTADUAL: 637.035.294.1 1O

REPRESENTANTE: EDUARDO COELHO DE PAULA
CARGO: DIRETOR
CARTEIRA DE IDENTIDADE: 6.429.325 SSPSP CPF: 695.696.148-20
ENDEREÇO:AV GETÚL|O VARGAS, 2763TELEFONE: 16 2106-4400
Após analisarmos as condições estabelecidas nesta licitação, declaramos estar de acordo com
as mesmas e propomos fornecer, sob nossa integral responsabilidade o objeto de Pregão
Eletrônico n'39/2013 supra referida, de acordo com os valores ofertados abaixo:

LOTE UNlCO

^

ITEM QTD ESPECTFTCAÇOES MÍNTMAS
Uno Mille 1.0 Flex 4P 2013

VLR
UNITÁRIO

VLR
TOTAL

01 01 . * Alça de segurança dianteira lado passageiro

. * Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de

altura

. * Assoalho em carpete

. * Banco traseiro rebatível

. * Bancos dianteiros reclináveis

. * Bancos revestidos em tecido

. * Barra de proteção nas portas

. * Brake light

. * Calotas integrais

. * Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3
pontos

. * Cintos de segurança laterais traseiros fixos de 3
pontos e central fixo de 2 pontos

. * Cobertura da alavanca (empuúadura) do freio
de mão

29.800,00 29.800,00

Av. Getulio Vargas. 2763 - São Carlos - SP - CEP: 13571-350
Fone (16) 2106-4400 Fax (16) 2106-4431

e-mail: aufi @aufi .com.br

t





á*tffi
Auli líeículas 0§0

^

1

. * Console parcial

. * Econômetro

. * Espelho no para-sol lado passageiro

. * Fiat Code 2u geração

. * Grade frontal na cor cinza com frisos cromados

. * Hodômetro digital (total e parcial)

. t Indicador gradual de temperatura da água

. * lndicador gradual do nível de combustível

. * Inibidor de marcha à ré

. * Kit Celebration 3 (Vidros elétricos dianteiros,
Ar-condicionado, Travas elétricas, Direção
hidráulica)

. * Lanternas traseiras fumê

. * Limpador e lavador do vidro traseiro,
Retrovisores extemos com comando intemo
mecânico, Desembaçador do vidro traseiro

. * Luz de leitura dianteira com interruptor na porta
lado motorista

. * Maçanetas e retrovisores externos na cor preta

. * Motor Fire Economy 1.0 8V Flex

. * Painel de instrumentos na cor cinza

. * Painéis de porta parciais em tecido

. * Para-choque dianteiro com pintura parcial na cor
do veículo

. * Para-sol motorista com porta-documentos

. * Quadro de instrumentos com fundo cit:zae
iluminação branca

. * Retrovisor interno com função dia/noite

. * Revestimento parcial do porta-malas

Av. Getulio Vargas. 2763 - São Carlos - SP - CEP: 13571-350
Fone (16) 21064400 Fax (16) 2106-4431

e-mail: aufi @aufi .com.br
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* Rodas de aço estampado 4.5 x 13" * Pneus
165/70 Rl3

* Tomada l2V

* Vidros climatizados verdes

* Volante espumadoa

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 29.800,00 (Vinte e nove mil e oitocentos
reais)

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias a contar da data de abertura das propostas.

Condições de pagamento: em até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal/Fatura
devidamente atestada pelo Setor responsável.

Prazo de Entrega: em até 15 (quinze) dias a contar da data da homologação/adjudicação

São Carlos, 19 de Julho de 2013.

LHO DE

Av. Getulio Vargas. 2763 - São Carlos - SP - CEP: 13571-350
Fone (16) 2106-4400 Fax (16) 2106-4431

e-mail: auÍi@aufi .com.br
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PREFEITURA MUNIcIPAL NoVA SANTA eÁngnRA/pn

Prezados Senhores,
Ref.:- Pregão Presencial No 39/2013
Carta-Proposta de Fornecimento.

TDENTTFTCAÇÃO DO CONCORRENTE:
NNZÃO SOCIAL:AUFIVEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
cNPJ: 48.527 .394t0001-67 TNSCRIÇÃO ESTADUAL: 637.035.294. 1 1 0
REPRESENTANTE: EDUARDO COELHO DE PAULA
CARGO: DIRETOR
CARTEIRA DE IDENTIDADE: 6.429.325 SSPSP CPF: 695.696.148.20
E N D EREÇO: AV G ETU Ll O VARGAS, 27 63 TELEFON E : 1 6 21 06-4400
Após analisarmos as condições estabelecidas nesta licitação, declaramos estar de acordo com
as mesmas e propomos fornecer, sob nossa integral responsabilidade o objeto de Pregão
Eletrônico n" 39/2013 supra referida, de acordo com os valores ofertados abaixo:

LoTE Útttco

VLR
TOTAL
45.500,00

VLR
UNITARIO

ITEM QTD ESPECTFTCAÇOES MtNtMAS
Grand Siena Essence 1.6 16V Flex 4P 2014

45.500,0001 * Acabamento na cor cobre (Saídas de ar, console na
parte central do painel)

* Alertas de limite de velocidade e manutenção
programada

* Alças de segurança traseiras (incompatível com Sky
Wind)

* Apoia-pé para o motorista

* Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de

altura

* Apoios de cabeça traseiros (3) rebaixados e com
regulagem de altura

* Ar-condicionado

* Banco do motorista com regulagem de altura

* Banco traseiro rebatível com 2 posições para o

encosto

* Bancos com assento antisubmarining

* Bancos dianteiros reclináveis

* Barra de proteção nas portas

o

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

01

Av. Getulio Vargas, 2763 - São Carlos - SP - CEP: 13571-350

Fone (16) 2106-4400 Fax (16) 2106-4431
e-mail: auflr@aufi. com.br
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* Bolsa porta-objetos nas portas dianteiras e traseiras

* Bolsa porta-revistas no encosto dos bancos
dianteiros

* Brake light

* Capô retrátil com dobradiças de segurança

* Chave canivete com telecomando para abertura das
portas, vidros e porta-malas

* Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos
com regulagem de altura

* Cintos de segurança laterais traseiros retráteis de 3
pontos e central fixo de 2 pontos

* Comando interno de abertura da tampa do tanque de

combustível

* Computador de Bordo (distânci4 consumo médio,
consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e

tempo de percurso)

* Computador de Bordo B (distância B, consumo
médio B, velocidade média B e tempo de percurso B)

* Console central com porta-objetos e porta-copos (2
dianteiros e 1 traseiro)

* Conta-giros

* Desembaçador do vidro traseiro temporizado

* Direção hidráulica

* Drive by Wire (Controle eletrônico da aceleração)

* Embreagem com acionamento hidráulico

* Espelho no para-sol lados motorista e passageiro

* Faixa horizontal no painel com tecnologia Insert
Molding

* Faróis biparábola

* Faróis de neblina

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Av. Getulio Vargas, 2763 - São Carlos - SP - CEP: 13571-350
Fone (16) 2106-4400 Fax (16) 2106-4431

e-mail: aufi@aufi .com.br
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a * Fiat Code 2u geração

* Follow me home

* Friso cromado na tampa do porta-malas

* Frisos laterais cromados

* Ganchos de fixação de carga no porta-malas

* HSD (High Safety Drive) - Airbag duplo (motorista
e passageiro) e ABS com EBD

* Hodômetro digital (total e parcial)

* Iluminação do porta-malas

* Indicador de temperatura externa

* Indicador gradual de temperatura daágua

* Indicador gradual do nível de combustível

* Limpador e lavador do para-brisas com
intermitência

* Logo Push ( Sistema de abertura elétrica do porta-
malas )

* Luzes de leitura dianteira e traseira com dimmer
(redução/aumento gradual de intensidade)

* Luzes de leitura dianteiras (com spot)

* Minissaias laterais na cor preta

* My Car Fiat (personalizaviírias funções do carro)

* Novo Motor E.torQ 1.6 16V Flex

* Para-brisas degradê

* Para-choques, maçanetas externas e retrovisores na

cor do veículo

* Porta-luvas iluminado

* Porta-objetos móvel (copiúo)

* Porta-óculos (incompatível com Sky Wind)

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Av. Getulio Vargas, 2763 - São Carlos - SP - CEP: 13571-350
Fone (16) 2106-4400 Fax (16) 2106-4431

e-mail: aufi @aufi .com.br
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* Relógio digital

* Retrovisores externos com comando interno
mecânico

* Revestimento externo na coluna central das portas

* Revestimento interno da soleira das portas

* Revestimento porta-malas completo

* Rodas de liga leve 6.0 x 16" + Pneus 195/55 Rl6
(Baixa resistência a rolagem)

* Tomada l2V

* Travas elétricas * Trava automática das portas a 20
kmih

* Ventilador de 3 velocidades com recírculo

* Vidros elétricos dianteiros com one touch e
antiesmagamento

* Volante EAS - Energy Absorbing System

* Volante com regulagem de altura

* Válvula antirrefluxo de combustível

a

a

a

a

a

a

a

a

a

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 45.500,00 (Quarenta e cinco mil e
quinhentos reais)

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias a contar da data de abertura das propostas.

Condições de pagamento: em até 30 (trinta) dias apôs a emissão da Nota Fiscal/Fatura
devidamente atestada pelo Setor responsável.
Prazo de Entrega: em até 15 (quinze) dias a contar da data da homologação/adjudicaçáo

São , 19 de Julho de 2013.

DUARDO COELHO DE PAULA

Av. Getulio Vargas, 2763 - São Carlos - SP - CEP: 13571-350
Fone (16) 2106-4400 Fax (16) 2106-4431

e-mail: aufi @aufi.com.br
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0.í39.78í 112-2

REG. CIVIL DAS P. N. DO r SUB. DE S. CARLOS. SP
R. José Benetti, 263 - V. PÍado - Fone/Fax: (16) 3374.2010
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TNSTRUMENTO PÁRTTCULAR DE ATTERAçÃO DO CONTRATO SOCTAL DE
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"AUFMÍCULOS E MÁQUTNAS LTDA."

CNPf n.o 4A.527.394/ 0001-67

NIRE n.o 35.2OO.843.710

Pelo presente instrumento particular de alteração do Contrato Social, os abaixo assinados

FERNANDO COELHO DE PAULA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Céclula de

Identidade RG no 4.662.443-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob no 639.386.698-53, residente e

domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua João Carlos Kruel, no 55,

Brooklin, CEP 04710-080; e

JosÉ RoBERTo coELHo DE PAULA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de

Identidade RG no 586.154 SSP/SP, Inscrito no CPF/MF sob o no 006.812.458-91, residente e

domiciliado na Cidàde de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Sarmento, no 48, CEP 04030-

O2O; e

EDUARDO COELHO DE PAULA, brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de

Identidade RG no 6.429.325 SSP/SP, inscrito no CPFIMF sob no 695.696.148-20, residente e

domiciliado na Cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Avenida Sabará, no 84, Parque

Sabará, CEP L3567-72Ot e

ASDRUBAL LACERDA COELHO DE PAULA, brasileiro, casado, engenlreiro agrônomo, portaclor

'. da Cedula de Identidade RG no 4.963.845 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob no 675.545.553-04,

residente e domiciliado na Cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Alanreda dos

Pessegueiros, no 62, Parque Faber, CEP L357L-260', e

Únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada denominada *AUFI VEÍCULoS E MÁQUI:NAS

LTDA.", inscrita no CNPJ/MF sob no 4A.527.394/0001-67, com sede no Município de São

Carlos, Estado de São Paulo, na Avenida Getúlio Vargas, no 2763, Recreio de São Judas Tadeu,

CEP 13571-350, devidamente registrada e arquivada na IUCESP sob no 35200843710, em

sessão de Oa/D/t997, e posteriores alterações, resolvem, em comum acordo, através do

presente instrumento de alteração contratual, alterar e consolidar o contrato social mediante as

cláusulas e condições seguintes, que reciprocamente aceitam e outorgam, a saber:
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rod tuac) yoOOI uialuaserder anb sortrgs ap ogrunal ua epenorde e[es oB5rnqu]srp

eprreJãr anb apsap ';erros ;e1def, ou elsrlonb eper ap og5ed1:1yed p leuotf,JodoJd

ogu ereueul ap .rêJJof,o erapod soJf,nl ap ogSrnqulsrp e anb ue.raqrlap sot)os sO '9
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'sorfgs srpuJap soe sepeliaJo sag5rpuol seusêuJ seu 'seJonb

sens ap og5rsrnbe e lellos lelldec op aluelse.l op seJoluelep sorfgs sop JeUaJo pJe^ap

alsa 'apeparcos ep lerf,os le1dec op Ê/Z souaur o;ad e:rnbpe :opelduor otfgs o oser ()
lsreuap

soe oJuf,sa rod reuro;ur sooos sop lanblenb anb so5alapua so eled no 'letf,os

olerluof, elsep olnqLuga:d op sêlueJsuof, so5alapua so e:ed epelorolo.rd euef, ap

se^PJle sorfgs soe sepellu[.r]ef,ue rês oeJe^ep euJoe splst^êrd serrugpuodsallor se (t

lsorraclal e epepellos e 'sollgs so alue:ad solta1e e:rznpo:d ogu e olteltp
ouald ap elnu eJas eurlse solst^eJd soulstuefeu so Lllof, opJof,esap ule sopenlãJe

'salueraur sela e soltêJtp sop no/e selonb ep etf,u?JaJsuell :anb;enb a epol (t

leur:e sualt sou selst^oJd sedela se septJnexê ulequal as salup anb uas
'sorf,os sreurep soe no soJtef,Jel e optJeJsueJJ no optpã, las e.rapod oeu ,alualaur sela
e olarp lanblenb ep no/ê selonb êp ettruêla;sue.rl e eled errua:a;ald ap ole.rrp o (q

lsotsgs stBr!ep solad opezrlel6alur :o1en

op og5.rodo.rd eu 'eprnllp eluaulef,tlpulolne og5edotl:ed ens e-ra1 e;a:.red enrlradsa.r

ens -tezrler6alu! ap Jpxrap enb otfos o ';e1cos ;elrdec op oluetune ep osetr ulê (6

1Pu!f,e solsr^eJd
soluaurparord so sopen.rêsqo as sepua{s.qe{. Jas. g»g.ragod p]:"ter setonb se (l

íse.pelalo alUcLUJPr&luf §agllpuoc spursau.r

se;ad 'oe5egrace e e.red oze-rd op olua.uil'aa ã'p 
"1"i,'.d rop"iroi'serp (eluul)
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M, vencendo-se.O p5rmeir:.Í"1*. em.30.{trinta) dias após a data da conclusão do

referido balanço egpeÊHméntê leyãntaâo. .'
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8. Em razão das deliberações aprovadas, alteram-se as cláusulas nona, décima, décima
primeira, décima segunda, décima quarta, décima sexta e décima oitava do contrato
social, que passam a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA NONA

Ressalvadas as matérias expressamente previstas em lei, todas as demais serão aprovadas

por sócios representando 2/3 (dois têrços) do capital social.

cLÁUSULA DÉcIMA
A sociedade será administrada individualmente pelos sócios, FERNANDO COEL}IO DE

PAULA, JOSE ROBERTO COELHO DE PAULA, EDUARDO COELHO DE PAULA,

ASDRUBAL LACERDA COELHO DE PAULA, anteriormente qualificados, que permanecerão

em seus cargos por prazo indeterminado, podendo, ser destituídos a qualquer tempo por

deliberação de sócios representando, no mínimo,2/3 (dois terços) do capital social.

Parágrafo único - Os administradores farão jus ao recebimento de "pró-labore" mensal,

em montante a ser estabelecido em reunião de sócios, por sócios representando 2/3 (dois

terços) dô capital social.

cLÁUsULA DÉCIMA PRIMEIRA

Os administradores, e os procuradores constituídos em nomê da sociedade, poderão

individualmente:

a) representar a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante

terceiros, instituições financeiras, quaisquer repartições públicas, autoridades federais,

estaduais e municipais, bem como autarquias, sociedades de economia mista e
entidades paraestatais, justiça do trabalho e órgãos de controle de fisca!ização

ambiental;

b) assinar duplicatas, e suas respectivas faturas, cheques e ordens de pagamento, bem

como movimentar contas bancárias;

c) receber pagamentos efetuados em nome da sociedade por meio de cheques nominais,

endossando-os para depósito em conta corrente da sociedade;

d) assinar documentos de alienação de veículos automotores, tais como automóveis,

motocicletas, etc.;

e) contratar empréstimos junto a bancos, empresas de arrerrdamento mercantil e outras

instituições financeiras pâra aquisição de veículos automotores, bem como empréstimos

para capital de giro e outras formas de financiamento;
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'a1uar.u;el6a1ur o1-r.rdr.rnc e as-opuebr.rqo '1e1cos oleJluof, op sag5rpuor a souJlal

stenle soe .iuape 'apeparf,os eu opuessal6ur uua 'êp opessaJalur oraJral op ossttuo.tdtuol

o êJuauierJoJe6r:qo're1suof, pra^ep lenb ep':ênnoq as'opessalalut oJtaf,Jal op la^eleJlaJJl

a lê^g6o^eJj! elsodord e opueluor 'olDfsa oluâunfop soltgs steulêp soe requtuef,ua

gra^ap alupUalo orf,gs o 'epuan ap og5ergllou P uol eluaurelunt - opun6es o;el69le6
'oluaue6ed aP oze:d

o a eurroJ e'sepeyalo-selonb sep epua^ ep o5ard o (lll) a 1e:1p1:nt eossad ap as-opueleJl

'pueuorf,e o95rsoduor ens e ledrcur.rd epeprnrle ens 'rennoq as 'opessaJalur olrelJal

op elalduor og5errllenb e (rr) Ísepepe;o selonb ap orêurlu o (r) :opuecqloadsa'(,,epuan

ap og5ecr;r1ou..) sorfgs sleurêp soe elrJf,sê o_e5ecrunuor :erÂua 'aluaurerrauuud 'grenap

'(,,a1uepa]o ollgs,.) og5edDrued lel e seluareu! solrerp sop nole 'epeparcos eu og5edrcryed

ens ap aled no apeprlelol e JrJêJsue.rl Jrprfep anb ot:os O - or!âru!.td o1er6gre6
'oxreqp sole:69red sou sepef,Urfedse seg5rsodsrp se :eltadsa.r

e.ro^êp oprf,alaqelsa rnbe ercuo:e1a.td ep otrarp op o95e1uaualdu..r! V '(,,elcu?.reJsupJt..

aluaurepelosr no/a olun[uo: uJo sepeurtüouêp a]ue^eJop) o-e5r:rsqns ãp oujsauJ

?le 'seluã.reur sele e so1êJrp sop no/a selonb sep og5ereuo no oe5euar;e ap euJoJ lanb;enb

no/e olnJjnsn 'erfuere;suell 'ogssef, eu erprf,ur ercuara;a;d V 'apepaoos ep gelrder ou

sorfgs soled eprlap og5edlr;ped ç aluaurlpuooJodord a sag5rpuof, ap apeplen6r rua ';ercos

lelrde) op senrleluasa:dar selonb sep og5rsrnbe e enuala;a:d ep olrêJrp o opoãlaqelsã pf,r3

vIUVnõ V!.t If, 3(I VlnSnV'If,

'sorf,gs sop apeprlelol e;ed epenorde Jas la^oul op og5euerle ep asalodrq

eu elnsnplf, elsap ,1ndeo. ou pptf,alaqelsa og5erlene e epesuadsrp eltl - ocluÍt o3e.r6g.re6

'sepezrleoadsa

spseldLUa senp e olunt oprlqo o-e5er1ene ep opnel uê aseq ulof, opeutulJêlêp opts equal

epua^ ep role^ o anb apsap e 'leoos lelrder op (so5lal slop) €/Z souêut o;ad ualuesalde.r
anb sorcos rod epenorde aluauerna:d opls Jâl epue^ e ap asalgdrq eu saropeJlstuttupe

soled soprcraxa ras ogJapod alueuos apepaoos ep sle^gul sueq lêpue^ pied selêpod sO

voNngfs vhrlf,3(I v-lnsnv]f,

'o1u n [uoc
LUe erduJes 'saJoperlsrutLupe (slop) Z lod sopeutsse aluaureuole6uqo oe:as ,soluaurntrop

sreurap a olqt!9r ep soleJluol'seuosstruojd selou,sole:1uo::oulotr stel,elnsnelf,
egsap ,,1ndec.. ou sopefutluept ogu apepêtfos ep soluaurnlop sollng - orluR oJeJ6gred

":':' ":.'. : ':' 'rope:nro:d

oe soprraJuos sa:apod so oluãuinfop ou sgplulJ?p alyourgssarQG anD apsap ,alap proJ

no ozrn[ rua êpepe!f,os e reluasa:da: e.red'sopeddnpárini'lnlo, 
"L"Â'p"rnrord 
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lenb e'elpauas
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'soogs stpulap soe sepeya1o sag5rpuor seursaur seu 'selonb sens ap og5tstnbe e

ler:os ;e1dec op eluplsêJ op seJoluelap sot39s soe JelaJo gJê^ap alsa 'apepatlos ep lel)os

lelrdec op t/Z souaLu oled ertnbpe lopelduor orfqs o osel - orlatu;.td otulcgp o;er69re6
'srpuep soe olJfse lod letl.to;u1 sotrgs

sop .ranblenb anb so5a.rapua so eJed no 'letros oleJluof elsap olnqul-eald op selueJsuof,

so5e.ropua so ered epelocolo.td euef, ap s?^elle sotlgs soP sepequltuelue les ogle^ap

eu.lr)e 06 oe s1 sole:69.red sou selstnald sercugpuodsaJJol sv - otuls?p o1el69le6
'soJralJal

ê êpeperfos e 'sor:gs so aluerad solteJe e.ltznpo.td ogu a oltalp oua;d ap elnu e.las euJlle

og op oi soJerOpJpd sou solslnard soujsruefêu.l so uror oprof,esap Lua sopenlêJê'saluataut

sela e sollarlp sop nola selohb ep eougJeJsuell .ranb;enb ê epol - ouou ole.r6gre6
'PUltfP o/ oe

s1 soSer69led sou selsrnard sedela se seprJnexa uequal as salue anb LUes 'soogs steulep

soe no soJra3ral e opualsueJl no oprpet las erapod ogu 'aluaraut sela e olraJrp :anblenb

ep no/a selonb op e!f,uglajsuerl e e.red errug:a;ard ap olrarp O - o^ello oler6gre6
'soogs sreuap solad opezrler6alul role^ op og5.rodo.td

eu 'ep,nlrp alueuef,rleuJolne og5edrcrped ens e.ra1 elao.red enrlredsal ens :ezrler6a1ur

ap rexrap anb orcgs o 'lellos lelrdpi op olueu.rne ep osel urf - otull?s o1el69re6
'eurlce (69 oe oT) soJer6e:ed sou sols!^aJd soluautparold

so sope^Josgo as seprJaJsueJl ras ograpod aluêuros selonb sV - olxes oleJ6gJed
'sepeuaJo aluaurJoualue

sag5rpuoc serusaur selad 'og5e1ale e e:ed oze:d op oluauirf,uê^ ep elep ep sopeluol selp

(e1uu1) gg ep ozerd op oJluap 'sepepalo selonb sep apeptlelol e 'solraf,:a1 e tr:a;sue:q eled

opeJaqrl alue1eJo orrgs o opuefu 'opoalaqelsa pro erfuarêJerd ap olrarrp oe laleleJlaJl!
a lang6onarrr erf,ufueJ 'solaJe so sopol eled 'aunse:d oprralaqelsa ozeld ou ercugla;a-rd

ap oJraJrp op orfDJêxê op olledser e og5elsalueLu ap elleJ y - o1u;nb olel6ele6
'sepeIeJo sag5lpuof se ulof oprole

ap selonb se opur.rrnbpe 'eDuale;ald ap oltoJtp nas JêfJaxa eled 'og5elafe ens ap JeJuof, p

serp (e1ur.r1) OE ap leuootpe oze:d g.ra1 (,,sa1ue1are sotcgs..) salueltaf,e sotf,gs sop ;enb epec

'epp!êJo lelol og5edorued e :1:rnbpe ep og5ualut e arlrquof osel - olrenb o;el6ere6
'lâ^elerlêrrl a lane6orralll.lêlelef, glal og5eltace y '1er:red

og5tstnbe p ppepa^ g[ epsep opuãs 'seppuãJo splonb sep epeprlelol ep og5rsrnbe p lraJêr
as gra^ap ';enb o 'erf,uaJaJaJd ap olleJlp nes ep orftrrêxe oled esselêlu! nes lplsêJtueut

'(,,og5e1ace..) alueyaJo orf,os oE pper^ua..e.lp,f,.s.a ogpg:;gnuop ep.Se^eJle 'plpd 'epuê^
ap ogsecrllou ep otuaurqaf,ar o^rlaJa op.Eüp,=o ,grüoi É 'rêm (ejuassas) 09 ap ozerd

o ogrer sorf,os sretuêp so'epuaa ap og5ecilaãu l'"p,ie'r"iz'"n 
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i so'ln3lil^ Hnv.. ap lerf,os og5eururouap e qos gle.t16 epe]lulll eugsaldua êpepêtfos v
VU I3 1âl Ilí d V'l nSny-rf,

,,'voJr svNrnôykrr solnf,I3^ rJnv..

vsludt^ll vo'Ivrf,os orvurNof, oo ovSvonosNof,

:salurn6as

seg5rpuor a selnsnell se ouJoJuof, 'og5eprlosuoc .rod as-:a6a: e apepaoos e opuessed '.to6tn

uJa uatraueulrad 'relncrped oluaunrlsur aluasard o;ad sepe5ue)le ogu 'saror.rolsod sag5eralle

e ãpeperf,os ep o^rlnlrlsu03 ole ou seprf,êlêqelsa sag5rpuof, a selnsnglJ sreuJap se sepol

' 
'or"ruP^al erue.,.,rerlêdse

o5ueleq oprraJal op ogsnlluor pp elpp e sgde selp (elu!rl) OE [ue selêp ereuud
e as-opuêf,uaA 'hl-dgl olad euglauor.u og5arroc uroc 'senrssecns a sren6r 'sresuau se;acred

(sras a eluug) 9E urê olarp ap uanb e so6ed e 'olua^e op elep ep ;ercadse o5ue;eq o tuoc

oprof,p ap sopernde ogres oprnllxa no eJueJrlal orf,9s op sara^eq sO - oJlacJe1 olerEere6
':rn6as e oJraf,Jal oler6gred ou eprf,alaqelsa eruJoJ

su seJe^eq snes uarnde anb ered seluef,sãueurêr sooos so retrUrlou opua^ap 'apepar:os

ep eperler ep oIeJrp o 'JopeJlsrurLupe op og5elrãre o-eu elad ua:rprrap seluef,sêuetrjaJ

sotf,gs so enb ua elep ep setp (elu!l) 0E ?le LUa /Jef,Jaxe ogrêpod 'saJopeJlsrulLupe

ap og5rpuoc eu soplllupe r.uefas ogu saJossaJns e soJrapJaq so ose3 - opun6as o1e.r6g.re6

'saluaf,saueLUaJ

sorf,os sop epeprlelol elad openo.rde roJ r"utsse as sêJope.tlstutulpe ap apepr;enb

e og.rt:rnbpe gs'(ll^ll o6lpgf,) ZOOZ/9OV'OÍ ou ta'l ep O9O'I o6!UV op of,run otel6g-red

op sor.r.lJel sou seu 'epepeDos eu og:essar6ur seJossef,ns no sor.re1e6a1 'so:raplaq sour1l6a;

snas 'sorfos sop ranbsrenb ap ayou no og5rp.ralur ep osel oN - otleurgrd o;e.r6e.re4
'e1-ep;nb;1 e^losal seluatseueujeJ sollgs sop puoteu e anb souau e 'epppatfos

e era^lossrp ogu 'sorf,gs sop lanblenb ap a1.toul no ogsnlf xa 'og5rplalur 'epeltlêJ V

V^VIIO Vl,,lIJlO VlnSnvlf,

';erros 1elder op êpeptlelol e opueluasarda.r

songs rod 'sortrgs ep o-ptunâl LUã ppe^oJde e[as og5rnqr:1srp 1e] anb apsep ,;euoro:odo.rdsap

p.Jrêupr.u ep JeJJotro erapod êpepetf,os pp solonl ap oeSrnqulslp V - orlun o1el6e.re6
';ercos;e1rde:

op euoreu e opueluasaJda: 'saluasa:d s.g79s,.s.otaÇ.iso;7gs Ep ogu{ner ura epputurralap

roJ orll anb og5ecrlde e elal 'sa:ouau soporiadi,r,a Id'il,b",ieru"iopr1qo oprnbrl orf,nl o
:' vri<a3'vr,rre3o vrnsnvlf,
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CLAUSULA SEGUNDA

A sociedade tem a sua sede e domicilio legal na cidade de Sâo Carlos, Estado de São Paulo, na

Avenida Getúlio Vargas no 2763, Recreio de São Judas Tadeu, CEP 13571-350, podendo abrir
filiais, sucursais, e escritórios em qualquer parte do território nacional e no exterior de acordo
com seus intêresses.

CLÁUSULA TERCEIRA

O objeto social da sociedade consiste em: (a) promover o comércio de veículos novos e usados,

peças e acessórios, derivados de petróleo e correlatos; (b) a prestação de serviços de

assistência técnica, conseÉos, reparos e afins; (c) a intermediação de venda de veículos e

outros.

CLÁUSULA QUARTA

O prazo de duração da sociedade é Indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA
O capital social é de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), divididos em 600.OOO (seiscentas

mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e

integralizado em moeda corrente do país, distribuídos da seguinte forma entre os sócios:

a) o sócio JosÉ RoBERTO COELHO DE PAULA e titular de 312.000 (trezentos e doze

mil) quotas, com valor nominal total de 312.000,00 (trezentos e doze mil reais).

b) o sócio EDUARDO COELHO DE PAULA é titular de 126.000 (cento e vinte e seis mil)

quotas, com valor nominal total de 126.000,00 (cento e vinte se seis mil reais).

c) o sócio ASDRUBAL LACERDA COELHO DE PAULA é titular de 126.000 (cento e vinte

e seis mil) quotas, com valor nominal total de 126.000,00 (cento e vinte se seis mil

reais).

d) o sócio FERNANDO COELHO DE PAULA é titular de 36.000 (trinta e seis mil) quotas,

com valor nominal total de 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Sócios Quotas Valor R$ o/o

losé Roberto Coelho de Paula 312.000 312.000,00 52,OO o/o

Eduardo Coelho de Paula 126.000 126.000,00 2t,ooo/o

Asdrubal Larceda Coelho de Paula 126.000 126.000,00 2t,ooo/o

Fernando Coelho de Paula 36.000 36.000,00 6,000/o

Totais 600,ooo 6OO.OOO,OO lOO,OOolo
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Parágrafo primeiro - A.rtsp9nsabilidadode cada,só.cio é restrita ao valor de suas quotas, mas

todos respondem solidariatneQ!4, pelainte§raliáção.âo capital social, conforme artigo 1.052 da

Lei Lo.406/2002, e os sóCbB nã6 responâê'm ddinárie'ira subsidiária, pelas obrigações sociais.

Parágrafo segundo - A cada quota corresponderá um voto nas reuniões de sócios.

r.l.jH.'ô.T,,Ifii,fi :§,iffi Tr_:,ffi
§'J.'§,::f ,1fi 'tr1'i"felil'X'llitiÍJi"oíüí'il]ê:

CLÁUSULA SEXTA

As deliberações sociais serão tomadas em reunião de sócios, podendo ser tomadas por meio de

documento escrito, dispensando-se a realização da reunião de sócios quando contar com a

assinatura de todos os sócios.

cLÁusuLA sÉrrul
As reuniões de sócios serão convocadas por 2 (dois) administradores, em conjunto, por escrito,

mediante o envio de carta com aviso de recebimento aos sócios, a qual conterá data, hora e

local da reunião dos sócios, bem como a ordem do dia.

Parágrafo primeiro - As reuniões de sócios poderão também ser convocadas nas hipóteses

previstas no artigo 1.073 do Código Civil.

Parágrafo segundo - Nos termos do parágrafo 2o do artigo 1.072 do Código Civil, as

formalidades para a convocação das reuniões de sócios ficam dispensadas quando todos os

, sócios comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia
j da reunião.

Parágrafo terceiro - As reuniões de sócios instalar-se-ão, em primeira convocação, com a

presença e sócios representando, pelo menos 3/e (três quartos) do capital social, e ern segunda

a convocação, com qualquer número.

Parágrafo quarto - As reuniões de sócios serão presididas e secretariadas por sócios

escolhidos pelos presentes na reunião.

Parágrafo quinto - Dos trabalhos e deliberações das reuniões de sócios serão lavradas atas no

-, livro de registro de atas de reunião de sócios.

Parágrafo sexto - Nos 20 (vinte) dias subseqüentes à realização da reunião de sócios, a

administraçâo da sociedade deverá providenciar o arquivamento e averbação, no Registro

Público de Empresas Mercantis, de cópia das atas de reunião de sócios autenticada pelos

administradores ou pela mesa.

CLÁUSULA OITAVA

As reuniões de sócios serão ordinárias ou extraordinárias.

Parágrafo primeiro - As reuniões ordinárias ocorrerão anualmente, até o quarto mês após o

encerramento do exercício social, ocasião em que serão examinadas as seguintes matérias:

a) Tomar as contas dos administradores, e deliberar sobre o balanço patrimonial e o

resultado econômico;
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