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PREFEITURÁ MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA

Avtso DE suspDNsÃo
coNc()RRÊNctA N. g/tol?

Através de impugnaçào e pedido dc esclarecimenro aDÍe-
senlados no pmzo legal, comunicamos que fica susposa a Con-
conência Pública n' (1912017, que visâ I Contntaçâo de êmpresa
espccialiada em seruiços de engenharia paE ampliaçào da pnte
sobre o Rio Capivri na Avcnida ÂDtônio cunha. Infomamoi que
assim que possii'el será retomado o nomal andamento da liciuçâo,
com conrinuidade a ÍeiÍicaçâo e publicaçào para nova dau dc aber-
tura do rcferidâ Concoréncia.

JxgIúiâivâ, 14 dc novumbtu te 2017.
clAN BnuNo DA coNCElÇÀo Dos sÂN1os

Presidehre r'h t-o,nissâo ilc l,icitalãr)

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE LAPA

- A\/rsos DE LrcrrAÇÀo
PR0CÂO pRt:StiNcl_{1, Ns l0l/201? - sRp

Contrutaçào de Emprcsa Espêcializada para Presuçâo de
cruiço de Manutençào Corctiva, Mecânica Leve, Mecânica Die*1,

Mecánica Pesada, ElétÍica paÍa Veiculos penmcenles a Frota Mu-
nicipal, com fomecimeDto dc peças, insumos e mão de obm.

PRAZO DE ENTRECA: Envelop€s - proposb c d@umen-
uçãor âlé Às 09:30 hôÍas dq dia 0l de deambÍo de 2017.

INICIO DA SIiSSAO DE DISPUTA: às 09:10 homs do diâ
0l dc dczcmbÍo de ?017.

VALOR MAXIMO ADMITIDO: R$3.450.000,00 (lrês mi-
lhões, quatr@entos e cinqucnta mil reais).

O Edital poderÁ sêr rcquisihdo m DivisÀo de Licitações da
Preíeitura deste Município, de segunda à sexta-fciÍa, das 09:00 às
12:00 e das 13:30 às 17:00 horas na Rua Barào do Rio Bmnco, No
1.709 (Fundo§), ou íeito doMload no Poíal do Cidadão - Municipio
da Lapa, endcÍeço: lapa.atcnde.nct "eesso idenrificado ío link - li-
citaÇôcs".

PREGÃO PRF,SENCIÂL N' IO2l2017

ConlmtaÇão de Emprcsa Especialiada p4a PrcsbçÂo de
ScRiços de Tmnspone incluindo Veículos com Motorisus pan Se-
cÍeiaria Municipsl de Saúde e Desenvolvimcnto Smial, pelo pcrlodo
de 12 (dozo) meses.

PRAZO DE ENTRECÀ: Envelopes . pÍoposta e documen-
ucâo: alé Às 14:00 horas do dia 0l de deambro de 2017.' ÍNÍcto DA sEssÀo DE DtsPUTÂr às t4:00 hoÉs do dia
0l de dezembÍo de ?01?.

VALOR MAXIMO ADMÍTIDO: R$284.160,00 (duzentos e
oitenta e quatm mil, ccnto e scssilta Ícais).

O Ediral podeni scr rêquisitâdo na Divisào de Licitagões da
Prefoitura deste Municipio, d0 §egunda à sgxta-fciÍa, das 09:00 às
12:00 e das 13:30 às 17:00 horas na Rua Barão do Rio Branco, N'
1.709 (Fundos), ou feito download no Poíal do CidÂdão - Municipio
da Lapa, endeÍeço: lâpa.atende.net "acess identificado no link - li-
citações".

l,ittn. 16 de oo!çhbÍo dc 2ú17.
BENEDITO DAS GRAÇÂS PÍNTO

Pregociro

PREGÃO ELETRf)I.iICO N' IO!/20I7. SRP

Aquisição de Material de Aviamêntos c Tecidos pâra o De-
patumcnlo Geml de Polilicas de Assistência SociaycostuÍando Ta-
lenlos.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08:00 homs do
dia 04 dc dezembro de 2017 até às 08:00 homs dô dia 06 de de-
zembro de 2017.

INÍCIo DA SESSÃO DE DISPUTÀ DE PREÇOS: às 09:30
homs do dia 06 de dezembm de 2017.

VALOR M XIMO ADMITIDO: R$27.435,78 (vinte e sete
mil, qumenros e tri-nta e cinco rcais e sêtênE e oilo cenhvos).

INFORMÀÇOUS COMPLEMENTARI-S: O Edilal conrplelo
podcú ser examinado e adquiído, atavés do sile w.bllcom-
pÍas.org,br Outras infomações poderâo ser obtidas na DivisÀo de
Licitaçôcs da Prefeitura Municipal da Lapa/PR, situada na Rua Bâúo
do Rio Bmnco 1709 (Fundos) - Cêntu, no horário compreendido das
09:00 às l2:0O e das 13:30 às 17:00 hôBs, ou pelos telefoncs (41)
3547-8029 c (41) 3547-8030 ou no Poíal do Cidadão - Münicipio da
Lapa, endereço: lapa.atende.nel "acsso IdêrtiÍicado no link - lici-
taçõcs".

Lôpa, 1ó de novcmhÍo dc:017.
REGÍNÀ MARIA BRTJNATTO

Prúgccira

PREFEITURA MUNICIPÀL DE LARANJEIRAS
DO SUL

r\r'rso DE cHÂr{^t!t})N't'o PÚBLtco Ng r/20r7 - Piffl.,s

CÍedcDciamenlo de entidades juídicas de narurea pública
ou filantÍópica, prcstadoÉs de súiços médicos c dc enfemagcm, em
carátcr complemenul paú ofcna de atendimcub da atenção bísica
de saúdc à população de laÉnjeim do sul, qwdo s unid6dcs
básic6 de súde não gstllo em funcionamento, atBvés de hospiBl
locÂl Ícfêrênciâ SUS.

Os envelopes poderâo ser protocolados até às 08h30min do
dia OSll2/2ot1

Abefrm dos Ênvclopes: 05 de dezcmbro de 2017, às
08h30min.

Infomações Sobrc Udihl: A íntegÍa dcste Edihl c seüs ane-
xos êstarão disponiveis paÍa consulh no Depsíamênto de Licilsções,
no sile do municipio ou através do email: licitacao@ls.prgov.br

Lamiljoirai do Sul-PR, 14 dÉ novernbrc dú 2ill?.
LEONI LUIZ MELETTI

Prcsiile![e Conjssio íle [.icitâçà.)

,§,I§O DE LICITAÇÂO
PIaDGÃO TnESENCTÂL Ns ti6l20t7 , ptrrl-s

Aquisição de cquipsmentos pam o laboratório municipal
aEavés de recusos oriundos dâ propostr 9558?.4?3000/lló0-02 do
ministério da sâúde, exclusilos pm micro empÍcsas e emprcsas de
pequeDo pone.

Tipo da Licilaçâo: MenoÍ Preço Por hem.
Abetum dos Envêlopes: 08h30min do dia 29llll20l1.
Infomações Sobrc Edilal: A integra dcste Ediul e scus anc-

\os eslarào disponiveis parâ consulra no Depaíâmento dc Ltairações,
no sile do município ou através do email: licitacao@ls.prgov.br

Lârarieiras do Srl-PR, l.l de novemhm 2ú17.
GILSON FERREÍRA CELLA

Prcgovrro

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEÓPOLIS

-{vrso DE r-rcrTÂÇÃo
PREGÃO PRT,SSNC]IAL Ii' 53/20I7

Aquisrçào dc combustivcl DIESEL SIO pea a SeÍcteis
Municipal de Saúde de Leópolis. MODALIDÀDE: PR-EGÁO PRE-
SENCTAL - Tipo Menor Preço. CREDENCIAMENTO E $NTRDCÂ
DOS ENVELOPES: dâs 08h30m às 09h00m do dia 05 de dczembro
de 2017, no DepâÍamenlo dc Licitaçâo, situado na RB Pcdro Do-
mingues de SoM, n" 374, Ccnlro, LeópoliVPR. ABERTURA DOS
ENVELOPES: às 09h00m do dia 05 de dezembrc de 2017. LOCAL
DE ABERTIJRA: Na sala de reuniões do Depanamenh de Licitaçào,
siMda na Rqn Pedro Domrnguês de Souza, no. 374, Lmpolis - PR.
ÍNFORMAÇOES COMPLEMENTARES: PodcÍào Er obtidâs na Di-
visão de Licilâções da Prcíeiturâ Municipal, siruada na Rua Pedro
DominSues de Souza, no. 374, Leópolis - PR. O Editrl eslüá dis-
ponível ê somente podêrá sêí retiúdo a pârtir do dia 17/11/2017 a
paniÍ das 09h00m, na Divisào dê Licitâçôes dâ PrefeiM Municipal
- Tel: (O43) ló27-116l ou no endseço cleFónico M.leopo-
lis.prgoubr

Í,eópolis. ló dc novêmbro de 2Ol?.
VANESSA ÀRHANITSCH

Itcgocira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA
SECRETARIA MTJNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

- VISO DE LICITÀÇÂO
PREGÃO PTTESENCIÀL N! PGlS}tGI'-0I67/20I7

Comunrcamos 6os inle_ressados que esrâo disponibiliadas as
licirâções a segui: PREGAO PRESLNCIAL N'PC.SMCP-
0167/2017, objelo: a-quisição de veiculos pm o Corpo de Bombeüos
de Londnna. PREGAO PRESENCIAL N'PG/SMGP-o|68,2017, ob-
jeto: aquisiçào de eleroelerônicos e Eletroportáleis. Os Editais po-
derão scr obtidos atuvés do sile mry.loddÍins.prgoubl Qüisqucr
infomações necessárias pelo lelcfone (43) 3372-4951 ou ainda pclo
c-mail: Iicik@londrina.pr.gov.bÍ.

LoÍldrina. l6 nolcrnhro Je:0lf
FABIO CÀVAZO'ITI E SILVA

Sccrctárxr

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

À\'Íso Dr: r.ÍcrTAÇÃo
PREGÃO ELETRÔNICo NC 4Il20I7

ô Município rle Marumbi. Esudo do Paúíá. toma púhlico I
abcrura da licitaçào modalidade PREGAO ELETRONICO, ripo me-
nor preçor por item, que fará Íealizar às 10:00 homs do dia 30 dc
novefrbro de 2017, atmvés do site http://comp6govemômen-
his.goebr, UASG:987697, visando a Aquisição de I (üma) ambu-
lânciÀ lipo A e I (um) microônibu capacidadê 27 lugares pan a
SmÍctaria Múicipôl dc Saúdc de MÂrumbi, confomc Ediul dc Prc-
gâo EletÍônico n' .lll201 7.

lnfomeções: telefone (43) 3«l-1212, no horário das 08:30h
às l2:00h e das l3:30h às 17:00h, e-maili liciBcao@marum-
bi.prgov.bÍ. Edibl e anexos colocados à disposiçào dos interêssdos
no site marumbi.prgov.bn

Manlmlri - PR, ll.le noveNbro de l0l7-
ADHEMAR FRÁNCISCO REIANI

I'rcili()

PREFEITURA MI.INICIPAL
NOVA PRATA DO IGUAÇU

Ávl§o D!: LrcIT.4,ÇÃo
PREG.I(, EI,ETRÔNÍCO NS t6/20I7

O Municlpio dê Nova Prata do Iguaçu -Pr, tômÀ pÍlblico qle
realizará licikção na modalidade Pregão Eletrônico. pelo criterio de
menor prcço Ircr lote, I 09:00 homs do dia l0/ll/2017, rcndo conlo
objeto a Aquisiçâo de mobiliários escolares, confonnc Temo dc
Compromiss Pú N! 201303896i2013, recursos oriundos do Fundo
Nacional de DescnvolvimcDro da EducaçÀo - FNDE.

Ontms infomações poderâo ser oblidas ilravés do DepaÍ-
tamento de Licitaçâo do MunicÍpio. Local: Iicitacoes-e.com.br

Noh Prlra do lauàçu-PR. l.{ dc neveBbrr) dc:ú17.
DENIVAL DA SILVA OLIBONI

Prlgr'cirr'

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA SANTA BÁRBARA

,rvtso Dl: LtctTÂÇÃo
PREGÃO ELETRô\tCO NI {II/20I7

Objeto: Aquisição de uma pá{arcgadeiÍa, para suprir as
necessidades da Secrctaria Municipal de Obms, do Trabalho e Ce-
nção do Emprogos.

Tipo Menoí preço, p-or item.
INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PREÇOS: às

09h00min do dia 30/1ll20l1, por meio do Poral COMPRÀSNET
ahvés do site hltp://ww.compmsgo\emamenlâis.gov.br - UASC -
985457.

Prcço Máximo: R$ 30t.330,00, (Eczcnlos e oito mil, tre-
zenlos e tÍiota reais).

lnfomaçôes Complcmentares: podcrão ser obtidas cm ho-
rário de expediente na Prefcitum Municipal de Novâ Sanb Bárbâra,
sito à Rua Walfredo Bittencoun de MoÍaes N! 222, pelo fone 4J-
326G8100, ou por E-mail: licitacao@nsb.prgo\.bÍ

Novâ Sântâ LUrbârr-PR. l.+.lc novgmbro de 201:?.

MARCO ANTÔNIO DE ASSIS NTJNES
It.'gr,eirrr

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS

A1'rS(,S rrE I-tCITAÇÃO
PRT]GÀO PRÚ)ST:\CTAI, N' 92/20I7

PROCEDIMIiNTO LICITÀTÓRIO NE 2I3120I7
O Municipio dc Novâ Tebas, Pr, toma público quc fará

r6liaÍ às 08:30 horas, do dia 29lll/2017, pregilo pÍesencial, tiÍx)
meDoa preço por hem, q prcços fixos € sem reajust*, pam a AQUI-
SIÇAO DE OI (UM) ÔNIBUS O (ZERO) KM. PARA SER UTI-
LZADO PARA TRANSPORTE DE PÁCIENTES QUE NECESSI.
TAM DE AI'ENDIMENTO COM ESPECIALIDADES MEDICAS
RELACIONADOS A SAÚDE EM CONFORMIDADE COM A RE-
soLUÇÃO sESÀ Ne ló9l201ó. A dmumentaçâo complera do edirâl
e Éus respcctivôs modelos c anexos estarão disponibilizados no scu
inteio tcoÍ no site www.novatebas.prgov.br, também podêído ser
retiEdos junlamente com a cquipe responsávcl pela divisào dc li
cihção. Maior6 infomaçõcs na Sede da Prcfoitura Municipal dc
Nova Tebas.

lrEGI\tE DIF]:ttE\( IAI)O D]: ( o\',r R.r'r,t( ÃO
RDC N: l/201?

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N! 2Iól2OI?
O Municipio de Nova Teba§, Pr, toma público que faú

Íealizar Às 08:30 (oito horas e rinb minutos), do dia 13112/2017,
Regime diferenciado de contmtâçâo, tipô menor preço global, â pÍe-

ços fixos e sem reajusres, para a CONTRÂIAÇÃO INTEGRADA Du
EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRÂS E SERVIÇOS Dts EN-
CENHARIA PAX,Á ELABOR,ACÀO DE PROJETOS EXECUTI.
VOS ESTRUTURÁIS, ARQUITETÔNICOS, MEMORTAL DES-
CRITIVO E DEMAIS PROJETOS NECESSARIOS COM AS RES.
PECTIVAS ART'S. BEM COMO O FORNECIMENTO DE MA-
TERIA|S. tiQUIPAMENTOS, MÀO DE OttRA E TUDO O QUt; -Sh
FIZER NECESSARIO PARA A EXECUÇAO E RECONSTRUÇAO
DE OI PONTE DE CONCRETO ARMADO COM óO METROS DE
COMPRIMENTO E 05 MEIROS DE LARCURA SOBRE O RlO
CORUMBATAI, NO MTJNICÍPIO DE NOVA TEBAS . PR. CON.
FORME DESCRIÇÃO E ESPECÍFICAÇÃO CONSTANTE NOS
ÂNEXOS DO REFERIDO EDITAL. A documcnÍâçâo completa do
edital e sers Ícspectivos modclos e ünexos estaÍão disponibiliados [o
sile ww.novatebas.prgov.br, também podendo se! Íetirados junla-
mentc com a êquipe rcsponsável pêla divisão de licitação. Maiores
infomsções na Sede da PÍcfeilurâ Municipal de Nova Tebas.

Novu ]çbas-PR. 14 dc oo\cmbÍ.. dc 2ú17.
CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS

Prefr:ito

Este d@umento pode sr vcrificado no endcrcço eletúnico http://ww.ií.gDv.br/ardici&delúnl,
p€lo códi8o 000320171 I 1700245

D@umenio assinado digiialmcntc confome MP nr 2.200-2 de 24108/2001, que institui a

Iníiaesmtm dc Chaves Públicas Brasileim - ICP-Brasil.
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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO 4812017 . MUNICíPIO DE
SANTA BARBARA/PR
2 mensagens

Erika Brandão Carvalhaes <erika.carvalhaes@xcmgbrasil.com.bn 24 de novembro de 2O1Z i6:47
Para: licitacao@nsb.pr.gov.br
Cc: Danny Wong <danny.wong@xcmgbrasil.com.br>, jarbas.neto@xcmgbrasil.com.br, Amanda Cassia Machado
<amanda.machado@xcmg.com>, Ana Paula <ana.batista@xcmgbrasil.com.br>

Prezado Sr. Pregoeiro,

A empresa XCMG BRASIL INIDUSTRIA LTDA, inscrita no CNPJ n' 14.707.364/001-

^-{ 0, vern tempestivamente, SOLICITAR ESCLARECIMENTO com Í'ulcro no item 4
do edital, quanto as exigências/especificações técnicas do itern 1 do edital, reÍ'erente ao

Pregão 4812017 clo Município de Santa BárbaralPR, corn abertura em 30i11i2$L7, com
objeto: Aquisição de uma pá-carregadeira, para suprir as necessidades da Secretaria
Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos

"Os questionarnentos a seguir citados, sLlstentados pelo princípio cla Transparência,
da Isonornia, da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Probidade
Aclministrativa, da Igualdade, e principalrnente, do Julgamento Objetivo, tem a intenção
de: Garantir o orçarnento correto para todos os itens da proposta de preço; Garantir a
saude cla equação econômico-Íinanceira das partes; Evitar desclassificação por omissão de

informação ou informaÇão emônea; Garantir a qualidade dos serviços do objeto pela

contratada; Identificar o padrão de julgamento da Planilha de Custo e Formação de Preço
realizado por esta Comissão de Licitação, e por estes motivos requer atenção na leitura

-para que as respostas dos esclarecimentos possarn ser t-eitas de forma clera, objetiva,
;xata, sem subjetividade e eliminando qualquer mído no entendimento entre o licitante e a

adrninistração".

Onde se 1ê: Pá carregadeira sobre rodas, nova motor diesel com potência minima cle

120 HP; transmissão autorná*ica com no mínimo 04rnarchas à frente e no míniuro 03

marchas à re; cabine com sistemas ROPS/FOPS, fechada de fãbrica com ar condicionado,
assento do operador ajustável; traÇão nas 04 rodas; caçamba corn capâcidade mínima de

1,7A m3; pneus dianteiros e traseiros novos com medidas mínimas de 17,5 x 25 com 12

lonas no mínimo; peso operacional mínimo de 10.000 kg; frete CIF; garantia rnínima de

12 mese s sern lin'rites de horas e contra defeitos de fabricação. Com logo do programa
e/ou adesivado conÍorme modelo lbrnecido pelo município."

Pergunta-se: A necessidade da transmissão é realmente de mudanças cle marchas sem a
intervenção do operador ou troca cle marchas por seleção do operador sem a utilização da

embreagern?

Obs.: O sistema de troca totarlmente automática e um produto rnuito caro e poderá gerar
nur custo muito alto de manutenção ao nrunicípio.

https://maf l.google.com/mail/u l0l?ui=2&ik=1463514b4d&jsver=2a08PQRW4f4.pt_BR.&view=pt&search=inbox&th=1Sffced869de4ee2&siml= 1Sfef . . . 112
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Assim, ante o exposto requer seja prestados os esclarecimentos acima
elencados para fins de sanar e corrigir eventuais ornissões contidas no Edital.

Nesses termos,

Pecie esclarecimento ou deferimento

FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO DESTE

ffiffirüffi

Erika Brandão Carualhaes
Novos Negócios
Rodovia Fernão Dias - BR3B1 KMB54/855
Pouso Alegre - MG
Tel.: +55 35 2102-0500 Ramal0548
SAC:
Email: erika.carvalhaes@xcmgbrasil.com.br
Site :www.xcm g-a merica.com

^or de Licitações - Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
< rrcitacao@nsb.pr.gov. br>
Para: Erika Brandão Carvalhaes <erika.carvalhaes@xcmgbrasil.com.br>

27 de novembro de 2017
08:02

Bom dia,

Segundo informações da Secretaria solicitante, "transmissão automática" quer dizer sim a mudanças de marchas
sem a intervenção do operador ou troca de marchas por seleção do operador sem a utilização da embreagem.

A disposição para eventuais dúvidas que ainda restem.

Att,
flexto das mensagens anteriores oculto]

Elaine Cristina Luditk dos Santos
Setor de Licitações
Prefeitura Municipalde Nova Santa Bárbara
Telefone (43) 3266-8100

https://mail.google.com/mail/u lOl?ui=2&ik=l463514b4d&jsver=2a0BPQRW4f4.pt_BR.&view=pt&search=inbox&th=1Sffced869de4ee2&siml= í Sfef . .. 212



Golânla,3ü de Novemhro de 2017

À

Prefeitura Muníclpal Nova §anta Earbara - PR

Pregao Eletronico - nP tt8/2017

OBIETO: Âquisiçâo de oína pá*carregâdêiÍâ

A êmpresa EIITE COMERCIAL Ê EQUIPAMENTO§ EIRELLI - EPP, inscrita no CNPJ: e2.845.504/0001-45 - l,Ê. 10,638.906-8. sediada à Av. Ville, Qd- 23, Lt. 21 ne

1481 5t, Center Ville - Cep: 74369-023 - Goiània - GO Fone 62 3258"8381, tendo examinado o Edital, vem apresentâr ã presênte proposta írarâ o
fornecimento/instalãção do(s) objeto de conformidade com o Edital mencionado, conforme planilha e condlçües abaixo, já inclusos todos os custos diretos e

índiretos, lucros e encârgos, impostos taxas e demais custos incidentes. PIEGrÃg ÊIÊTRÕNICO f.le 48/2017, PROç§§Sq !{: 1gp-/.?91? Ab§"úllaj Eg d-e liSyffnllg
dal0*1"ür-!9; Q0.§srs§

Und. I

pÁ caRrrcAotrnÀ, MoD€Lo: ?ljloBn. (0 HoRAs) MoDcLo Do MoroR (---)

Cummins 68T5,9 - Turbo alimentado - Oiêsêl - 6 cilindrôs - lnieçãô dirêtà 4
tempos - Refrigerado â áBua - Tleí3-Maí1. PoÍÉNclA Do MoToR 13o (HPI

peso oPERAcro§Ar ((6) 10.800 KG. LÀBGURA DA CAÇAMBA (MMl 3016,

CAPÀCIDADE ÍANQUÊ DE {OMBU§TíVEL {DIgsEL} (t) 1SO, TANQUE

HIDRÁU|-jCO {L) 1?0, CÁPAC|OAOT LUBRTF|CÀFITE D0 MOTOB 1r1 Zq rnaçÂO
(..) 4x4, TIPO 0t T§ÀN§MISSÃo powershíft - Semi automâiicõ, PNIUS 1?,5 -

25 - 13. CABINE: Cahine fechada; Com ar-condicionado, Opt: ROFS/FOPSi

Coluna da dlreçâo tom Êruste de âltur*; Oirêção hidráulica; Burina;
Retrovlsorês internos ê externos; Pàrasolj Painel de Insiíuffientos com ãs

íunçõas vltals dô equipâmento com: lndicadÕres dê temperatura de água;

tàanpeíaturâ do óleo do motor; pressão de óleo do motor, horlmetro,

Tempeíâturâ do óleÕ da trânsmissão; nÍvel de combustível; carga da bat*rla;

A!§ento ajustável com amortecimento bidirecional, apio de braço e

suspensão. ltUMlNAÇÃO (--l Farois de serviço paÍâ trãbalhos notuínôs,4
luzss ã frente ê 1 a trás, rREIO§ Freios hidráulico nôs 04 rodas, multidirro,

banho à óleo mootados intêÍnamente; Freio de estôcionômento:

lndepêndeotê do dirco mecânico, op€ründo sobÍe eixô de laída da

transmissão, aplicado por mola e llberado hidÍaulicamentê. Demâls

especiíicaçôes em âôexo nâ íicha tecnica do equlpãmento.

XCMG R9 268.1§0,00 R§ ?68.150,O0

VALüR TOTAL: PUZENTOS § §E§sENTA f OITO MIL E CENTO E CINqUTNTÀ REAIs. RS 268.150,00

1

Cago a nossa propostô seja âcêitâ. comprometerno-nos:

A fornecer o objeto no prazo e condições pÍÊvastos no Edital, contados a partir do recebimento da respectiva nota de empenho.

Concordamog em mânter e vâlldsde dertã proposta poÍ um pêríodo não lnferior ã 60 {§êssêírta} dias corridos, a contaÍ com a dâtô de 3ua aprêsÊiltâg§o,

Até o recebimento da nota de empenho e/ou outro documento correspondente, estã proposta constituiÍá um compromisso de nossa parte, observada as

condiçôes do Edital.

.tlf
â?.84ã.

CIffi§T§R

1-45

Avenida ville , oD ?3 LT 21 No í481 §ala 02, Resindenciat center vitte, cÀiániá,
§O, CEP 7436s-A23, Brasit Fsne.: (62) 32SB - B3B1 I (62) 99955-7606

Lirã

{1rd- Deserlc*o,,.., ÍUlarrl Vír^ Lrnlt^ ,...'1rlr. Ístàl j::.! 
in I tlnd.



0 ?,j

) Local de entregâ: Rua Wallredo Sittencourt de Msraes, 223, Centío - Nova santa Bárbara - PR, em horário comercial de segunda â $exta-teiÍa, com seBuÍo,

frcte, cârgâ e dêrcaÍga lnclusos no valor da mercadorla, {icando o Munlcipal de Nova §antâ Bárbara lsenta de qualsquer resFonsâbilidâdes,

) Forma de Pâgamêntu: pagâmento ocorrerá em até o l0 ttíintâl dlas após a entrega do equipamento, medlante apresentação da notô fiscal acompanhada

das Certidôer fisçais.

),Garantlal 12 {dore} meses, tonlcrmç caractêrísiicâ, tócfllcâs,

> o píêço pÍoposto acima eontempld tada$ as despesas necesrárlas ao pleno foÍnecimênto, tais como os encargo§ (obrigaç6es tociãis, impnstÕs, taxas et*,),

^dos separador e lncidentes sobre o íornecimento.

) proponente declara conheçer os termos do instrumento corlvocatório qus rêgê a prêsênte llcitação.

> Eancoi Bradesco no 237 - AGI XT6S-0 | C't:19166-6 - EIITE COMERCI0

) Declaramog expressâmente quê gaíâtlÍfios ã procedêncla de íábrica do produto ofeúado

ELITE E EQUIFÂMENTOS EIREII . EPP

WELDER PEREIRÀ DA SIIVA

CFF; §91.37§.411^00
RG:4L21785 DGPC-GO

ÊlrÍE fltr" 8EQ{lt' "nry' ry
ããil5.sdlioCIo1,-45

WELDER PEREIRÀ
DIRETOR COIÚERCIAL

Âvenida Vill* , 00 23 LT 21 N' 1481 §ala 02, Resindencial Center Ville, Goiania
co crp 74369-023, Brasil Fone.: (62) 3258 - B3Bí / (62) 99955-7606

§LIT§
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rün§tn*fora

ATEsrAno DE cAPAcrpnoe rÉcNrcA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa fLmE COI,IERCIAL E §SUIPAMENTO§

EITELI - §PP , estAbEleCida a AVENIDA VILE QD 23 LT 2.l §ALA O2 - ÜENT§R VILE,

GOÉrutR-eO, inscrita no CNPJ no 22,845.504/0001-45. Forneceu a esta emprosa,

materiais/equipamentos, conforme descriminados abaixo:

Declaramos ainda, que a mesma demonstra capacidade técnica nâ prestaçâa dos
serviços, cumprindo satisfatoriamente todo pacto contratual, não tendo nada que possâ
desaboná-la,

Goiânia-GO, 06 de dezembro de 2015

J ORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: I 1 .938.087/0001-69
Jaime de §ouza
Dir. Geral

01 MOTON}VELAüORA GR16O5

I



DEcLÀRAÇÃo pe nssrsrÊucra rÉcrurca

pReeÃo elrrRôtttco No 4gtzolz

Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA EAnEnRA.

A empresa ELITE Comercial e Equipamentos EIRELI - EPp., inscrita no GNPJ

(M.F.) sob o no 22.84§.50410001-45, sediada à Avenida Ville no 1481 Qd. 23 Lt. ?1,

§etor: Center Ville, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, neste ato representado

pelo seu sócio proprietário o §enhor Welder Pereira Da §ilva, brasileiro, casado,

residente e domiciliado nesta Capital, portador da Carteira de ldentidade n" 4121785

DGPü/GO ê CPF no 991,379.411-00, DECLÂRA, disponibilizar Oficina de

Manutenção e Assistência Técnica no Estado do Paraná. §egue abaixo oficina

autorizada,

# RODO §ERVICE LTDÂ - Endereço. Rodovia Gelso Garcia Cid 923

Lote 0í, Suadra íl - Cambé / PR.

Goiânia, 30 de Novembro de ?017

e RELI. PP
CNPJ no 22.846.3ü410001-45

Welder Pereira Da §ilva
Representante Legal

RG no 4121786 DGPC/GO
CPF no 991.379.411-00

ry3ffi,ffis;
IVELDER PEREIRÁ
DmEroR c"amncnt 

-

Avenida Ville , QD 23 LT 21 No 1481 Sala 02, Resindencial Center Vilie, Goiania,
GO, C§P 74369-023, Brasil Fone.: {62) 325e - 8381 / (62) 9S955-7606
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1a ALTERaÇÃo Do ATo coNsrrrulvo
ELITE COMERCIAL E EQUIPAMENTO§ EIRELI . EPP

CNPJ: sob no 22.845.504/000{*45
NIRE: sob no 526.0019606.5

Pelo presente instrumento particular, a Sra, LEIDIANE TEREZINHA LEITE DO§
SANTOS, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária,
nascida em: Goiânia-Go aos 21106/1981, residente e domiciliada à Rua \^/-8, S/No
Quadra Area Lote Area, Ap-101, Bl-A-02 Cond. lnvet Total Max, Village Veneza,
Goiânia-Go - CEP: 74.366-104, portadora da Carteira de ldentidade sob no 3.840.429,
expedida pela DGPC/GO e inscrita no CPF sob no 709.733.851-20;

Único titular da empresa individual de responsabilidade limitada: ELITE COMERCIAL E
EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, tem sua sede estabelecida na Avenida Nápoli, no

500, Quadra QC-01 Lote área, Sala 1008, Edif, Plaza D'oro Office, Residencial
Eldorado, Goiânia-G0, CEP: 74.367-840., com ato constitutivo devidamente registrado
na Junta Comercial do estado de Goiás sob no 526.0019606-5 e inscrita no CNPJ sob
no 22.845.504/0001-45, promove a presente alteração e consolidação do ato
constitutivo, mediante as seguintes condiçôes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Endereço da sede
Altera-se neste ato o endereço da empresa passando a ser estabelecida na: Avenida
Ville, no 1481, Quadra 23 Lote 21, Sala 02, Residencial Center Ville, Goiânia/GO,
CEP:74.369-023.

CLÂUSULA §EGUNDA - DAS FiIiAiS
O empresário poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial(s) ou outra dependência,
mediante alteração deste instrumento.

CLÁU§ULA TERCEIRA - Do FoTo
Fica eleito o foro da Comarca de Goiânia, Estado de Goiás para o exercício e o
cumprimento dos direitos e obrigaçÕes resultantes deste ato.
Este instrumento será regido pela Lei No 10.406/2002, e pelas demais disposiçoes
legais aplicadas sobre à espécie.

GLAU§ULA QUARTA - A titular LEIDIANE TEREZINHA LEITE DO§ SANTOS,
acima qualificada, possuidora de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), totalmente
integralizadas em moeda corrente nacional, retira-se, neste ato, da empresa cedendo e
transferindo a totalidade do capital social e bem como a titularidade desta EIRELI para
o Sr. WELDER PEREIRA DA §ILVA, brasileiro, casado sob o regime de comunhâo
parcialde bens, empresário, naturalde Goiânia * GO, nascido aos 19/08/1983, filho de:
Adair Vicente da Silva e de Oeni Pereira da Mota Silva, residente e domiciliado à Rua
das Tulipas, §lno, Quadra 99 Apto. 604, Bl, D, Parque Oeste lndustrial, Goiânia/Go,
CEP: 74.375-360, portador da Carteira de ldentidade - RG sob no 4121785, expedida
pela DGPC/GO e inscrito no CPF: sob no 991.379.41í-00;

cERTIFIco o REGISTRo EM LS/0A/20I7 11:{3 SoB N' 20174442L91
pRorocoLo: L74442L8L DE L7/08/2OLZ. CóorCO or vrnrrrcaçÃO:
11703201805. NIRE: 52600196065.r ELITE COMERCIAI, E EQUIPAT,IENTOS EIREI.I - EPP

Paula Nunês Lobo Vêloso Rossi
secnerÁRtl- ogRÀr,t#§# eorÂllrl, LB/os/20L7

ww . portaldoempreandedorgoiano . go . gov. br

À validade dêÉEê docrmênto, sê impresso, fica sujeito à coürprovàção dê Éua autantsicidadê nos rêEpêctivoE porEais
Infomando sêus rêsp€cti-wos códigos dê vêrificação



L a'i
t.

Parágrafo Único * A Ex-Titular LEIDIANE TEREZINHA LEITE DO§ SANTOS que ora
se retira desta §lRELl declara ter recebido do novo titular WELDER PEREIRA DA
SILVA a importância correspondente ao valor de sua quota de capital ora vendida, não
tendo mais nada a reclamar por saldo de seus haveres, dando plena, rasa e geral
quitaçâo perante ao novo titular,

CLÁUSULA QUINTA * Declara o titular da ElRELI, para os devidos fins e efeitos de
direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa
modalidade.

CLÁUSULA §EXTA * A responsabilidade da empresária é restrita ao valor total da
integralização do capital empresarial de conformidade com o Art. 1,052 da Lei no
10.406t2002.

CLAUSULA SÉTIMA - A empresa e administrada por seu titular WELDER PEREIRA
DA §lLVA, com poderes e atribuiçÕes de administrador, a quem caberá a
representação ativa, passiva, judicial e extrajudicíal, desta ElRELl.

CLAU§ULA OITAVA - Sob as penas da lei, declara, igualmente, que o administrador
não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os
efeitos de condenação, que o proiba de exercer a administraçáo desta ElREL|.

As demais cláusulas do ato constitutivo nâo atingidas por este instrumento

permanecem inalteradas, resolvendo o titular promovÊr a consolidação das cláusulas

modificadas com o ato constitutivo originário.

coNsoLrDAÇÃo Do AT0 coNsTrTUTrvo

ELIT§ COMERCIAL E EQUIPAMENTOS EIRELI . EPP
CNPJ: sob no 22.845.804/0001.45

NIRE: sob no 526.0019608-5

Pelo presente instrumento particular, o Sr. Pelo presente instrumento particular, o Sr,
WELDER PEREIRA DA SILVA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial
de bens, empresário, natural de Goiânia * GO, nascido aos 1910811983, filho de; Adair
Vicente da Silva e de Oeni Pereira da Mota Silva, residente e domiciliado à Rua das
Tulipas, s/no, Quadra 99 Apto. 604, Bl, D, Parque Oeste lndustríal, Goiânia/Go, CEP:
74.375-360, portador da Carteira de ldentidade - RG sob no 4121785, expedida pela
DGPC/GO e inscrito no CPF: sob no 991.379.411-00;

CaRTIFICo o REGISTRO EYt LS/08/20L7 Llz4l soB N' 20174442L4L
pRorocor,o: L74442r8L DE l7/08/2OLZ. CóprCO DE VERTFTCÀÇÃO:
11703201805, NIREr 52600196065.
ELITE COMERCIÀL E BQUIPÀUENIOS EIRELI - EPP

Paula NunêE Lobo vêIoso RoÉÊi
secnsrÁnrl- 6eRÀr,

corÂNrl, L8/08/20t7
w. portaldoenpreendedorgoiano . go . gov . br

r
#JÇm§_

À vâlidadê dêstê doêmêntô, sê impreê6o, fica auJêito à conprovação de sua âuEênticidade nos rêsPêctivôE pôrtsaia
Infomândo sêua rêEpectivos c6digos de verificação
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CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Nome Empresariale Endereço
A empresa gira sob o nome empresarial de: ELITE COMERCIAL E EQUIPAMENTOS
EIRELI - EPP, cujo título do estabelecimento é ELITE COMERCIAL, tem sua sede
estabelecia naAvenidaVille, no 1481, Quadra 23 Lote21, Sala 02, Residencial Center
Ville, Goiânia/G0, CEP: 74.369-023.

CLAUSULA §EGUNOA - Das Filiais

O empresário poderá a qualquer tempo, abrir ou Íechar filial(s) ou outra dependência,

mediante alteraçâo deste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - Do lnicio das Atividades e Prazo de Duração

A Empresa iniciou as suas atividades em 30/06/2015 e seu prazo de duraçâo será
indeterminado.

cLÁusuLA QUARTA - Do objeto

A empresa tem por objeto: Locação, representaçâo, importaçâo, exportação,
distribuição, transporte, prestação de serviços, assistência técnica, comercio no
atacado e varejo. dos seguintes produtos e equipamentos: animais vivos para
cria, recria, engorda, abate e reprodução; lonas plásticas; lonas de pvc; material
plástico; sementes; mudas; plantas; adubos e insumos agrícolas; big bags;
produtos e materiais escolares, pedagógicos; playgrounds; alevinoe; manivas e
ramas; transformadores; ponte rolante; juntas; monovias; moveis em geral;
rnaterial para construção; sal; cal; equipamentos medico hospitalares; material
de expediente, papelaria e descartáveis; material de limpeza, copa, cozinha e
consumo; copo para envasamento de água; lacre de alumínio; artigo para featas
ê decoraçáo; produtos alimentÍcios in natura e industrializados não congelados;
secos e molhados em geral; material esportivos e escolares; produtos para
apicultura, avicultura, piscicultura, suinocultura e bovinocultura; redes;
uniformes e calçados comuns e de segurança; epi; produtos para sinalização
publica ou privada em geral; placas para energia Eolar; baterias; pnsus, câmara
de ar e peças automotivas; lubrificantes; graxas; materiais metalúrgicos, tubos,
conexôes, manilhas e cimento; produtos para impermeabilizações, calefações,
vedaçôes, fixações e alvenaria; vidraçaria e ferragens; tintas, solventes e
produtos para pintura; papel alumínio; embalagens flexíveis; produtos
farmacêuticos; preservativos; suprimentos e descartáveis de uso odonto médico
e ambulatorial; instrumentos musicais se sopro, corda, percussão do tipo manual

§Ê

ffi
CERTIFICO O REGISTRO Btl ]-8/08/20L7 LLt43 SOB N" 20174442151
PROTOCOIO! 174442L8! DE L7/0A/20L7. CODIGO DE VERIFICÀçÀO:
11703201805. NIRE: 52600196065.
EI,ITE COMERCIÀL E EQUIPÀMENTOS EIREIJI - EPP

Paula Nunês Lobo
sscnstÁnre

vêIoao Ros6i
-GERÀÍJ

corÂNrl, Ls/08/20L7
m.portaldoenpreendedorgoiano.go. gov.br

À validade dêEtê docuênto, sê inpresso, fica suJeito à comprovação de sua autenticidadê noÉ rêsPêctivos PortaiE
Infomando ÊêuE rêspectivos códigos de verificação
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1

ou eletrônico, sintetizadores, mesas controladoras de som; brindes
promocionais; brinquedos comuns e educativos em geral; embarcaçôes náuticas
e equipamentos náuticos; motores de popa; motores náuticos; equipamentos
navais; defensas; cabestrantes; guincho naval; fabricação de ração e sal;
extrusoras; torres; gps; equipamentos para construçâo em seral; equipamentos
metalúrgicos; equipamentos hidráulicos; equipamentos ê materiais para
academias de ginásticas; equipamentos e acessórios para frigoríficos,
matadouro$ e açougues; caldeiras elétricas e a vapor; estufas; mata burro;
troncos; porteiras; implementos agricolas; equipamentos para automoçâo;
exaustores; ventiladores; ar condicionado; maquinas de fabricar gelo; grupos
geradores ; transformadores; veiculos automotores leves, utilitários ou especiais;
caminhôes; embarcações; motocicletas; tratores; patrol, pás mecânicâs e retro
escavadeiras, caçambas avulsas ou acopladas a outros veículos e peças de
reposição; guindastes; muncks e empilhadeiras; equipamentos de
telecomunicação; equipamentos e acessórios parâ a vigilância € §egurança
publica e privada; equipamentos para coleta, limpeza, reciclagem e
processamento de lixo; equipamentos para lavanderia; refrigeração; corte e
costura domestica ou industrial; serralheria; marcenaria; agropecuária e
seladora; equipamentos para armazenagens de silo; tanques reservatórios;
bebedouros ê comedouros de animais; equipamentos para industria alimenticia;
moveis, equipamentos e materiais para escritorio em geral; ferramentas em geral;
equipamentos para parque de diversôes, lazer, caça, pesca, esporte e
competiçâo em geral; estruturas fÍsicas para palcos, eventos, shows, grades,
tendas e banheiros químicos; equipamentos de informática; cartucho e tonner
original e remanufaturado; produtos eletrodomésticos e eletrônicos em geral;
equipamentos de pavimentaçâo; rolo compactador; espagidor de asfalto; usina
de asfalto; distribuidor de asfalto; equipamentos de pavimentação e patrulha
mecânica; instalação e manutenção elétrica; consultoria em tecnologia da
informação; atividades de vigilância e segurança privada; limpeza em prédios e
em domicílios; imunização e controle de pragas urbanas; atividades de limpeza;
atividades paisagÍsticas; serviços combinados de escritório e apoio
administrativo; preparação de documentos e serviços especializados de apoio
adrninistrativos; atividades de tele atendimento; serviços de organização de
feiras, festas, congressos e exposições; medição de consumo de energia
elétrica, gás e água; atividades de serviços prestados principalmente ag
êmpresas; reparação e manutenção de computadores e de equipamentos
periféricos; serviços dornésticos; serviços de rnontagem de moveis de qualquer
material; agencia de viagem; instalação e manutenção de sistemas centrais de ar
condicionado, de ventilação e refrigeração; reparação e manutenção de
equipamentos eletroeletrônicos de u$o pêssoal e domestico; locação de outros
rnejos de transporte; industrialização de cata ventos; representação comercial;
porta corta fogo; biombos; divisórias; tanque rede; tanque aéreo; contêiner;
chapa de aço; moinho; equipamento de hidrojateamento de pequeno, médio e
grande porte.

CERTIFICo o REGISTRo Eu L8/0A/20t7 11r43 soB N" 20174442L9L
pRorocor.or L74442LAL DE L7|O1/?OLZ. CóOrCO Or VrntrrcaçÃO:
11703201805. NIRE: 52600196065.
EI.ITB CO!,IERCIÀI. E EQÜIPÀüEÀTTOS EIREI,I - EPP

Paula NunêE Lobo vêIo6ô RosEi
sscnstÁRrl-crRÀr.

corÂNre, $/os/20:-7
m. portaldoenpreendadorgoiano. go. gov. br

r
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À validadê dêsEê docuêntô, Eê impresso. fica sujeito à conprovação dê 6ua autenticidadê nos reÉPêctivos portsaiE
Infomando sêu6 rêspêctivos códigoe de verificação
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cLÁusuLA QUTNTA - Do Capitat

0 capital da empresa é no valor de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais); totalmente
integralizado em moeda corrente do pais;

Parágrafo Único: O titular Sr, WELDER PEREIRA DA SILVA, detentor da totalidade

das quotas de capital, declara que o total do capital da empresa está integralizado em

moeda corrente do Pais. (Art. 980-4, CCl2002).

CLAUSULA SEXTA - Da Responsabilidade

A responsabilidade do titular é restrita ao valor total da integralização do capital

empresarial de conformidade com o Afi. 1 .052 da Lei No 10,406/2002.

Parágrafo Único: Segundo remissâo determinada pelo Art. 1.054 da Lei No

10.406/200? e Art. 997 da mesma legislação, fica expresso que o titular nâo

responderá subsidiariamente pelas obrigaçÕes da empresa.

CLAUSULA SÉTIMA - Da Administração

A administraçâo da empresa cabe apenas ao titular WELDER PEREIRA DA §ILVA,

cabendo-lhe gerir os negócios financeiros da empresa e representá-la judicial e

extrajudicialmente, assinando isoladamente todos os documentos necessários à gestão

dos negócios, podendo inclusive nomear procuradores, com poderes específicos.

(Artigos 997, Vl; 1,013. 1.015, 1064, CCl2002).

CLÁUSULA OITAVA - Do Exercicio Financeiro, Lucros ou Perdas

O exercÍcio financeiro coincidirá com o ano civil e ao término de cada exercicio em 31

de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração,

procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de

resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apurados. (Art.

1.065, CC/200?)

tr
rJ.

CERTIFICo o REGISTRo Ett L8/0A/20L7 11:43 soB N' 20174442L9t
pRorocor,o: r74442t81 D8 L7/08/2OLZ. CóorOO »r ventrrclçÃOr
11703201805. NIRE; 52600196065.
ELrTE COMERCIÀt E EQUIPÀMEIrTOS EIRELI - EPP

Paula NunêÉ Lobo
secnrrÁnrl-

vêloso RosÉi
GERÀL

corÂNrl, LB/os/zoLl
w. portaldoenpreendedorgoiano. go. gov. brJ###

l

À validade dêÉtê docrmento, sê imprêÉso, fica Eujêitô à comprovação da sua autênticidâdê nos rêspêctivos porEais
Infomandô seua respectJ.vos c6digos de verifieação
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CLÁUSULA NONA - Da Preshção de Contas

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício, o titular empresário deliberará

sobre as contas e designará administrador(es) quando for o caso. (Arts. 1,A71 e 1.072,

§ 2o e art, 1.078, CC|2A04.

CLAUSULA DÉCIMA - Desimpedimento Pela Administração

O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a

administração de empresa individual de responsabilidade limitada, 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, concussâ0, 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 a propriedade. (Art. 1.011, § 1o, CC/2002).

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Declaração do Empresário

O Titular WELDER PEREIRA DA SILVA declara sob as penas da lei de nâo possuir ou

ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes de Empresa lndividual de

Responsabilidade Limitada, em qualquer parte do território nacional;

CLAU§ULA NÉCIMA §EGUNDA - DO FAIEC|MENTO

No caso de falecimento do empresário, a empresa poderá ser continuada por seus

herdeiros ou sucÊssores legais, salvo vontade exprêssa e voluntária dos mesmos de

não se vincularem, caso em que se fará o balanço de encerramento e proceder-se-â a

extinção da mesma,

CLAUSULA BÉGIMA TERC§IRA * DO FOTO

Fica eleito o foro da Comarca de Goiânia, Estado de Goiás para o exercicio e o
cumprimento dos direitos e obrigaçÕes resultantes deste ato.

Este instrumento será regido pela Lei No 10.40612002, e pelas demais disposiçôes

Iegais aplicadas sobre à especie.

ffi
cERTIaICo o REGISTRo EYr tS/08/20L7 11:43 SoB N' 2017444218L
pRôTOCOLO; L74442rgL DE r7/08/2OLZ. CóOÍCO OA veRtrrClçÃOr
11703201805. NIRE: 525001,96055.
ELITE COUERCIÀL E EOUIPÀMENTOS EIREÍ,I - EPP

#J§ffiM
Paula Nunês Lobo vêIoáo RoÉ6L

SECRBTÀR
GOIÀNIA,

IÀ-GERÀL
L8/o8/20L7

w, portaldoempreendedorgolano. go. gov. br

À validade desEe d,ocrlIIlento, Bê lmprea6o, flca sujeitô à comprovação de aua autent,lcidadê noa reBpectlvoB porEaig
rnforrnando 6eu6 rêapectlvoa códlgos dê verlflcação
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o titular assina este instrumento particular em via única, para arquivamenro nâ Junta
comercial do Estado cle Goi*s - JUCIG, pãra que possa surtir os devidos efeitos
legais,

Goiánia - GO, 09 de Agosto de 2CI11.

LEIDIANE rENr2rNHA LEITE DOS SANTOS
Titr;lar retirante

^

a

ffi

A-["*tt

§
Civilde

W ELDER PEREIRÂ DA §ILVA
lar rngressante

mim
minhr

da 20Í7.

tEtTc

TN
cERTIFIco o REGISTRo Êtn L8/08/20L'l !Lr43 SoB N" 20174442181
pRorocoro; r14442L8L DE L7/08/2OrZ. CóprCO »e VrnrrrCAçÃO:
11703201805. NIRE r 52600196065.
ELITE COMERCIÀL E EQUIPÀIi{ENTOS EIREI,I - EPP

Peula NunêÉ Lobo Vê1o6Õ Rô6ÉL
gpcnprÃnta- crnnr,

oorÂlrrl, rB/og/2oL'l
w. portaldoenpreendedorgoiano . go . gov , br#JÇ#M

À validade deste docmento, Be impresso, flca sujeiEo à comprovação de sua autênticidade no6 rêBpectsivoa portaiB
Informando sêu6 rêgpêclivoa c6digoa de vêrlficaçãô

rERE:IN}.IÂ
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Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de ldentificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua alualizaçáo cadastral.

fiil iU s'-)

ffi
REPUBLIGA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NOIVlE

ELITE COMERCIAL E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

TITULO DO ESTABELECIIVlENTO (NOME DE FANTASIA)

ELITE COMERCIAL

CODIGO E DESCRIÇAO DA ATIVIDADÉ ECONOMICA PRINCIPAL

46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equiDamêntos para uso industrial; partes e peeas

CODIGO É DESCRIÇAO DAS ATIVIDADES ÉCONOI/]ICAS SECUNDARIAS

46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamêntos para uso odonto-médico-hospitalar; partes ê
peças
46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado êm outros produtos intermediários não especificados anteriormente
46.51-6-02 - Comércio atacadista dê suprimêntos para informática
47.5'l-2-02 - Recarga dê cartuchos para equipamêntos de informática
46.69-9-99 - Comércio atacadista dê outras máquinas e equipamêntos não espêciÍicados anteriormente; partes ê pêças
47.89-0-05 - Comércio varêjista de produtos sanêantês domissanitários
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados
antêriormentê
45.12-9-01 - Rêprêsêntantês comêrciais ê agentês do comércio de veículos automotores

coDIGo E DESoRIÇÃo DA NATUREZA JURiDIoA
230-5 - Empresa lndividual dê Rêsponsabilidade Limitada (dê Naturêza Empresári

LOGRADOURO

AV VILLE
NÚI/ERO

1481
COIVIPLEMENTO

QUADRA23 LOTE 2í SALA 02

CEP

74.369-023
BAIRRO/DISTRITO

RESIDENCIAL CENTER VILLE
tvruNtciPto
GOIANIA

WELD RUPOSIGGMA.COM.BR
ÍÊLEFONE
(62) 3258-8381 / (62) 3639-5502

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA
OAIA DA SITUAÇAO CADASTRAL

10t07t2015

IVOIIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

struAÇÃo ESPEcTAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

NúMERo DE tNSCRrÇÃo

22.845.504t0001-45
MATRIZ

CoMPROVANTE DE |NSCR|çAO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

10t07t2015

UF

GO

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 18/09/2017 às 15:45:23 (data e hora de Brasília). Página:111
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A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua Dásina
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ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CRBDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATTVA

NR. cERTIoÃo: N" 17799961

rDENTlFrc.l,çÃo:

NOME:

ELITE COMERCIAL E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

CNPJ

22.84s.s04t0001-4s

DESPACHO ertidao valida a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

*:.*
*:.*
+:.*

*:.*
*:.*
:t!. *

*:.*
*:.*
*:.*
*:.*
*:,*
*:.*
*:.*
*.*

*:.*
*:.*
*:.*
*:.*
*. ,f

*:.*:.
*:.*:.
*:.*:.

*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:
*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:
*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:
*..*..+..*..t..*..*,
*..* ..,1...,1...t.. * .,,f .

*..*..,1...{í.,,f ..*..*,
,1...*.,,t',rr..,t..*.,*.

+..*..*..*..+..*..*.

*:.*:.*:.*:.*:.t:.* :.* :.*:.*
*:.*:.*:.*:.*:.*:.* :.*:.*:.*
*:. *:.*:. * :. *:.,t ..*..'1. .,,f '. *

*'.*'.*..*..*..*:.*:.*:.*:.*
*:.*:,*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
* :.*:.r:.*:.*:.* :.*:.*:.* :.*
{..,r1. ..,} ..{...*.,*..*..*.. rl. ..:*

* :.* l. * :.* :.* :.*..*..,1...:1...*

*:.*
*:.*

*:.
*:,
*:.
+

,1.

*
*
*

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da

IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr.82812006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e

constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante aFazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III

^do 
artigo 29 daLei nr.8.666 de 2l de junho de 1993.

SEG

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

http ://www. sefaz. go. gov.br.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida

ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS

VALIDADOR: 5.555.515.734.558 EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ LOCAL E DÀTA: GOIANIA,23 NOVEMBRO DE 2017 HORA: 14:42:50:9
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PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTTÇA DO ESTADO DE GOTAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÔES CIVEIS
TODAS AS COMARCAS

No . 109474909572

-CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de
Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando açÕes cÍveis em geral, ou
seja, execuções, execuçÕes patrimoniais, execuçÕes fiscais, falências, concordatas, recuperação
judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA contra:

Requerente : elite comercial e equipamentos eireli - epp
CNPJ :22845504000145

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;

b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a
razâo social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razáo social e a
titularidade do número do CNPJ informado;
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no

endereço https://projudi.tjgo.jus. br/CertidaoPublica;

d) não positivam a certidáo as ações que correm em segredo de justiça e as açÕes que versam sobre
processos de jurisdição voluntária;

e) esta certidão refere-se ao perÍodo de 05/1996 até a presente data.

^ 0 qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidáo.

coDrco DE AUTENTTCAÇÃO 109474908572

Certidão expedida em 14 de novembro de 2017, às 09:16:24
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça

Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012

Data da última atualização do banco de dados: 14 de novembro de 2017

Tribunal de irustiça do EEtado de Goiás
Documênto Publlcado Dlgit.almênt.e em L4/Lf/20L7 - 09tL6224

ldação pelo código: L09474908572, no endereço: https://proJudl.tsJgo.JuE.brlCertsidaoPublica
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28t1112017 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/CrÍ/CrflFgeCFslmprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=23044358&VARpessoa=23O4oaUreUO*J0 .3 ,t
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: zzl4sso4/ooor-4s
Razão Socia!: ELITE coMERCTAL E EeurpAMENTos ETRELT Ep

Endereço: AVENIDA NAPOLI 500 QD QC 01 LT AREA SALA 1008 / RES ELDORADO
/ GOTANTA / cO / 74367-640

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: 20/tU20L7 a 191t2/2Ot7

Ce rtif ica çã o N ú me ro : 20 17 tt2OO 847 557 1425928

Informação obtida em 29l|tl2017, às 14:40:35.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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oE GotÂüt,A Secretaria Municioal de Financas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SEGRETARIA MUN|CIPAL DE FTNANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBIOS MOBILÁRIOS. REGULARIDADE FISCAL
NúMERo DA cERTtDÃo: a.oot.zst-s

Prazo de Validade: até 2711212017

s
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TNSCRTçÃO

NOME

CPF/CNPJ
ENDEREÇO

SETOR

ATIVIDADE

i 404.952-7

: ELITE COMERCIAL E EQUIPAMENTOS EIRELI- EPP

i 22.845.504/000145
: AV VILLE í48í SALA 02

: RES CENTER VILLE
: COMERCIO/PRESTACIONAL

Certifica-se que até a presente data NÂO CONSTA DEBITO VENCIDO OU A
VENCER referente aos tributos de natureza mobillária desta inscrição, nos termos do
artigo 203 da Lei Municipal no 5.040/1975 (C.T.M), atualizado.

Esta CERTIDÁO refere-se exclusivamente a contribuinte inscrito no Cadastro
de Atividades Econômicas do [tlunicípio de Goiânia, não abrangendo dívidas de

natureza tributária imobiliária ou não tributária.

A CERTIDÃO ora fornecida nâo exclui o direito da Fazenda Pública

[Vlunicipal, cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela

autoridade administrativa, nos termos do artigo 204 , parágrafo 1o da Lei Municipal no

5.0401 1975 (C.T. M.), atualizado.

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 92, parágrafo 1o do
Decreto no 1.78612015 (RCTM).

GOIAN|A(GO), 28 DE NOVENIBRO DE 2017

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E

DEVERA SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO

ENDEREÇO ELETRÔNICO www.ooiania.go.qov.br. QUALQUER RASURA OU

EMENDA INVALIDARA ESTE DOCUMENTO.

http://www.goiania.go.gov.br/sislemas/sccer/asp/sccer001 01 w0.asp 1t1
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CERTIDÃO SIMPLIFICAOA ôofilifiÍJEção

Certificamos qu€ âs inÍormaçÕos abaixo constam dos documentos arquivados nesta Juntâ
Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

ELIÍE CÔTIIERCtAL E EOIjIFAMÊNTOS EIFIELI . ÊPPNOME ÉMPRE§ÁRIÁL

NATURÊaÂ ÀrniDlcÂ EÍdPRESA INOIVI$UÀL OE frE§PONSA§ILIOADÊ LÍDÁ

NIRÉ {§êdâ}

5t 60019S0ô-5

CNPJ

,2.645.504/!00t '45

ADMri{tsrRÀDoR NoMr-Aoo , rNicto o'o uÀNsÀTo / ÍÊRMlNo oo MÁND^T0

NOME CFF INIcIo oo MANDATo TÊRtúIi{o OO MÀNDAÍO

WÊLDER PEREIRA §A §ILVÀ 0§1.370.{1 1.O0 0si08/t01 Í XXXXXXXXXXXXXX

IãIDIA}'IE TEREZ'NHÂ LEITE OO§ §À}ITO§ 70§.733.$51-20 30r'§r?01$ xxxxxxlxxxxxxx

ÚLlMo 
^RQUIVÀMÉNTÔ

a

frYrrt"{pb 1.*d,
@

Paula Nunes Lsbô Vsloso Rôssi
§ECRETÁRN4EfiAt

C{ídâo Simo{ÍLds êrJüde prê

WELDER FERÊ|RÀ nA §LVÀ. 99r$79a1 r00

§sirr*.,2? do elôbs, d6 iDí,

Frotrci ?/ A

nATA 1ü100Ê017 NUM€RO 20174t42181

srruAÇÃo DAs FrLrÂr§

REGI§TRO ATIVO

ATo ÀLTERÀçqO

EVEfiITO(s} AI.TERAçI{O DE DADO§ {ÊXCETO NOME EMPREEÀRIAL)

§TÀTU8 XXXXXXXXXXXXXX

VaÍl§er,

r,kh{x



http ://www.re ceíta.fazenda.gov. brlApl icacoes/ATSPO/Certidao/CNDC..

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federaldo Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUToS FEDERAIS E A D|VIDA ATIVA
DA UN!ÃO

Nome: ELITE COMERCIAL E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP
CN PJ : 22.845.5041 0001 45

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 (RFB) e a inscrições em DÍvida Ativa da União junto à Procuradoria-
Geralda 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 administraçáo direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçôes sociais previstas

nas alíneas'a' a'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n9 8.212, de 24 de julho de'199'1.

A aceitaçáo desta certidáo está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.b> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidáo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n91.751, de A2hOl2014
Emitida às í7:06:32 do dia 0410712017 <hora e data de Brasília>.
Válida alé 3111212017.
Código de controle da certidão: E289.FF77.630E.E037
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

na(
I.-' J U

ldel 0410912017 09:56
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CERT! DAO NEGATI VA DE DEBI TG TMBALHI STAS

Nome: EL]TE COMERC]AL E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP
FILIAIS )

CNPJ: 22.845. 504/0001-45
Certidão no: 132400394/2011
Expedição: 04/01 /20L'7, às 17:10:37
Validadel. 30/L2/20L7 - 180 (cento e oitenta) dias.
de sua expedição.

(MATRIZ E

contados da data

Certifica-se que ELI TE CCÍVERCIAL E ECI.JI PAIVENTG El RELI - EPP ( f\r{TRl Z E

Fl Ll Al S) , inscrito (a) no CNPJ sob o no 22.845.504/ 0001-45, ttrCO CCt{Sfn
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consofidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei no 72.440t de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrati-va no 141 0/2011 do Tribunaf Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 20L1.
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 juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verifi-cação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www.tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

r r{FcRn qÇAo I rvFcRrANrE
Do Banco Nacional de Devedores Trabal-histas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigaçÕes
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabafhistas, inclusive no concernente aos
recol-himentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em l-ei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Concilj-ação Prévia.

I)4i," ;.,,:.i! r] !il4lr:r,ii::1JS: ariiiIi,):ts|. Iilij.ijL



DECLARAÇÃO
MICRO EMPRESA E EMPRE§A DE PEQUENO PORTE

PREGÃO ELETRÔNICO NO 4812017

i\
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA sANTA nÁRgnRA.

A empresa ELITE Comercial e Equipamentos EIRELI - EPP., inscrita no CNPJ

(M,F.) sob o no 22.845.504/0001-45, sediada à Avenida Ville no 1481 Qd. 23 Lt. 21,

§etor; Center Ville, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, neste ato representado

pelo seu sócio proprietário o §enhor Welder Pereira Da §ilva, brasileiro, câsado,

residente e domiciliado nesta Capital, portador da Carteira de ldentidade no 4121785

DGPC/GO e CPF n'991.379.411-ü0, DECLARA, sob as penas da Lei, quê a

mesma está estabelecida sob o regime legal de (EMPRESA DE PEQUENO

PORTE), conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamenta pátrio,

podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar no 123/06.

Goiânia, 30 de Novembro de 2017

e ipamentos EIRELI - EPP
CNPJ no 22.U5.50410001 -45

Welder Pereira Da Silva
Representante Legal

RG no 4121785 DGPCIGO
CPF no 991.379.411-00

03?

frmülLEE00l,mfLI'IlP
ãz.e+s,gor/ooo1'45

WNLDER PEREÍ&À
0HET0ncCIMÊnclA[

Avenida ville , QD 23 LT 21 No 1481 sala 02 Resindencial center ville, Goianra,
GO, CEP 74369-023, Brasil Fone.: {ô2) 325S - 8381 / (62) gsgs5-7606


