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pneeÃo elernôrurco Ne 9/2022
PÍocesso Adminislíalivo n," 1812022

Objeto: Aquisição de 04 (quatro) veículos, zero km, para a SecÍetaria Municipal de Educação,
Esporte e Cultura e Secretaria Municipal de Saúde.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAI.

A Empresa FANCAR DETROIT LTDA, CNPJ 05.677.629/0006-07 sediada a Rua Jorge Alves
Ribeiro, ne 600 Bairro Conradinho, na Cidade de Guarapuava, no Estado do Paraná, Íetirou
este Edital de Licitação e dese,a ser inÍormada de qualquer alteração pelo e-mail
ana.r@fancar.com.br ou pelo tel/ fax: (42) 99947-1617 I 314l-60c0.

Guarapuava-pr, 23 de Março de 2022

Ar {ra"ir*^ Ê" ct'r."a'
ANA PATRICIA RICHARD

coNSULToRA DE VENDAS DE vAREJo E LtclrAçÃo

õs ozz 029/0006-07
FANCAR DETROIT LTDA

RUA JORGE AL\ES RIBEIRO' 6O0

CONRADINTIO

l_gre asosro+o oUARAPUAVA - PLI

Fancar Veículos Ltda
CNPJ: 05.677.62sl0006.07- Inscr. Esradual: 90629i5 I 00

Rua Jorge Alves Ribeiro,600, Conradinho - Guarapuava./Pr - CEp: 85055-040
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HORUS

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCTAL: HORUS COMERCIAL E SERVIçOS EIRELI

CNPJ: 20.306.945/0001í3 tNscRtÇÃo ESTADUAL: 10601006-9

ENDEREÇO; AVENIDA NADRA BUFAIÇAL, NO 451, QUAORA 145 LOTE 09, SETOR FAIÇALVILLE,
GO|ÂNrA - GO CEP 74350-750

TELEFONE/FAX: (62) 32887455

E-MAIL; Marcêllodamascena 1 0@gmail.com

DADOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER AGENCIA 3979 C/C 13003592-3

PREZADOS SENHORES

A EMPRESA HORUS COMERCIAL E SERVIçOS EIRELI, PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO

CNPJ 20.306.945/0001-43, INSCRIÇAO ESTADUAL - í0601006-9, COM SEDE NA AVENIDA NADRA BUFAIÇAL, No

451, OUADRA 145, LOTE 09, SETOR FA|ÇALVTLLÊ, GOIÂN|A - GOIÁS, CEP: 74.350-750, TENDO EXAMINADO O

EDITAL, VEM APRESENTAR A PRESENTE PROPOSTA PARA A ENTREGA DO OBJETO, EM CONFORMIDADE
coM o EDTTAL MENCTONADO, CONFORME PLANTLHA E CONDTÇÔES ABATXO:

OBJETO: Aquisição de 04 (quatro) vêículos, zero km, para a Secretaria Municipal dê Educação, Esporte e Cultura e

Sec ria Munici lde Saúde,

OS VALORES PROPOSTOS SÂO FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS OURANTE A VALIDADE DA PROPOSTA E JÁ ESTÂO
INCLUSOS OS IMPOSTOS, TAXAS, FRETES. SEGUROS E GARANTIA, BEM, ASSIM, DEDUZIDOS QUAISQUER
DESCONTOS OUE VENHAM A SER CONCEDIDOS.

HORUS COM EROAT- E SERV|çOS LÍDÂ - ME

avENroÂ NADRA BUFArçaL, Ne 451, euaoRA 145 rorE 09, sÊroR rAlçÂLvtur, GorÂNtA -Go cEp 7435G750
Teleíone: (62) 328&7{55
CNPI: 20.3(5.945/0001-43

lE:106010069

QTD PREçO
UNT

PREçO
TOTAL

ITEM DESCRTÇÃO

02
Veículo tipo VAN zero km, ano/modelo no mínimo 2021 na cor branca,
com acessibilidade de 01 cadeirante; capacidade de no mínimo 10
pessoas mais 01 acessibilidade para cadeiÍante mais motorista, movido a
diesel, tração 4x2 traseira ou dianteira, motor potência de no mínimo
130 cv, direção hidráulica ou elétrica, porta lateral com corrediça e porta
traseira dupla com porta malas, vidros e travas elétricas, rêtrovisor
elétrico, desembaçador e limpador de vidros, fa.óis de neblina, ar
Fondicionado frio e ar quente para motoristà e para salão dos
passageiros, bônco do motorista com regulagem de altura, airbag duplo,

Fquipado com rádro am/fm com cd mp3, com entrada usb, bluetooth e

Flto falantes, distáncia entíe eixos de no mínimo 3.665mm. cámbio
hanual, equipada com dispositivo de poltrona móvel - DPM, conforme
resolução do CONTRAN 316/09.

01 R$
260.000,00

VALOR TOTAL: R$ 260.000,00 (duzentos e oitenta mil reais)

Comercial e Serviços

PROPOSTA DE PREÇOS

A PREFEITURA DE NOVA SANTA BARBARA.PR.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 018/2022
PREGÃO ELETRôNICO N" OO9/2022

MARCA: RENAULT
MODELO: MASTER

260.000,00
R§
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Comerciale Serviços

DrsPosrçÔEs GERAIS

PRÂZO DE ENTREGA: conforme edital.
VALIOAOE DA PROPOSTA: conforme edital.

PRAZO OE PAGAMENTO: confoÍme edital.

ASSISTENCIA TÉCNICA E GARANTIA: CONfOTME EditAI.

E SERVIçOS EIRELI
CNPJ: 20.306.9/1510001-43 l.E: í0501006-9
HUGO DELLION CARLOS DAMAS

GO|ÂNrA, 30 DE MARÇO DE 2022.

HORUS COMEROAT E SERV|çG ITDA - ME

avENrDA ADRA BUFATç t-, Nc 451, QUADRA 14s LorE 09, sEÍoR ÍÂtçAlvÍ"t"€, GotÂNta - Go cEp 7435G.7so

Têlêíonê: (62) 3288-7455

cilPl: 20.306.94Sl0001-43

lE:106O1mÊ9
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DÉCIMA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

OBJETO DA PRESENTE ALTERAÇÀO:
0l - Da TransÍ'erência de Quotas;
02 - Da Administração e Uso da Empresa;

03 - Tipo Jurídico de Sociedade Limitada Unipessoal;

04 - Consolidação do Contrato Social.

HUGO DELLION CARLOS DAIVÍAS, brasileiro, solteiro, empresiLrio, residente e domiciliado na
Avenida Presidente Kubitscheh Qd. Área Lt. Área, s/n, Apto.207, Cond. Vertical Rosa dos Ventos,
81.4, Jardim Presidente, Goiânia/GO, CEP:74.i53-250, portador da Cédula de Identidade n"
5.365.702 -2 Via. expedida em 2410612014, pela SSP/GO., titulaÍ do CPF/MF n' 032.163.701-19,
Íilho de Valdomiro MaÍins Damas e Maria José Carlos Damas, nascido em 241O711988, na cidade de

Fazenda Nova,/GO; e

VINÍCIUS BORGES FERREIRA, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na
Avenida Ravena, s/no, Qd. 13, Bl. 3 Apto. 1402, Ed. Diamente, Residencial Eldorado, Goiânia/GO,
CEP:74.367-633, portador da Cédula de Identidade n" 4.222.965, expedida pela DGPC/GO, titular
do CPF/-IVÍF n" 000.142.821-78, filho de Milton Borges Ferreira e Leonice Luzia Ferreira Borges.
nascido em 06/ l0/1984, na cidade de Fazenda Nova/GO.

Unicos sócios da sociedade empresária limitada: HORUS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA,
com sua sede estabelecida na Avenida Nadra Bufaiçal, s/no, Quadra 145 Lote 09, Setor Faiçalville,
CEP: 74.350-750, Goiânia/GO, inscrita no CNPJ sob o n" 20.306.9451OO0143, com registro na junta
comercial do estado de Goiris sob o n" 522.0478252-2; resolvem fazer as seguintes Alterações em seu
Contrato Social, nos termos dos Artigos 1.052 e seguintes do Código Civil (Lei n. 10.406/2002), de
acordo com as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira: Retira-se neste ato o sócio VINICIUS BORGES FERREIRA. acima
qualificado, o qual vende e transfere a totalidade de R$ 153.000,00 (Cento e cinquenta e três mil
reais), totalmente integralizado em moeda conente do pais, dividido em 153.000 (Cento e cinquenta
e três mil), cotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente integralizado em
moeda corrente do país, para o sócio remanescente na sociedade o Sr. HUGO DELLION CARLOS
DAMAS, brasileiro, solteiro, empresiírio, residente e domiciliado na Avenida Presidente Kubitschek,
Qd. Área Lt. Área, s/n, Apto. 207, Cond. Vertical Rosa dos Ventos, 81.4, Jardim Presidente,
Goiânia/GO, CEP: 74.353-250, portador da Cédula de Identidade n' 5.365.702 -2" Via, expedida em
24/06/2014, pela SSP/GO., titular do CPF^,IF n' 032.1ó3.701-t9, filho de Valdomiro Marrins
Damas e Maria José Carlos Damas, nascido em24t07/1988. na cidade de Fazenda Nova/GO.

*HORUS COMERCTAL E SERVrçOS LTDA',
CNPJ: 20,306.945/0001-43

NIRE: 522.0478252-2

10?
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Parágrafo Primeiro. O sócio ora remanescente na sociedade, a partir desta data, assume o ativo e

passivo da sociedade, ou sej4 todos os deveres e direitos sociais que lhe foram cedidos e transt'eridos
pelos cedentes.

Parágrafo Segundo. O sócio cedente, declara ter recebido todos os seus direitos e haveres perante a

sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, nem dos cessioúrios, nem da sociedade.

dando-lhes plenas, gerais, rasas e irrevogável quitação de seus direitos.

Único Sócio Quotas RS

HUGO DELLION CARLOS DAMAS 300.000 r00,00 300.000,00

Total 300.000 r00,00 300.000,00

Cláusula Terceira: A responsabilidade do único sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme previsto no art. 1.052 do
CC, da Lei n'. 10.406/02.

Cláusula Quaía: A administração da sociedade será administrada somente pelo único sócio: HUGO
DELLION CARLOS DAMAS, que assina isoladamente e representa ativos e passivamenre, judicial
e extrajudicialmente com os poderes e atribuições de administradores, autorizado o uso do nome
empresarial, vedado. no entanto, em alividades estraúas ao interesse social ou assumir obrigações
seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens irnóveis da
sociedade sem a autorização dos outros sócios.

Cláusula Quinta: O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão)
impedido(s) de exercer a administração da sociedade, por lei especial. ou em virtude de condenaçào
criminal, ou por se encontra(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão.
peculato. ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra nonnas de defesa
da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública. ou a propriedade, nos termos do Art.
l.0l l, $ 1", da Lei n' 10.40612002.

Cláusula Sexta: Fazendo uso do que permite o § 3'do art. 980-A e art. 1.113, da Lei n". 10.40612002
(Código Civil): Ora transformar-se seu tipo jurídico de Sociedade Empresíria Limitada em Sociedade
Lirnitada Unipessoal a qual seni regida por este instrumento e considerando a disposição constante
do parágrafo único do art. 1.052 do Codigo Civil e em obediência ao contido na Lei N' 13.874, de 20
de setembro de 2019.

Cláusula Sétima: Todas as demais cláusulas que não foram afetadas por este instrumento de alteração
contratual, permanecem inalteradas.

A vista da modilicação ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

Cláusula Segunda: Face as transferências de capital ora estabelecidas, tem-se que o capital da

empresa e de RS 300.000,00 (Trezentos mil reais), que totalmente subscrito e integralizado em
moeda corrente do país, passa a ser distribuído entre os sócios da seguinte forma:



CONsoLIDAÇ o Do CoNTRATO SOCIAL

*HORUS COMERCTAL E SERVrçOS LTDA"
CNPJ: 20.306.945/0001-43

NIRE: 522.047A252-2

A sociedade limitada unipessoal será regida por este instruÍnento constitutivo e considerando a
disposição constante do parágrafo único do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na
Lei N" 13.874, de 20 de setembro de 2019.

HUGO DELLION CARLOS DAMAS, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado
Avenida Presidente Kubitschek, Qd. Área Lt. Área, sin, Apto.207 , Cond. Vertical Rosa dos Ventos,
81.4, Jardim Presidente, Goiânia/GO, CEP: 74.353-250, portador da Cédula de Identidade n'
5.365.702 -2 yia, expedida em 24/0612014, pela SSP/GO., titular do CPF/MF n' 032.163.701-19,
Íilho de Valdomiro MaÍins Damas e Maria José Carlos Damas, nascido em 24107 /1988, na cidade de

Fazenda Nova./GO.

CIáusula Primeira: Da I)enominação Social
A sociedade limitada unipessoal gira sob o nome empresâÍial de HORUS COMERCIAL E
SERVIÇOS LTDA, e tem como nome fantasia HORUS COMERCIAL E SERVIÇOS, sendo
regida de conformidade com o Código Civil Brasileiro Lei n". 10.406/2002 e supletivamente pelâ Lei
rf .6.4O4176.

Cláusula Segunda: Do Porte da Empresa
O único sócio Declara para efeito que permanece enquadramento como ME (Microempresa), que o
valor da receita bruta anual da empresa não excederá, no ano da constituiÇão, o limite fixado na Lei
Complementar n o I 23 de l4 de Dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses
da exclusão relacionadas no artigo daquela Lei.

Cláusula Terceira: Da Sede

A empresa tem sua sede estabelecida na cidade de Goiânia/GO, sito na Avenida Nadra Bufaiçal,
s/n", Quadra 145 Lote 09, Setor Faiçalville, CEP: 74,350-750, podendo abrir e manter filiais e

escritórios em qualquer parte do território nacional ou no exterior, obedecendo às disposições legais
vigentes (aÍ. 997, ll, Leí n". 10.40612002).

Cláusula QuaÍa: Do Prazo de Duração
A empresa iniciou suas atividades em 20/05/2014, e terá prazo de duração por tempo indeterminado,
e somente poderá ser dissolvida com o consenso de todos os sócios e/ou em casos especiais,
respeitando o disposto no Artigo 1 .033, no Artigo 1.034 e na forma prevista da lei.
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Cláusula Quinta: Do Objetivo Social
Objetivo da empresa é a exploração do ramo de: Comércio, representação, importação e expoÍâção.
distribuição, transporte, prestação de serviços, assistência técnica e locação no atacado e a varejo dos
seguintes produtos, serviços e Areia; Terra; Cascalho; Pedra; Pedrisco; Cimentos; Cal Hidratada;
Água Mineral; Cerveja; Sucos; Refrigerantes e Polpas de Frutas; Fabrica de Ração; Lençol de



Página 4 de I
105

Borracha e de Chumbo; Drones; Colete Salva Vidas e Balísticos; Bóias de Sinalização; Bandeiras e

lnsigmas; Produtos alimentares à base de soja; Soja e seus derivados; Outros produtos não

especiÍicados anteriormente; Animais Vivos para Cria, Recria, Engorda, Abate, Pesquisa e

Reprodução; Lonas Plíçticas; Lonas de PVC; Material Plástico; Sementes; Mudas de Plantas; Plantas.

Adubos e Insumos Agricolas; Big Bags; Produtos químico; Amônia Anidra; Acido Sulfitrico; Cloreto
de Sódiol Clorato de Sodio; Hipoclorito de Sodio; Barrilha; Sulfato de Aluminio; Produtos e Materiais
Escolares, Pedagógicos; Playgounds; Alevinos; Manivas e Ramas; Móveis em geral; Equipamentos
Médico-Hospitalares; Material de Expediente, Papelaria e Descartáveis, Material de Limpeza, Copa
e Coziúa, de Consumo; Copo para Envasamento de Água. Lacre de Alumínio; Artigos para Festas,

Decoração, Produtos Alimentícios lin natural e Industrializados não Congelados, Secos e Molhados
em Geral; Materiais Esportivos, 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 Solar, Baterias, Pneus e Câmaras-
de-ar. Lubrificantes, Graxas; Materiais Metalúrgicos. Tubos, Conexões, Manilhas e Cimento;
Produtos para Impermeabilizaçôes, Calefações, Vedações, Fixações, Alvenaria, Vidraçaria e

Ferragens; Tintas, Vernizes, Solventes e Produtos para Pintura, Papel Alumínio. Embalagens
Flexíveis, Produtos Farmacêuticos, Preservativos, Suprimentos e Descartáveis de Uso Odonto-
Médico e Ambulatorial; Instrumentos Musicais de Sopro, CordÀ Percussão do Tipo Manual ou
Eletrônico, Sintetizadores, Mesas Controladores de Som; Brindes Promocionais e Brinquedos
Comuns, e Educativos em Geral; pré-moldados em concreto; Estruturas metálicas; Ponte Rolantes;
Escovas. Comércio Varejista e Atacadista de Automóveis, Camionetas e Utilitrírios Novos e Usados;
Comércio Varejista ê Atacadista de Caminhões Novos e Usados; Comércio Varejista e Atacadista de
Motocicletas e Motonetas Novas e Usadas; Comércio Varejista e Atacadista de Ônibus e

Microônibus, Novos e Usados; Comércio Varejista e Atacadista de Guindastes; Comércio Varejista
e Atacadista de Máquinas de Paümentação e Terraplanageml Comércio Atacadista de Varejista de

Máquinas e Implementos Agrícolas; Comércio Atacadista e Varejista de Empilhadeiras; Comércio
Atacadista e Varejista de Motoniveladoras; Comércio Atacadista e Varejista de Tratores de Esteira:
Comércio Atacadista e Varejista de Pás Carregadoras (Pás Mecânicas); Comércio Atacadista e

Varejista de Usinas de Alfalto; Perfuratriz; Câmaras Frigoríficas; Câmaras Conservadoras de
Vacinas; Lavadoras, Secadoras; Calandra Hospitalarl Máquinas de Bloquete; Máquinas de Pavers:
Máquinas de Costura; Máquinas de Sonete; Caniúos de Mão; Lonas e Produtos para Circos e

Eventos; Escavadeira Hidráulicas e de Pneus; Carrinhos para SoÍvetes, Iogurtes, Cerveja,
Refrigerantes e Água: Escadas Giratórias para Veículos; Papel, Impressoras; Autoclaves
Hospitalares; Agendas; Produtos para Brindes; Comércio Atacadista de Máquinas e Equipamentos
para uso Comercial, Partes e Peças; Comércio Atacadista de Materiais para Construçãol Comércio
Atacadista de Vidros, Espelhos, Vitrais e Molduras; Comércio Atâcadista de Madeiras e Produtos
Devivados; Tratores de Pneus, Tratores de Esteira; Motoniveladoras, Pás Mecânicas e Retro-
Escavadeiras; Pivô de Irrigação; Rádios Portríteis e de Comunicação; Equipamentos, Antenas e

Receptores de Comunicação via radio e seus acessórios; Cercas Metálicas; Gradil Multiuso; Casa de
Vegetação; Galpões; Tanques e Reservatórios para combustíveis, lubrificantes, gás comprimido e grís

liquefeito; Retificadores; Juntas; Palettes; Talhas; Bombas de Combustíveis; Carregadores Elétricos;
Embarcações Náuticas e Equipamentos Náuticos; Defensas poúuá{'ias; Amarras; Bóias Marítimas;
Poitas; Motores de Popa; Motores Náuticos; Equipamentos e Materiais para Academias de Ginásticas;
Cabines de pintura; Equipamentos para Jateamentos e Hidrojatiamentos; Equipamentos para indústria
de Fundição; Equipamentos e Acessórios para Frigoríficos, Matadouros e Açougues; Caldeiras
Elétricas e a Vapor, Estufas; Mata-Burro, Troncos, Porteiras, Postes, Morões; Implementos
Agrícolas, Equipamentos para Automaçáo, Exaustores, Ventiladores; Ar Condicionados, Máquinas
de Fabricar Gelo; Grupos Geradores; Transformadores; Guindasles; Muncks e Empilhadeiras; Tone
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de iluminação e elétricast Equipamentos de Telecomunicação, Equipamentos e Acessórios para a
Vigilância e Segurança Pública e Privada; Equipamentos para Coleta. Limpeza, Reciclagem e

Processamento de Lixo; Equipamentos para Lavanderia, Refrigeração; Corte e Costura Doméstica ou
Industrial, Senalheria; Marcenaria; Agropecuiíria e Seladora; Equipamentos para Armazenagens de

Silos; Tanques Reservatórios; Bebedouros e Comedouros de Animais; Equipamentos para Indústria
Alimentícia; Móveis, Equipamentos e Materiais para Escritório em Geral; Ferramentas em Gerall
Equipamentos Gráficos: Equipamentos para Parques de Diversões, Lazer, Caça- Pesca" Esporte e

Competição em Geral: Estruturas Fisicas para Palcos. Eventos. Shows, Grades, Tendas e Banheiros

Químicos: Equipamentos de Informática; Produtos Eletrodomésticos, Eletrônicos em Geral;
Equipamentos de Pavimentação; Rolo-Compactador; Espargidor de Asfalto, Usina de Asfalto;
Distribuidor de Asfalto e Equipamentos de Pavimentação e Patrulha Mecânica. Obras de Urbanização
de Ruas, Praças e Calçadas; Impermeabilização em Obras de Engeúaria Civil; Obras de

Terraplanagem; Construção e Instalação de Cercas e Alambrados; lnstalação e Manutenção Elétrica;
Consultoria em tecnologia da Informação; Atividades de Vigilância e Segurança Privada; Atividades
de Limpeza não Especificadas Anteriormente; Atividades Paisagísticas; Serviços Combinados de

Escritório e Apoio Administrativos; Preparação de Documentos e Serviços Especializados de Apoio
Administrativos não Especificados Anteriormente; Reformas e Construções; Reparação e
Manutenção de Computadores e de Equipamentos Periféricos; Serviços Domésticos; Agências de

Viagens; Instalação e Manutenção de Sistemas Centrais de Ar Condicionado. de Ventilação e

Refrigeração; Reparação e Manutenção de Equipamentos Eletroeletrônicos de Uso Pessoal e
Doméstico; Reparação e Manutenção de Computadores e de Equipamentos Periféricos; Locação de

outros meios de Transporte não Especificados Anteriormgnte, Representação Comercial.

Cláusula Sexta: Do Capital Social
O capital social é de R§ 300.000,00 (Trezentos mil reais), dividido em 300.000 (trezentos mil),
quotas no valor nominal de 1,00 (um real) cada, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda
corrente do País, pelo único sócio da seguinte fomra:

Único Sócio Quotas Its
HUGO DELLION CARLOS DAMAS r00,00 -300.000,00

Totàl 300.000 100,00 100.000,00

Cláusula Sétima: Da responsabilidade de cada sócio
A responsabilidade do único sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem
solidariamente pela integralização do capital social, conforme previsto no art. 1.052 do CC, da Lei
n". 10.406/02.

106

300.000

Cláusula Oitava: Da Cessão e Transferência de Quotas
As Cotas da sociedade são individuais e indivisíveis, não podendo ser cedidas ou transferidas, no todo
ou em paÍe a p€ssoas estraúas a sociedade, sem o consentimento expresso do outro sócio que, em
igualdade de condições, terá direito de preferência à sua aquisiçáo. O sócio que desejar retirar-se da
sociedade deverá notihcar sua resolução por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
promovendo - se uma alteração contratual.
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Cláusula Décima Primeira: Do Resultado e sua Distribuição
Ao término de cada exercício social, em 3l de dezembro, de cada ano, os sócios procederão à

elaboração das demonstrações financeiras legalmente exigidas, com vistas a prestar contas
justificadas de sua administração, sendo que os lucros auferidos ou prejuízos apurados serão

distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas cotas, conforme previsto no art. 1.065
da Lei n'. 10.406102.

Cláusula Décima Segunda: Da Deliberação sobre as Contas e Designação de Administrador Nos
quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e
designarão administradores quando for o caso, conforme previsto nos aÍigos 1.071 e 1.072, § 2o e
art. 1.078. da Lei 10.406/02.

CIáusula Décima Terceira: Da Comunicação de Saída de Sócio
No caso de algum dos sócios desejar se retirar da sociedade, o mesmo deverá notificar os outros, por
escrito, com antecedência de 60 (sessenta) dias e seus haveres serão reembolsados. na modalidade
que se estabelece na cláusula décima segunda deste instrumênto.

Cláusula Décima Quarta: Da Dissolução
Em casos de falecimento, interdição, inabilitação e retirada de qualquer um dos sócios, não se

constituirá causa para dissolução da sociedade, cabendo aos sócios remanescentes procederem no
prazo de 40 (quarenta) dias, ao levantamenlo de um inven!írio, seguido de Balanço Patrimonial e

Demonstração de Resultado da sociedade.

Cláusula Décima Quinta: Da Declaração de Não Impedimento
O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não es&i(ão) impedido(s) de exercer a
administração da sociedade, por lei especial. ou em virtude de condenação criminal. ou por se

encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou subomo, concussão, peculato, ou contra
a economia populag contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência,
contla as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, nos termos do AÍ. l.0l l, S l', da Lei
n" 10.406/2002.

Cláusula Décima Sexta: Das Omissões
De conformidade com o que dispõe o artigo 1.053, parágrafo único. do Código Civil Lei 10.406/2002.
as omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato serão supridas ou

Cláusula Nona: Da Administração
A administração da sociedade será administrada somente pelo único sócio: IIUGO DELLION
CARLOS DAMAS, que assina isoladamente e representa ativos e passivamente, judicial e

extrajudicialmente com os poderes e atribuições de administradores, autorizado o uso do nome
empresarial, vedado, no entanto, em atividades estraúas ao interesse social ou assumir obrigações
seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da

sociedade sem a autorização dos ouúos sócios.

Cláusula Décima: Da Retirada de PrrÊLabore
O único sócio poderá de comum acordo fixar uma retirada mensal a titulo de pró-labore, observadas
as disposições regulamentares pertinentes.
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resolvidas com basê na legislação específica, aplicando-se supletivamente a Lei das Sociedades

Anônimas e outras disposições legais vigentes que lhe forem aplicadas.

Cláusula Décima Séúima: Do Foro
Fica eleito o Foro de Goiânia/GO, para dirimir dúvidas ou casos omissos da presente sociedade, os

quais possam surgir e não haja condições de saná-las amigavelmente.

E, assim poÍ estaÍem justos e combinados, assinam este presente instrumento de alteraçào e

consolidação do contrato social em via única, para registro e aÍquivamento na Junta Comercial do
Estado de Goiás - JUCEG.

Goiania/GO, 30 de juúo de 2020.

HUGO DELLION CARLOS DÀMAS
Sócio Administrador

VINICIUS BORGES FERREIRA
Sócio Retirante
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ASSINATURA ELETRÔNrcA

CertiÍicamos quê o ato da empresa HORUS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmênte por:

CPF Nome

00014282178 VINICIUS BORGES FERREIRA

032163701 19 HUGO DELLION CARLOS DAMAS

eEBTTPTC§ O rlorSrro L6/07/ZO2O O8:2? 8OE r," 20200a027E0.
Pr(vrocoto! 2oo8o2780 Dt t5/07/2020. óDrGo DE vEÀrFrcÀçÍo:
12002995573. NrrB: 5220a782522.
EOIUS COlatACIt,, E AEAVTçOA EtDÀ

I.EEE
Prul,â Lur.. Lobo v.lo.o lo.a1

atcrErÁrrÀ-sEiÀr.
oor.lr.I , 1610712020

Iw. portâldoq,r..ldldorgohao . gô . gov . br

r
À vatlaladlâ alâ.t. atocE.DEo, 6ê lq,Eê.so, fi.câ .üJ.i.to à coryrow!çio dâ !üà âutêÂticidadê Dos !c!p.c!lwo! porrÀl!.

IDfo@do !êus rârp.crlvoi códlgos dâ w.rt tlcação

DENNF|oAÇÃO DO(S) ASSI].IANTE(S)
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁs
cenrloÃo DE REGULARIDADE PRoFISSIoNAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS CErtifiCA
que o(a) profissional identificado(a) no presentê documento êncontra-se em situação
regular.

IDENTIFI

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCGO mntra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: GO|ÁS, 12í112021 as 10:36:21.
Válido até: 1010212022-
Código de Controle: 805434.

NOME................. : ADEMIR DE SOUZA GOMIDES
REGISTRO........-. : GO{1 0773/0-ô
CATEGORIA........ : CONTADOR
CPF...-........-........ : 397.006.901-72

1t1
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DO REGISTRO

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCGO.
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T.ndo êm üet. o .um9íiír€nro d.s er!êftciã5 do qidito de ,orturâr óo Muni.apio óê Goaánlâ, a .on.êdado o prêrênte a!v..á de Loc.l t.ção ê rsí(ioô.menro êo
êrrabêlecimento de ôco.do cod.t (àí.creÍúti.àt ert.n(rai5 a seAurí.

nlvnú oe LocAuzAçÃo E FUNcIoNAMENTo Ne 07249/2020

Baixo Risco(Sem Vistoria Prévia)

HORUS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI
HORUS COMERC|A| E SERVIÇOS
20$êN50001i':} kts{r(5o MÍrii} 4168933
Âv t{^o8^ BUt^tcAt t{. a52QD- la5tT-{xts^a ot toÍ tÂtc rvtLlS
Com.rci.l, lrctt óon.l,
45U!O1OO- Com.r.io à !ãr.jo d. âstomotÉir, .a,nron€l.i ê lrllitaíiot oor/or lE5(Íiró.iol
al1ll02(p - Coú€rcio. y.rêio d!.utomov!is. c.miôí€Ls . utilit io! us.dos lEs.,itóíiol
46656qxp - Com!í.io ât c.dl.i. d. m.qulnâ3 ê .qsip.m.nlor p.r. uio .om.Íoã,; p.nê. . p...r (E crióno)
466:100@ - Comcrio al.adlsla d! m.quin.r c .q!ip.h.nto! p... sro lndúrrdal; p.rt!Í . pa.ar {€scÍitô.lo}
4661:IXID - Co6.rio.lrt dlila d. m.quineÍ,.p.rtlior..qulF.h.nios p.r. cso.3ro9.o.no;I:rtêr !,a..i
lt.cnúno)
4669999@ - Com.í.lo ârec:dlrrã d. ourr.r maqqlnrr ê êqúlpâm.nloi n.o !rp.dfl..dor.nt íiom!rt.;pr.t.i e p.c.s
(ttcdródo)
aslrlollp. C.m€rcio por.t (.do dc .utomoÊ13, c.mionêt.. . stllll.ílor 6oy6e . u..dol lli.rilóíol
{sU1lxq} - Com.Eio po. rl.c.do d. (.Dinho.t roEr . ur.do! ltr.,iló.iol
asaUot@- Com.í.ao po..t.c.do d. moro.lcl.t .. moroí.t.r lB.rltório,
tí!201(D- Comeroo por.rzr.do de morod.let.. ê moto.etâ§ {EíüitóÍiol
a51110600 - Codenio por.i.c.do d. o,libls ê mlcÍoonlbúr rovor . ü..dor ltr..ltóÍjol
a53o70lm - Com.r.lo por.t c.do d. pêor. a@iro.io. noÉi p.r. \êi(ulor.utomotor€! (Ércntórlo)
47635O5m - Com.rcio v. r.jirtl d. .mb. íc.co.. e ostmc veiôrloi rêcÍê.iiuor; p€.âr c âcêirodo. ltr.Íió.lo)
1tr512or@ -(oDecio Er.jirt !tped.lir.do dc cquip.m.^los €.úpíim.nror d€ iníomi.tic. lErcíitirio,
5250801@ - Comi!.àíia d. d.rp..hor (Er.riró.ol
a:l3oaol@ - lmp.rtl.àbil1..râo .m obÍ.3 d. Ên!.nh..iâ citil (trairório,
4122301@. h3t:l.(.o . 6.Írut.n..o de risr.n.i (.ntr.i3 dê .. condtdoô.do, d. Éôül.cro . íêínte Í..ào IBcnlóío)
4!21500@ - r.rtâ1.6o ê n..st.nc.o êlêtíc. lticítóíol
al2l4OoOO - tiDD... êm prcdlo. . !ú doúi.illo. ltrcÍitóíio)
77U000(D - loc.eo d€ altomov.i3 r.m co duto. (E.c.a tó d ol
a?g2lol@' Mont t.n.l..3trutsl.r n.l.lic'r lEr.íitódol
!29979900 - Outr.r etivid..l!Í d. e.Niros pr.rtrrlo. prlô.ip.lm.nt. ar .írlpEs.5 r.o Grp.clli..d.r arrGrlomcnr.
Itssiróío)
4219999@ - Pr€P.r.@o rl. do(!m.nto5 € rêrü.o3 êípê.l.lir.do. dê.polo.dma.i5lr. ío n.o.rp.rtfic.do3
. ntêriôrmant. (E5cdtó.tol

9511Ed)@ - R.p.r.{ao ê m.nut.n.ro dê cômpot dor.r ! d. êgui9.m.ntor p..itêóco.lE3critóíio)
,l6192@q) - 8.p..i.rtznlcr .om.ni.lr . àt!nt.r do .om€rcio d. m.r(.don.s .m a.r.l n.o .rp.ciàli..do {Er«itódol
a92.3{x)2lp . 5.M.o de rânrpon d. p.rrat.iror - lo(.c.o d. .uio,noyclr .§m lnolo.tiL (tic.[ó.iol
81tl70o@ - iêBi.or @mbl..dor p.r. .polo . .óiflGlor,.rcGto @ndomlltio. pr.di.ir (€ríitôílo)
49:|O2O2O - Tr..s pone rodoürrio d. cârt.,€rcrto produto! p.riaotoi . mud.D.ar. intaíÍnuÕtcir.l! irteÊ.l.du.l.
lnre.nrclon.l lE!('lrórlo)

Hoí-.rlo.h rEdo..m.no u..rrr.do : Oiàs Úteis: (,8:@:OO ar ú:m:OO
5ábado§: 08:m:00 ar 13:0O:q)

AÉ. t.t l o<!p.d: p.É Àuvldâdê lê( n2) 30m2

P.,â6.tÍ6 U.t nLtko! llii Cmrr.m.nraí r{. 171 d. 29/ot/200r . rd Nr t6r, d. O9lot/20o8}

Razão Social
Noínê Fanbsra
CPFICNPJ

o{ÂElÊ)

tu.. dc C..tâ. oÊr..r!. €Í!ld. a0m2

aú.ntid.de de vâtâi de êrtà.iooàmêíto €i!idà:3 Etat
oaorí.Í.s trlaLlG p.r. v.ll.L.L.h.r. 

^lv.É 
(q{dÚ. do.meú6 d. Hom.Co d. Us óo totor

- ceíilficâdo de Confo.midade do Co.po de Somb€iros ne: 9764020;
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PREFEITURÂ

DE GOIÂNIA

É oÊ.trraítD

- 
^l!nd.. 

às í.tr.. pEütt r .m t li Múlll.lpàlt oono.mê .r à :c.rrlbllld.d! . uro rdêqu.do por pon doí.§ d.ftl!.tlr 1..t. 113, p.. t d. Ll
Cômrl.h..t . 01{ ó. 29/1V19921.

- O.r. o. dodrmcntor ê|.íódoi ..imr .it l.m d.nto do pato dê Ell.l.dc. i.âdo quê . nlo.ênoy.Co.c.r.t rá n. ?crd. dê v.llir.d. d.it A€ó.

€stê Alvará Íoi êmi6do sêm ústúia préúa ê baseado em dêchraçõês do contíibuiÍrte. Sê constatadas irÍêgLíaridadet o(l iníormàçõ€s declàrãdâ:
diveÍgentes em üstorie fis.el posle.ior, oü velidãd€ êxpirâdâ, eíê Alvará será coÍúideíado núlo dê oIkio, aaiim coíno, eíaíá suieho à lawãtura do .uto
de iafração e às sançôes de muha, inteídção e/oü oüras peíÉlidadêr píevistôs na lei coÍndêmênta í ni Ol4 & 291\211992 e demais noímas municipâis,
sem pÍeii:o dê evêntuais p€nâlidades civia e penais (aíl- 2E) do Código Penal).

Estê Alvará deverá peímànêceÍ no êíabelecimênto (Ârt. 113, Par le da Lei Coínplernentar ne0l4 de 29ll2ll992l.

tmrs5ào: 19/u/2o20 oír:0s:26 Código de Verifrcação: WEgDQ3oe

{
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Secrêlaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Hegistro Empresarial ê lntêgração

HORUS COMERCIAL E SERVIÇOS LIDA

52204782522

2030ô945000143

Goiânia

JJCEE

TERMO DE AUTENTTCAÇÃO - LIVRO DTGTTAL

Declâro exalos os Termos de Abertura e de Encerramenlo do Livro Digital com caracteríslicas abaixo,
coníerido e autenticado poÍ Anderley Guimarães Martins Filho, sob a autenticidade n' 12.105175844 em
1910712021, protocolo 216164958. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o
Portal de Serviços / vêriÍicaçâo de documenlos do Empreendedor
(http://www.portaldoempreendedoíqoiano-qo.qov.br) e inÍoÍmar o código de veriÍicação.

Nome Empresarial:

Número de Registro:

CNPJ:

Munícipio:

Tipo de Livro: BALANÇO PATBIMONIAL

Número de Ordem: 1

Período de EscÍituraqão: 0110112020 - 3111?,2020

032163701 1 9

39700690172

HUGO DELLION CARLOS DAMAS

ADEMIR DE SOUZA GOMIDES GO010773

crBrrarco À rlnúrrrcrçlo s Lglollzo2L 15:23:3? 8oa x.
2021615{958.
rRolocoro: 21616a958 DE l5l01l202r. C{OTCO DB V§rrrCrçIO:
121051758aa. rtRr: 5220a?82522.
aoNqg @rcacll! ! sRvrços LmÀ

ÀDd.!I.y Cürr!a.! Lltln. Eilho
nlsPolaÁvtt. tErÀ ÀDrDtTrcÀçlo@!lll , 19,/0712021

lt
-uq,Eq

À e.Iidrd. d..t docürôto, r. iq,!.r.o, tlcr lul.lto à coqrlow.çro d. lur rut Àttcidr.i. ôos E..p.ct1vo! port l!.IDfo!..ndo ..u. !..t.ctieo. cód1go. d. v.llflcrçao

CRC/OAB
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HORUS COMERCTAL E SERVIçOS LTDA. TOLHA: 1

TERMO DE ABERTURA

BAt-.{.NÇO PA rRll}íONIAL

CONTÉM ESTE LIVRO 6 (SEIS) FOLHAS NUMERADAS ATRÂVÉS DE PROCESSAMENTO

ELETRÔNCO DE DADOS DE I (T'IM) A 6 (SEIS), NO PERTODO DE OI/OII2O2O I\ 3III2!2O2O, E SER\Tú DE

BAI-ANÇO PATRIMOMAL DA EMPRESA HORUS COMERCIÀL E SERVIÇOS LTDA,, FIRMA
ESTABELECIDA À EV EONE BUFAIÇAI. §/N-, QD I45, LT 09. SETOR FAIÇALVILLE, NESTA CIDADE
Og C,OIÂNN<O. CEP: ?.1350.750, RECISTRADÂ NA JUNTA COMERCIÁL DO MESMO ESTADO SOB O

NÍRE NUMERO 5?2U782522, POR DESPACHO DE 2IIO5I?OI4 E NO CADÂSTRO NAC1ONAL DE PESSOÁS

.luniotces Do MÍMsrÉRIo DA FÂZENDA (c.N.p.J.) 20.306.945/00014r, E tNscRtro No MUNIciPlo soB
o NúMERo 4 ró 893-3. E rNscRtro NA SEcRETARIA ESTADUAL soB o NúNíERo 10.óor.oo6-e.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO DICITALMENTE POR SEU SOCIO ADMINISTRADOR SR,

HUGO DELLION CARLOS DAJ\AS CPF NÚMERO O]2,16] 7OI-I9, E PELO CONTADOR RESPONSÁ\'EI., O

SR. ADEMIR DE SOUZA COMIDES, REGISTRADo NO C.R.C. SOB O NÚMERO OtO773 E NO C,P.F NUMERO

197.00ô.901-72

GOIANIA @. OI DE JANETRO DE 2O2O

HUGO DELLION CARLOS DAMAS
CPF:032.163.70t-19
Socio Admi nistrador

ADEMIR DE SOLIZA GOMIDE§
CPF: 397 006.901-72

Contador CRCIGO. 010771
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HORUS COMERCTAL E SERWçOS LTDA,
C N PJ (MF) : 20.306.945/0@ 1 43

BALANço pATRtuoNnt peniooo: oltolt?o.zo A 31t12t2o2o
ENCERRADO Et$ 3'II1?/2O2,|

, 31 de DezembÍo de 2020

Folha: 2

ADE IR DE SOUZA GOMIDES
contadot c Rc/Go. 01 07 f 3

CPF: 397.(N6.9O1-72

ATIVO 3.313.997,37

CIRCULANTE 3.149.373,49

OISPONIBILIDADES
CAIXA E EANCOS

113.269,50
413 269.50

cRÉDtros
CLIENTES

2.736.1 03 ,99
2 736.103.99

NÂo CTRCULANTE 164.623,E8

MOAUZAoo
MóvEts E urENSiLros
CoMPUTADoRES E PERrFÉRrcos

, .423,88
86.296,77
78.327 ,11

PASSIVO 3.3't3.99?,37

CIRCUIáNTE
FORNECEOORES
OBRIGAÇÔES TRIBUTÁRAS A PAGAR

Ê26.389,58
306.559,65
318 829,93

plrarr,rÔHro ÚQuroo
CAPÍIAL SOCIAL
CAPITAL INTEGRALIZ,ADO

2.688.607,79
300.000,ü
300.000,00

RÊSULTADOS ACUMULAOOS 2.388.607,79

tu c a o gp ae.rulzo s A c unu LADos
LUCROS ACUMULADOS

2.3E8.607,79
2 388.607,79

Rec".n hec€nos a exalidáo da

HUGA OELLION CARÀOS OÁI"iIS
Sócio Admlnisttador
CPF: O32.163.701-19
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Folha: 3

HORUS COt ERCTAL E SERWçOS LTDA.
C N PJ (M F) : 20.306.945/N0 I 43

oEiioNsrRÂçÃo Do RESULTADo Do ExERcÍclo pERioDo: orror,2o2o A t1t12tzo2o.
ENCERRADA EM 3111212020

HUGO DEIIION CARLOS OÁffAS
Sôcio Adrrrinrsúacror
CPF: 032.163.7M-rg

RECEITA OPERACIONAL BRUTA
VENDAS DE MERCAOORIAS
PRESTAÇÃo DE sERVrÇos

2.í87.999,00
2.187 999,00

( - )DEouçôES DA REcErrA BRUrA
IMPOSTOS INCIDENÍES
VENDAS CÂNCELADAS

296.379,87
295 379,47

REcErrA LieutDA í.802.6í9,13

í.346.t70,73

545.448,,10

38.570,67
38.570,ô7

cusTo Dos sERvtçosrMERcADoRrAS

LUCRO BRUTO

DESPESAS OPERACIONAIS
DESP ESAS ADI\,lINISTRATIVAS

( - ) oESPESAS FTNANCETRAS
RECEITAS FINANCEIRÂS

23.846,11
52.18ô,01

536.217,63

RecorrlecÉmos a er( aldão da píesenle Demonstração

ADê IR DE SOUZA GO*IIOES
ConÍ,,dor CRCIGO. UA773

CPF: 397.006.901-72

Goiânia.Go., 31 de Dêzembro dê 2020.

RESULTADo LiourDo Do ExERcicro
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Folha:4

HORUS COTI'ERCIAL E SERWçOS LTDA.
CNPJ(M F) : 20.306.915/0Ú01 -t i)

SALDIO FiNAL: 3, f, ul01 9

( - ) AJUSTE DE EXÉRCiC|O ANTERTORES

r-ucRo uleuroo oo ExERCÍcro

(- ) DTSTRTBUTçÁO DE LUCROS

SALDO FTNAL OOS LUCROS ACUUULADOS: 31nA2020

AUMENTO DE CAPITAL

LUcRo Do EXERcicro

Goiânia-Go., 31 de Dozembro de 2020

1.852.390,16

536.217,63

ADEIÚ'R DE SOI'ZA GOT/I'DES

Co,rladot CRC/GO. 0 1 07 7 3

CPF: 397.OO6.9Or-fz

DEMONSTRAçÃO DAS MUTAçÕES DO PATRIMONIO LíQUIDO

CAPITAL

socrÁL
RESULÍADO

ocRcicto
LUCROS/PREJ.

ACUTIULADOS

RESERVA C.'I'.

DO CAPITAL.

parnwôxa
úeu,Do

SALDOS Ell: 31/122019 300.000,00 1.852.390,16 2.152.390,16

536.217,63 536.217,63

AJUSTE EXERC, ANTERIORES

SÁLDOS EÁf: 31/12t2O20 300.000,@ *tô.217,63 1.852.390,16 2.688.607,79

2.388.607,79

HUGO DELUON CARLOS DÁIíÁS
Sócio AdministndoÍ
CPF: O32.183.701-19

DEMONSTRAçÃO DOS LUCROS OU PREJUíZOS ACUMULADOS

,íísrÓRtco

Reconhecemos a exatidão das presenles Demon§raçôes.
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Folha:5

DEMONSTRATIVO DOS iNOICES DE LIQUIOEZ E ENOIVIDATIÊNTO
LEVANTADO E[' 31 I 12]2020

. FÓRMUTÂS PARÂ CÁLCULOS DOS INDICES:
LG: (AC+ ANC) / ( PC+ PtlC)
LC: (AC / PC)
E: (PC+PNC) I AT
SC: ATl(rc + PNC)

- DAOOS DO BALA|{çO EM 31r12t2020
AT: Rt 3.313.997,37
AC: R$ 3.119.373,19
AâlC: 8$ A,N
PC.. RS 625.389,58
Prvc..Rt o,00

- cÁLcuLos Dos iNDrcES:

- lNDrcEs GERALMENTE ACErros:
Liqúidez Gaât, igusl ou malor do quê A1 fum);
Liqnidoz Corrcnte, lgual ou n,s,ior do que 01 (um);
E,dividamento, igual ou monoÍ do que 0,a (zeío ylrgula gr.Etu);
Sotuência Geral tgual ou maior cto q,E 01 {um).

- LEGENDA:
LG: Luuidoz Gerat
LC: Lnuuez CoÍenle
E: En.tividamooto
AT: Alivo To,,,l
AC: Advo Circutanle
ANC: Ativo náo CiÍcutanle
PC: Pasaivo Circutante
PNC Passivo não Circutante

Liquidez GeÍat
Liquidaz CoÍrente
Endividamento

Solv ê nc i a G e n t................... :

HUGO DELUON CARI-OS DÁIIAS
S6cio Adminlsúador
CPF: 1R2.163-7O1-19

5,01
5,04
0,19
5,30

ADEIÚ'R DE SOUZA GOMIDES
contador c&c/Go. 010773

CPF: 397.006.901-72

HORUS COMERCTAL E SERWçOS LTDA.
CNPJ (M F) : 20.306.945/0001 4)
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HORUS COMERC|AI E SERVTçOS LTDA. FOLHA:6

TERMO DE ENCERRAMENTO

BALANÇO PATRIII{ONIAL

coNTEN{ ESTE LIVRO 6 (SEIS) FOLHAS NT.JMERADAS ATRAVÊS DE PROCESSÁMENTO

ELETRÔMCO DE DADOS DE r (UM) A 6 (SErS), NO PERiODO DE OVOU2OÀO A 1V|A2O2O. E SERVTRÁ DE

BALANÇO PATRLVOMÂL DA EMPRESA HORUS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA., FIRMA
ESTABELECTDA À lV tepne BUFAIÇÂL, S/N, QD. r45, LT B, §ETOR FArÇALVlr Í F, NESTA CIDADE
DE COIÂNIÁ{O, CEP: 74350-?50, REGISTRÁDA NA JT]NTA COMERCIAL DO I\íESMO ESTADO SOB O
NTRE MJMERO 52204182527, POR DESPACHO DE 2Il05/20I4 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOÂS

runiptces Do MrNlsrERIo DA FAZENDA (c.N p.J.) 20.306.945t00or -41. E tNSCRtro No MuNlciplo soB
o NÚMERo 416 89]-3, E TNSCRITo NA SECRETARIA ESTADUAL SoB o NÚuTIo lo.ool ooo.q

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINÁDO DÍGITALMENTE POR SEU S@IO ADMINISTRADOR SR,

HUGO DELLION CARLOS DÂMAS CPF NIIIIERO O]2 Ió3 70I-I9, E PELO CONTADOR RESPONSÁI'EL, O
SR. ÁDElr'ÍlR DE SOUZA COMIDES, REGTSTRÁDO NO C.R.C. SOB O NIJMERO 010?71 E NO C.P.F NÚIERO
397 006 S0t-72.

GOIÀMA_ GO, 3I DE DEZEMBRO DE 2O2O

HUGO DELLIOI- CÂRLOS DAMAS
CPF: 032 163.701-19

Socio Administrador

ADEMIR DE SOUZA GOMTDES

cPF 397 @6.901-72

cortador cRcico. 010773
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Secretaria Especial de DesburocratizaÉo, Gestão e Govemo Digital

Secrêtaria de Govemo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e lntegraÉo

Página 7 de 7

ASSINATURA ELETRÔNICA

CertiÍicamos que o ato da empresa HORUS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ Nome

032163701 '19 Huoo Dellion Carlos Damas

39700690172 ADEMIR DE SOUZA GOMIDES

lt crÀlrrtco À ÀrElrtTrcÀç.lo 4 L9lo7l2o2l 16:23:28 8OB X.
2021616a958.
PRolo@Io: 216161958 Dt L6/O1/2O2L- rllRt: 5220{?82522,
E(Rrqg @tcnclÀt ! sE\xlçog LrDÀ

àDd.rl.y Cri..!t . IàltiD. tilàô
ntsrulsÁvtL rlxÀ ÀDarrErcrçIo

@rrüI]À, 19107/2021

#EE.q

IDENTIFICAçÃO DO(S) ASSINANTE{S)
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ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA Rf, CEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DryIDA ATIVA - Nf,GATWA

NR CERTIDÃO: N' .}0841308

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
HORUS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI. ME

CNPJ

20.306.945/0001-43

DESPACHO (Certidao valida parâ a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

. +. +. +. +. +. +. r. +. *. +. +. t. t. t. *. l. +.:i. t. *.:i. *..|..ll

.:r. r. +.:t. *. *. t. r.:r. +. t. +. t. t. t. t.:r. t.:i. +.:i. r*. r. +

l. i. i. t. f. i. *. i. t.:i.1. *. *. *. *. +. t. *. t' *. *.,i.,t. 't
t. *. t. t. t. *.,t. *.,t. *. *.,*. *.,t.,*.,*. * . ,t . ,t . ,t . ,t. ,i . +. +

. *. *. rt. *. *. ,t. *. +. 't. *. '*.,i. +.,t.,*.,*. +. ,*. +. ,t. +. +. +. +

. *. *. *. *. *. *. *. *.,*. '*. *.,t.,i. )*.,*. )*.,*. *.,t.,*. *.,1. ,*. *

. +. +. +. +. *. 'i. t..t. t. *. *. +. +. *.,t.,t. *. *. *. +. +. +. +. *
,|, +. +. t, +.,|. +. t.,t.,i. +. +. +. +.,t. *. +.,i. +. +. +.,|. +. *

FUNDAMENTO LEGAL:

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

IN nr. 405/1999-GSF, de l6 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de l3 de novembro de 2006 e

constitui documento habil paÍa comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso lll
. doartigo29daLei nr.8.666de2l de juúode 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALTDA

A autenticidade pode pela INTERNET, no endereco:

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

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Esradual inscrever na divida
ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

EMITIDA VIÀ INTERNET

R 60 DIA

I4 FEVEREIRO DE 2022LOCAL E DATA: COIANIA

VALIDADOR: 5.555.5r2.339.ó6ó

SCTI.SEFAZ: HORA:9:l:?8:0
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
sêcÍetaria da Receita Fêderal do Brasil
ProcuradoriacêÍal da Fazênda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERATS E À DÍVIDA ATryA OA UNIÃO

,/
Nomê: HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA /
CNPJ: 20.306.945/0001-43

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apurâdas, é certiÍicado que:

2. constam nos sistemas da Procurâdoriâ-Gêral da Fazênda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da Uniáo (DAU) com exigibilidade suspensa nos têrmos do art. 151 da Lei no

5.172, de 25 dê outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mêdiante
bens ou direitos, ou com êmbargos dâ Fâzendâ Pública em processos de êxêcução fiscal, ou
objeto de dêcisáo judicial quê dêtêÍmina sua desconsidêração pâra fins de cêrtificação da
regularidadê Ílscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento lem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidáo é válida para o êstabelecimento matriz e suas Ílliais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a êle vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbilo da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçóes sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de .iulho de 1991-

A acêitação desta certidáo está condicionada à verificaçáo de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfb.gov.bÊ ou <httpJ/www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida itamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 211012014.
Emitida à 0:59 ia 07110120?1 <horã e data de Brasília>
Válida 0510412022
Código controle d dão: E656.B83F.BACF.6A80
Qualquer êmenda invalidará este documento.

1. não constam pêndências rêlativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brâsil (RFB); e
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Volta r lmprimir

Cá.'xA
cAtxA EcoNóMrca FEDERAL

Certiíicado de Regularidade
do FGTS - CRF

Endereço: AV DAS BANDEIRAS 1210 QD 38 LT 3 SL 5 / vÍLA MÂUA / GOIANIA / GO /
74323-100

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 Servico - 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.

Validadet2zl02/2022

Certificação Número: 5745442562

Informação obtida êm lOlO3l2O22 09i45i44

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

220222

htlps://consulta-cÍí.cáixa.gov.bí/consullacrípages/consullaEmpregador.jsf 1t1

Inscrição: 20.306.94sl0001-43

RAZãO SOCiAIfiORUS COMERIAL E SERVICOS LTDA ME

23103/2022
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Voltar lmpfrmrr t24

CAIXâ
rlÊlXA EaÕNÕ[t]CA FEE:EÍ?ÀL

CertiÍicado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 20.306.94slooo1-43
RAZãO SOCiAI:HORUS COI'4ERIAL E SERVICOS LTDA I'lE

Endereço: AV DAS BANDEIRAS 1210 QD 38 LT 3 sL 5 / VILA MAUA / GoIANIA / Go /
7 4323-tOO

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 identlficada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devldos,
decorrentes das obrigações com GTS.

Validade:17103 /2022 a ts/04/2022

Certificação Número: 2 490876434690

Informação obtida em 31/03/2022 09:39: 04

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultací/pages/consultaEmprêgador.jsf 1t1

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa;
www.caixa.gov. br
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SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO OE EMPRESAS MERCANTIS - SINREM

JUNÍACOUERCIAL DO E§IADO O€ GO

Certificamos que as iníormagões abaixo con m dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e
são vig ha data dâ sua expediÉo

HORUS COMERCIÂL E SÊRV|çOS LTDANOME EMPRESARIÀL

NATUREzA JURIDIoA soctEDÂDE EMPRÊsÁRrA LrMrÍADA

NIRE (S6do)

52ru78á2-2

CNPJ

20 306 94tmo1-43 211051m14

DAÍA oE INIcIo DE
ATIVIDADE

20to5no14

ENOERE@ AVENIDA !&drà AuÍaiçal

NúMERo sN coMplEMEttrro oUADRA t,ls;LorE 09; AA|RRO S€tor Falçslville

luNtclplo GOúlllA esnoo Go

oBJEÍo soctAl / ATtvtDADE Ecot{ôMca

Comércio, íepÍ6ôntsçáo. lmpoÍtãção ê €xpo.t çáo, dislribrriçào, nanspoíte, p.esbCo dê 3€NtG. ássBtàncjâ lácnics e locaÉo no âLôcedo ê â vârajo dos eoguihtas

Âr€i6i Têírâ; Cescslhoi Pêdrai Podtuco;Chdrloâ; Cal Hidratrd6:Á0uâ Mln6ral; Cârv.is;Sr/c6i Reírigorant6s 6 Polpãs & Frut s; Fabdca d€ RaÉoi Lênçol do BoÍacàa e
d€ Chumbo: Díoíss; Cdeto Selva Vidas o 8âlÍstlcô§; Adâs de Slnaüzaçào: Band€ire3 a h!l0mas; PÍodrtos allfionláíÊs à bâsê óe sqa; Sqa a s€us dêÍiv"edos; Outos
produtos não €3pdfcád6 ant€Íicm.nL; Âniín rs vtuc pâr. Crl!, R.cria, ErEoíd., ,ürt . Pcquisa o RrpÍodufráo; Lon6 Plásticârj Lonâs dê PVC: Mátldal Plásticoi
Sômê.r!â6; Mudâ3 d6 Hânt$; Plsnlâs. Ádubo6 e lÍ§txnos Agílcolag: Blg Bag§; PEdrtoa químlco: Âí$nla Ánldaâ; Aci(b SlÍjÍico: Cloa€to do Sódio; Cloraio de Sodio;
Hapodoíito do Sodio; 8aíilha; Sultato do Aluírinio: PÍodubs s liiab,lds EBoobÍ6, P.dâ€óOkos; Plâygro/Íld3; A6úÍE; MíÍvas 6 RâÍnas; Mo/eis em geÍal; EquipâÍÍêílos
Módco+oqrtatero§; Mãioíid ds Exp€dl€oi6, Papôlârlâ e Dê6cariávrls, Metôdel ae Umpeza. Copa e Coama. de Crl6uÍno; Copo pâÍe Énva§aÍn€nto (l€ ,€uâ, Lecíê dô
Àumínio; Anigos paí! FêsEã, DsmlEçào. Rúdúo6 AlimêírüdG êh mturáa 6 lÍrd.ÉtlslizrdB não Coírgolsdo!, Soco6 6 MdhâdoB om Gotal: MateÍiais Espoítivos, EscolaÍes.

Publica ou Privsda om GeÍd, Placas psra Enoeia SolaÍ, Baterias, Pn€[6 6 Câmsras{ô-sr, [rrbÍiícant€6, G€xss; Mste.lab Metslú€lco6, Tubos, Con€róos. Manilhas €

CoÍda. PeÍo-lssão do Tlpo Marual ou ElomrÍco, SlÍtaüzacbí€s. M€sõ Ccldadoír! dâ Somi BÍind€6 PÍomoclonals 6 &jnquodo6 Coínuns. 6 Educad,vo3 oín G€íali prÉ
ílolú.dos am co.E€toj E8lÍúLllas Ín€tálicas; Poíü€ Rdaniss; Escovas
ComàEio Vâ.rjBtâ 6 Âtâcôdista d6 Arrtoírúv613. CãmionstÉ € Udlllóíbq NovB ê U3â(b3i CoírÉrdo VâniEtâ . Alâ.adisia dê camhhóêr túô/os o Usadc: Co.nároo
e Âtacâdista (b Moto<iclêlâs ê ilobn6tas Novâs 6 Usâdõ: Coíná.do Vdsllsta ê Atâcadlsts d6 ôibrg ê Macíoôflibus, No\,E € U6âdos; Coíné.do vaísjbta ô Atacádi§ta dê
Gulndastas; Coínóído Varêiista ê Atâcac sts d6 Máquinas da Pavkn€nla@ € T6ÍÍadanâ!6ín; CoíúÍdo Alâcsdlsta dê v qisb d6 Máqünas ê lmd6.n6nlos Agícdas;
Coínárcio AlscádbtÊ a Vâr6jiste d€ Empilhad€lras; Coméído Alácádlsiâ s VaísjlE de MotooiÉlsdoÍas; Comáído Âtac€disb e Varôilstâ c,6 Trâtores dê Estoira; Coínárcio
Àtâcadisla o Vsàil6lE d6 Pás CaÍ€gâdoras (Pás M€cânlcá6); CoíÍóírio Atacadista € VáÍÊji8tâ de Usin$ dê ÀÍBlto; PeÍtuíãtiz; CâmaÍÉ8 FígoÍÍficasi Càmaras Consarvadorâs
dô Vâonâs; Lávedoass. Socâdoras; Cálsndrã HospllãlâC Máquan63 d€ Eloqusb; Máquln8 de PâvêÍs; Máquinss d6 Co6turá; Máquinâ5 do SoÍvet6: CarÍinhos d6 Mão; Lonâs 6

Papd. lnlpre3s(I-as; Âutodaves tlosprlaleí€s; p€Endas; Píodutos por8 Brind6; CoÍÍÉÍdo Atacadisfa d€ Máqulnas € EquipaÍrEnt6 paÍe uso Colmrcjal, Part6 € Pêçasi

Tíel6€s ds PÍÉU3. Tràlo.€§ d€ EslsiÍaj MotoíÍvsledoras, Pás M€câricõ ê R€tD-Esca€d6iÍâs; Pivô dê líigeçào: Rádios PorÉlers e d€ ComunicaÉoi Equipaín€ntos,
\ntanas e Rêcoploírs do CoínunicaÉo vi6 râdo ê sêus accssóíio§; C€ícas Mêtâlc8; Grâdil Multiuso; Casa dc V6gêlação; Galpôêsi Tânqúes e ResoÍvatóno6 para

lubri6canto6, 9á6 comp.imi(b e 9É6 liqu€Íoito; RetifcadoÍ€§; Juntâs; Peleltes; Íalhas: Bombas do CoínbuÊtiv.is; Câaaôgedoaes ElóErco§; Embarcãçóos Náutcas
e Equipam€nlos Náuücos: OeÍsÍEas poÍt áÍla§;AmaÍras; Bóiss Maríümas; Poitss; Motor€s d€ Popa; MotoÍ€§ NáúicG; Equlpâm€nl(}s 3 Malenars pard Àcâd6íniâ§ de

MatâdouÍos € ,çouguos; CaldeiÍas Ebtscaa € â Vâpor, EsUÍâ6; Mâtà-BuÍÍo, Troncos, PoíaÍe6, Pct€§, Mdôê8i lmpl€Ínôtos A€Ílcdas. Equipamênto6 paÍâ Âuto.naçáo,
ExâusüorEs, Vent adcÍo3; Âr CoíÉiiooa(b3. Máquana d6 Fabíice, Gob; GrpG Ci€Íadt63; TrânsíoamacbrB; GuiÍú6tes; Muncks o EmÍilhad€Ías; ÍúÍ€ (r.â ilumimÉo ê
dálricas; Equipsnant6 d6 Íel€coínl, cação, Equipamêntoc ê A.eiúíbs pârâ â \ÍOllâôdâ â S€guÊtça PúUlce ê Píi!"âdâ: Equipâmânlos p€ra Cdeta, Limp€zâ, Rêcjd3g€ín
o PÍocê§sarnonlo d€ Llto;Eqúipamát6 porâ Lãvardsíia, RoíÍlgoraçáo; Coíts e Cosà.r-â Doínêlics ou ln&stral, Sor€llEíia; MsrcênaÍia; Agropêdáaia ê S€lado.a;

. lrabíiais paÍ6 Es{,iitio cm Go.âl: F.íremcntâ3 dÍr CiôÍeli Equlpáín6nlo6 GfllÍcos; Equlpam€fto6 para PaÍqu€5 d€ OivsBóes, Lâz€r. Caça, P6c€, Elpoíto a Coínp€üçáo
6m G€ral; Estut ías Flsicas pare Pelco3, Ev€nlo€, ShowB, Grad6. Tondes ê Eanh€lío3 Qulmlco6; Equlpâm6ntoô de lnÍoíÍnátce; Produtos Eteúodo.nésico§, El6tróílcú6 êm
Gaml: Equipamento! dc Paúm.ntaéoi Rolccompacbdo.t EspáíEldoÍ de Âsíalto, Ulim dô A3trfto; Dist ihuldo. d6 Asfiôlio 6 Equlpamcntos dê PavimênbÉo o Patrulha

OüÍas dê U,ôr zâçáo dá RrÉs, Pràças a Cslçadas; lmpêÍÍneáUllzsção cm Obrâs cl6 Engcnharis CMI; Oàra. c,G T6.raplan4€ín; Coostução 6 lnstaláÉo d. Corcas e
Àamà.ados; ln6btaçáo 6 M utonção Eláüicá: Consulto.iâ .m tüldo€le dâ lnÍoímaçào; Àt\rdad€s ds VlgllâÍda o S€gurança Pdvâóa; Alivrdâdes dê Umpoz, não
E3pôcilcadas Anbíoím6ntê; Aliyktado. Paisa€lslicâs; Sdvlço6 Coínunâdos do Escxiüó.b € Âpdo Admhirtali\ros; Pí€paÍação d€ DocJínôtos e SüviFB Esp6dalizâdG d€
Ap«, ÂdÍÍinBfeülrc nào Esp€cjfcad6 Ântaddrnêntê: Rôtoama3 6 Corl§trrçPos; Ropareêo o Merutençào cb Co.nÊ,tadoÍGs e do EqdpaÍn€fltos PeÍiÍóíi:o3; SeMços
OdnósücG; &fua6 (le Viageís; lnst lâção o Manutoítçáo (l. SbtdÍÉs C€flhab d€ Âr Coodidoado, dê V€nülsçáo ê RêíÍig€rsçáoi R€paÍãÉo a Manl|tôoÉo cl€
Equipâm$b3 Ebroôbt üri:G ds UEo P€s6oal s Do.néslico; RepsrrÉo 6 MânutenÉo dê ComputadoíE € d€ Equipa.n€nto3 P€íÍóíicos; Locâçáo de oUtG m€io6 d€
Írânspôrr. não E3p€dncad6 Antariormêntâ. RÊpÍ€sêntâçáo Coín6lriÂ1.

MICROE DE
CÂPITALRS 30O.00O.m

TREZENTOS MIL REÂIS

PORTE (Loi n 1

OU EM

CAPITAL INTEGRALü'ADO RI

TREZ ÊNTOS MIL REAIS

300.m0,00

PEOU

co.írxrá P&lm:1/2

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

DATA DÊ AROUIVAMEIIÍO OO
ATO CONSTTUIVO
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CERTIDÃO SIMPLIFICADA

coniinuaÉo

Certifcamos que as informagões abaixo constam dos documêntos arquivados nesta Junta Comercial e
são vigentes na datia da suâ expediÉo.

NOME EMPRESARIAL HORUS COMERCIÂL E SERVIÇOS L.II)A

NATUREZAJURIDICA SOCIEDÂDEEMPRESÁRhLIMITADA

SÓCIOS / PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL /VINCULO / TÉRMINO DO MANDATO

NOME / CPF ou CNPJ PÂRTICIPÀÇÂO (R§) VINCULO ADMNISTRADOR ÍÊRMINO DO MÁNDATO

HUGO DELLION CÂRLOS DÂMAS
032.163.701-19 300.000,00 socro xxlx.xxxxxxxxxx

1ME

ÀDMINISÍRADOR NOMÊADO /TÊRMINO DO MANDÂTO

CPF TÉRMINo Do MANDÀTo

xxxxxxxxxxxxxxHUGO DELLION CARLOS DAMAS

ÚLTIMo ÀRQUIVAI,ENTo

DAÍA 1610712020 NÚMERo 202N802780

ATO AL'IER,AçÂO SITUAÇÃO REGISTROATIVO

EVEiITO(S) ÂLTERAÇÃO DÊ DÂDOS (EXCETO NOME EMPRESÂRIAL) STATUS xxxxxxxxxxx.xxx

NIRE (Sêd€)

5220/78252-2

CNPJ

20.306.945/0001-43

SignatllÍÉ tlot Vsdfied _-.
üeirr .qnd by pÂlÂ trur.rts LoBo vEr@{oss}s,$ô1ro4
o.ra 2@ÍjE26 16 2rli2 BRr aR.út tu5le(.. d. Crtd& S.nltÍdb ;=

PrDl@b: 2'14930368 ChãE d. s.g!dEe:

§xat* ar C€Íüdâo Slndli.€da sÍÍida
ÁoEi{R oE solJz^ GoMtD€s, 3970690172

GdânÉ, 26 d. À€odo d. ãr21
Paula Nunês Lobo Vêloso Rossi

SECREÍARIÀGERAL
^.ulg'liddôd€§dc,Mb,od€

032.163.701-19
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PODER JUDICIARIO
TRTBUNAL DE JUST|ÇA DO ESTADO DE GOTAS

cERT|DÃO NEGATTVA DE AÇÕES CtVEtS
TODAS AS COMARCAS

) :104188140600

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de
Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando açôes 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 : HORUS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ : 20306945000'143

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

b) a iníormação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a
razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a
titularidade do número do CNPJ inÍormado;
c) a autenticidade desta certidâo deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no
endereço@;
d) não positivam a certidâo as açôes que correm em segredo de justiça e as açóes que versam sobre
processos de jurisdição voluntárial
e) esta certidáo refere-se ao perÍodo de 05/'1996 até a prêsente data.
f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente ceÍtidão.

cóDrco DE AUTENTTCAÇÃo 't04188140600

Esta certidão náo abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execuçáo Unificado - SEEU

Certldão expedida em 14 de meryo de 2022, às 10:46:47
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Conegedoria Geral da Justiça

Avenida Assis Chatêaubriand n. 195 SetoÍ Oeste CEP 7413O-O12

Data da última atualizaÇâo do banco de dados: 14 de março de 2022

TllbuIlal dâ iluatiça do Estado dê colá6
Docuü.rto Irubltcâdo DlgltâlD.rtê a ll/03/2022 - 10:{5.{7
vall.d.çáo p.lo cóallso. 1o{1a81{o6oo, ao .rd.r€ço: hrrps. //plorudl. tlgo. J us. brlc6Erldâohôltca
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Pág j"na 1de 1

PODER JUDICIÀP.]O
JUSTI Ç],. DO TRÀBALHO

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀI.,HISTÀS

Nome: HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIÀIS)
CNPJ: 20.305.945/0001-43
Certidão n": I 3 / 2022
Expedição: 03/201 , às 10:42 :41

- 180 (cenEo e oitenta) dias, conEados da dataVal- idade : Lo/09/2022
de sua e dição .

Certifica-se que goRlrs coüBRcrÀIJ B sERvrcos úTDÀ (ltÀTRrz E FrrJrÀrs),
inscriEo(a) no CNP,] sob o n' 20.306.945/oool-43, NÃo coNsrÀ como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistsas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-À da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescenEados pelas Leis ns.o 12.44o/2ol:- e
1,3.467/201,7, e no Ai-o OL/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
os dados constantes desta Certj,dão são de re sponsabi l idade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a CerEidão atesta a empresa em relação
a todos os seus esEabelecimenEos, agências ou filiais.
A aceitaÇão desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenEicidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www. tsE. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

r!ÍFoRlrÀÇÃo ruPoRTÀ![rE
Dô Banco Nacional de Devedores TrabalhisEas constsam os dados
necessários à identifícação das pessoas naEuraj.s e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em senEenÇa condenat.ória transitada em julgado ou em

acordos judiciais ErabaIhisEas, inclusive no concernente aos
recolhimenE.os previdenc iários, a honorários, a cusEas, a
emolument.os ou a recolhimentos deEerminados em Iei,. ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o MinisEério Público do
Trabalho. Comissão de Conciliação Prévia ou demais títu1os qlre, por
disposição lega1 , contiver força executiva.

Dúvidas e sugestõ.s: cr.i:ãtEt. ju6. br
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Sêcretaria Mu nicipgL!C-Ej!ê4çês

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANçAS

CERTIDAO CONJUNTA OE REGULARIDAOE FISCAL
POSITIVA DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURíDICA

NúMERo DA cERTtDÃo: 8.671.049-6

Prazo de Validade

CNPJ: 20.30ô.945/0001 -43

Certifica-se que até a presente data CONSTATú DÉBITOS VENCIDOS
(AJUIZADOS OU NÃO) referentes a dívidas de qualquer natureza administrados pela

Prefêiturâ Municipal de Goiânia para este CNPJ, nos termos do artigo 203 e 205 da Lei

Municipal no 5.040/1975 (C.T.M), atualizado pelo artigo 89, inciso le seus parágrafos

30,6o e 70 do Decreto no 1 .786/2015 (RCTM).

Esta CERTIDÃO abrange as informaÇões de dívidas de natureza tributária
imobiliária, de natureza tributária mobiliária ou de natureza não tributária.

A CERTIDÃO ora fornecida nâo exclui o direito da Fazenda Pública Municipal
cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade
administrativa, nos termos do artigo 2O4, paÉgÍaÍo 1" da Lei Municipal no 5.040/1975
(C.T.M.), atualizado.

A validadê desta Cerlidão é estabelecida no artigo 1o do Decreto n'1.733 de
3 de março de 2021 .

GOIANIA(GO), 12 DE JANETRO DE 2022

ESTA CERTIDÃO E GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E

DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO
ENDEREÇO ELETRÔNICO v,wrw.S9janb,Sg,S9y,br. QUALQUER RASURA OU
EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

&lmâffiir

1't 104t2022

httpsJ^av a,.goiania.go.gov.bÍ/sistemas/sccer/asp/sccêí00300v.,0.asp

https:/ 
^/v 

v.goiania.go.gov.bÍ/sistemas/sccer/asp/sccêÍ00300vr0.asp

.3

1t1
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couPRov rÍTE 0E lrscBÇÃo Ê ff sÍnaçÂo co^sTRÁr

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

ConÍira os dados de ldentiÍcação da Pessoa JurÍdica e, se houver qualquer divergência, pÍovidencie ,unto à RFB a sua

alualização cadastÍal.

A inÍormação sobre o porte que consta nestê compÍovanle é a declarada pelo conlribuinte.

,J**{AÀrruEwElÉfR}

EOE
CADÀSTRAL

HORUS COLERCtÁL E S€RVICOS Lro^

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CÂDASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICÂ

HORUS COMERCT^! E SERVTCOS

oÉEE<EC&q^lMú.@à6rqmP4
a6.63i{O - Cmarcô .t r.dl.r. d. ltÁquin.. . .qulr.ô.mo. p.r. u.o l.duôrüli p.n . . p.ç..

r0L{4 - f.n tc.çb e .&Dir.. p.r iirr.
1O.0}5s - F.à.L.çb.b dtú píodric {trrica- do Ép.êílc..l6.rÍ.íldtuna
í1.616{a - F.à.k flo .l. qÀa pí!.r.r6 rar* n& -F.lôc..ró rí.rlÔrmrr.
2o.l26m - F.b.k flo d. h.rrf,dú.b. p{. aÍ{its .rt .
23.lto&a2 . F.b.k §.o .L rr.í.r.. .r. crÉnro p.n @ [ cdLúçao
2ala9.1á9 . ri.l{rgL d. ourd rLl naêÍ.í@ . .6 ll.. .ao ..I..lf.tdo .nLdm.nL
25.!l{.0o. f.bíloçao d.6tterú n |{16
2!2l r& . f.h.lc.ç& d. rrlqú. B..yrtó.aó mtalú . c.ld.lú p.D .qDclúro dl{
2!rl"a4 . trtL.çao .b .trú.|{.rB rálE-
2t 2êo2 - F.ô.k çaô d. F.dú!d d. tr.aa.ô. !b dta. §éto p.dúb.do.
6.4oao - F.b.lc.çaô d. .p...IB d. Érçao. .r.odúaaó, tm.çao . mDlí..ç& d. rüdb . vLLo
32-a2na2 - F.b.lc.lIô d. .quirtrmrú . ã..a.ia D.ó .tüónç. 9...o.1 . 9@li-idr.l
$.12noa-Lnui.nçaô.rr.rtlod..qulp. .to..h.l'lnnto. ópd6
Ílli{{lo - ldLLçaô .r. nlqilú . .qulp.úno. Lúú.a.r.L
/O.02.,{h.lônrt ú & Éirutrô retaaaa
«.21{e - rrr.l.e& . ún!r.nl.o datio
o-re.s-o - rrr,teào 

" 
*n,r.út o.tt rÚ o'r'.t c r.dd.bú6o, dt úúül.e&. cíÍh..x&

.!Jaa-Ol - rnp.rm.àe2 o m oô... ú.rr.nlrd. clvil .//rí!l.l4t . Cd!úElo. reio.b DroRiÉb, úb.*-. ur |tebi lm
a5-11-1{t - Cdrarclo pd .lrodô d. l4nóv.k. ortoÉLr . úfilt L. .ov6 . uÍdô.

206-2. Sci.d.ó. ÉorÍÉii. Umt .L

ROBSOXT€ON^ROO75@HOTl/tÀLCOX

ur^úÍn!4e.resfu
2!it5/20!a

ü

ApÍovado pela lnslruÉo Normaliva RFB n" 1.863, dê 27 dê dêzembm dê 2018

Emitido m dia 2ll07r2020às 15:47:€ (dal,a e hoÍa ê Brasnia).

ÍF________1

loo I

Página:1ll
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\(7-*

COMPROVANTE EDE

HORUS COTaERC|^L E SÉRVICOS LÍOA

REPÚBLICA FEDERÂTIVA OO BRÂSIL
coilPRovarÍTt DE tNscRtÇÂ0 E 0E stTUAÇÁo CÂDASTRÂL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍOICA

cÓeErEÂC&O'srlaoe
/r!.ll.laa. ConiÉb pn.Lc.do.r. orúúô6 lwú. E .lo.
rÍ,11-14, - Cn{.cb d rLc.do .L ô.lb!. . ni.óúlb6 ,lo6 . u...ro.
4alGral ' Cdr{Í.lo ,o. .t c..L .L Éça . *.sóíú @É Éó ri.!lo. &tdrÉroô.
4lj&r.02 - Cdraclo ,r rt c.t o d. p-u'ri6 . átu6-d.{
a,rl-2{1 - Cntr&cb ,§ .lredc rh moiEid.t- . trbrqú..
a5rl.,a2 . Ccn&cb d .t c.rro d. p.ça . .6.ó.t . p.n molD.ld.r.t . r.dql.l.r
aa.i2@ . i.pr.ut .. comÍ.L|. . {.rlrB dô cúÉÍcio .L cdrà!.ív.L. nkf,r.l., ,ro.lúú .lddúreb6 .
aa.t+lal, - R.r.6mt nLt cod,d.l...gÊd.. do.dir.írro d. núqúlmi .qúrr.m..to., ob.c.ç.... a vr
rl6.lLl,O - R.D.rót nl.. .omÍcLa. . .af,ôt ..ro cdiúGlo.L.ht o.ld{.rko., núwL...{t6.b @ don&n@
a6,lôaaÔ . R.D...6t nr.. .6ÍcLL . .tÊõt . .tô .drar.ro d. taxbr.. 6rÍarro. c.h.rro. . ..th6 .r. !1.a.ú
aA.l?@ . Ê.r...dtrnt ! @..cltL . .rr.t . .ro .dúEro .r. F!.l!to. .IDnd.lô.. ô.à54 . n nô
a6.i&aa2 . i.p.....n nb. cdMcLL . .gqL. do Cdirclo d. lúlrumíro. . .d..l.lr od4íô{rí.Ico+§pltlLd
aa.tH.m . R.r....ibnr.. cdBchi. . .g. .. do mí.:i., d. mE.ddi- .6 g.rl nlo ..r.clJt .ro
4.rt lai . Cqúrcb .r...dEi. .L DlmL yivB
aar!"i.oa . Corúrcb .r.c.drír .L mni.., llo.E. drrü . sllrrtart 14 . CdBlrcb .L..dBL .L dlá.L.r.tlB .g.a@l- cm .tlvld.d. d. Éelo[m ô . a.ddLk)|frrlo
aar3.l@ . Cdr{Ei. .Lctdirr. d. *Dnb p-. rúr.i.
{JlíO.Cq .cb .i...dbr. d. bit .Llthn
{J2aal . Cdilr b .L...lLtr .r. Éob . hmhÚ b..xlt b.b.
4632{{1, . Cd cb ti..dLr. d. c.oi. . r.gmt|o6 ô.D6.h.b.. í.rLha. .. .b. . tacúb.. Cd Ílvld.d. .b
ír*amn5íô . *dr.l.boDrb -.ei..r.

206-2 - §sLd.ó. €dl9r..ÍL LimlL.r.

ROêSON!ÉONAROO75@HOTUÂ|LCOX tô2) 323&7/155

21ro,r20la

ü

Páqt à: 214

rEõEI I4rõ-
lrJaaralrooct4tlr riE

Apíovarb pela lnsúuçáo Noíínaüva RFB no 1.863, dê 27 dê dôzêíüÍo dê 20'18.

Emiliro m úâ 2ím7l2020 à6 l5:17:{3 (data ê hoÍa de aÍa§ilia).



t REPÚBLICA FEDERÂT]VA DO BRASIL
couPRovÀNTE DE |NSCR|çÃOE DE STTUAÇÁO C^DÀS I RÁL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

coltPRovaNÍE DE tNscRtçÂo E oE sÍTUAÇÀo
CADASTRAL

80RUS COTaERC|IL E SERVICOS LTO^

,L3t{.04 - Cdrú..b .t c.dLt d.d4yn-.oG
r6J5-arl - Cdrírclo .t ..dh .L a$. hi.§l
..ja{.ú - Cdnaclo .i&rdh. .L C.dts, choo. . ÉÍlt .-t
,t.Jrí.oa - Cdra.cL.t cr.lht .r.,a... b.lo.. ài.d't-. n'!tüú
atjrí47 - Cdú.cb .n .dLt .r. .lÉ.Lt ., Êdnía, b&r, hômhd. . t.daEnr..
lÚlríae - Crnacb .ll..dlri. 6É.1j* m drrú F.úrr .llÚücbô n,. ..railÍlc.aLa rltarlôiúri.
aaJDTat . Cdih.b .rc.dLr. .r. p.ldurc ChBÍicl.. .n !.ri
a6l2nal . cmarêb .r&r.ll.r. .t .ríc6 dô úruÍto . .cEó.4o., .qio ,rotslo..l. . ,L ..gqrç,
a6,a2ta2 . cmar.tô .r.ê.dLt .í. dp.. . É..óri6 pE rE Drent b..l . d. ..íüníç. do tob.llE
/ra..!-6{l - Conú.b .t ..dLt d. c.had6
4,aaaal - Cdnlr.b .r...dLl, .L odkenrô. . .kôga d. @ hlDno
aôrattal - Cotr{r.b .L..dbr. d. lú!ru@íro. . n i.rblt p.ú @ úatlco, clrl,$c., hô.plLLr . d. Lôdtó.|,o.
,l..,ltla, - Cda,cb .t ..dLr. d. p.oduto. orloalobsbd
,L.arrLt . C6&cb .r..rdLL d. .dg6 d. 6ê.ltÍb ê rL D.!.L,L
..rLaa . Cdrarcb .i....lLrr d. úú.b . rri§6 & .olctu,lr
aa.|ll.,al . Caúcb .L...ü.r. d. .qtpúDnro. .b lnb.nailc.
116.!l..:l . CdraEb tt .ilr. d. .rrp.rnsra D.E l.b6úra..
aÀ!rl.a{ . Cd rÉb .r&rdhr. d. c6pdrll.. .lêEônLa . .qt}.r.ir4 .r. r.hÍdr. . .Mü.bTlo
aa.ôl3o. Cd rclô í*.d.r. d. rrqsils,.pr{B..qüirrlr6 F.r e.icF.ca.5: p.rró. D.tp
a6.a;t 10 . Cdlarclr .lr..daL d. rrqci.E, .qüip{EÍ.a p.D r.mpl.n !6, nrú.aac . cotflfaq ,.r!.. .

clxe É reF(- u umÉà tru
206-r - sebd..r. ÉmD...rú LrniLd.

ROASOTIEOII RDO75OHOÍIA|LCOI (62)32A&7a55

u u !tuÀ4ro c4sn{

132

ApÍovaô pelá lnsúufáo Normâiva RF8 nÔ 1363, cte 27 de dezeínbro óê 2018.

Emilido ÍE dia 2írO7l202O às l5:a7:,(} (dâtâ ê hoía de Brâsila). Pâgina: 3/t
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COMPROVANTE DE INSCRIçÁO E DE SITUAçÃO
CADASÍRAL

I{ORU§ COMERCIAI E SERVICOS LTOA

c§É ÉrÊsaâ§ro Ô^3 
^1r!rÉ46.6,!a{o - conércio .tac.dÉr. d. máquin.., .p.rêlle ê .quipamntB pôE Eo odonrdédhonoúi.Lc p. .r .

/r6Àti-Oa - Cúarcio .Lc.di.t d. Daqrin- . .qcip6l1utú p:ó lB Mrci.l: D.ÍL. . P.§ú
a6-61449 . Cqnácio .tac.di.E d. rn. máquinú . .quip.mnto. nao sp.cificadc ânt rbm.nL; prrt6 . p.ts
46.?Í10. Cs&io.t c!di.r: d. m.rLiã. p.Drlís rLÍivàdB
,16.?2..{0 . Cmar.io .t edi.r, d. íÀr.{s. . LdíE lá.
/15.?3-7{0 - CdróÍ.lo :t adi.L dê mÍ..L| .léIriÉ
4ô.?aá,m - Cdrér.io .t ..dt L d. cinE Ío
rt6.795-Oí ' CdrÉrcao .t c.dBlr d. tinlr., v.mL- . rimlt G
44.79-6{il - CdnaÍclo .t c.dÊt d. vldrc., Ép.lr6, vltEi. . nddu6
45.79544 - Cm&clo .t c.dki. ..p.cialiãdo d. mt ri.i. dâ c.n.t üCào úo ép.ci6c.do. i .riormr(.
46.795€9 - Cma.êlô .Lc.dl.tr d. mr.ri.L d. @n.lrüçio .m gdl
4633-4.{10 - Csàclô lbcâdi.rr dê d.f.úivôr .g.icôlâa .dubd, Lrtlané ê ca.üvq dô slô
/t6r+24-2 - csérclo âllodl.t dê .olv.ntê.
a6.a?-7{í - Csérdo .râ6ádl.i. de c.ldu6 .L pâ9êl . p.p.lão
/l6.1L349 - CméÍ.k, .tâc.dl3i. ê.pcddHo m oúÉ. ptodltG ht ÍÍEdÉrio. Íão 6p.dfi6dG ânbrtom.ni.
47.6!4al - cmér.lo v&lLta dê Drlnqü.{ô3 ê ardld résê.ilvo.
rt7.63-6{16 - cméÍc,ô v&.ll.t. d. .n5àrc.!õ.. . ôúnG y.lcú6 r.@.tlv6; pêçú ê eê..órl6
47.49{{5 - CdrÉrcao v&ji.t d. produlo. Ém.nL. dmi.-niliri6
n.194{0 . Álu9sl d. 0ü6 máquin.. . .qúipâ@nl6 c@rci.i. . indú.lri.i. .ao sp.ciác.do. .ni.riomni., ..m

cl:ÍeÉoÊscFçeuúMru^lrxu
206.2 . Sdiêd.d3 Enprêsári. Lihil.dà

5N

ROBSONLEON RDO?5@HOTI|À|LCOÍ (62)3233-7455

2110512011

uoÍlo * srruaço cú^srtu

ü

Aprovado pela lnsiíúçâo fLoíÍMdva RFB no 1 .863, dê 27 de dezembro de 201 8

Emilido no dia 2110712020 âs15:47:43 (d,aia ê hora ílê Brasllia).
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A RFB agradêce a sua visila- PaÍa anÍormaÇóes sobre política de pÍivacidade e uso, qliqllÊ.agú.
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HORUS
Comercial e Serviços

DIiCLARÁÇÃO CONJIJNTA

A EMpRrsA HoRUs CoMERCIÂL E sERvIÇos EIRELI, pEssoA JURiDICA DE DREIIo pRIvADo, INscRtrA No
CNPJ 20.306,945/000143, INSCRIÇAO ESTADUAL _ 10601006-9, COM SEDE NA AVENIDA NADRÁ BUFAIÇAL, N'45I, QUÀDRA I45,
LOTE 09, SETOR F^IÇÂLVILLE, C,OIANIA - C,OúS, CEP: 74.350-?50, de.lara para rodos 06 fins de düeito, esp€cificamenre p6Íâ psnicipaçào

d. licilâção na ,nodâlidsdc de pÍegão, o que se sêgue:

D.cl.rrçlo d..lqrrdrrmcÍlo. L.i Coopl.Ír.ü n *,U* /
lxclaramos qua estsmos sob o rcgime d€ MicÍoempresa ou Empr€sa dc Pequeno Ponc, paÍa efeito do disposto na bi Compl€mcnlaÍ n' I 23/0ói

D.cl.r.çlo Sümul. Vincül.nt. 13 (STF)

Dcclâramos qua nào coÍrtmlar€mos empaegâdos com incompâtibilidâdê corn rs sutoíidádes cmtrâtantes oir ocupantes de caÍ96 de diÍeçâô ou dê

ass€ssoíamento até o leícêiÍo grâq na foÍma dâ Súnulâ Vúrulant. n" 0l3 do STF (Supqmo TÍibuna! Fcdcral).

D.chr.çlo d. h.tirlêr.i, d. Frlo Sup.Ív.ri.íG lmp.ditivo dr Hrtiliúçto /
Declaramos, sob as perlas da lci, que até a pÍÊseole data não existe fato supeívenienre e/ou ampcditivo d€ habilitação, no presente processo licitâtório e

que úo conga Íros cadagÍos oficiais: Cadastro Nacaoml dc CondeÍlaçôês Civais por Aro dc lmprobidade Adminisúativa e Inelegibilidade - Cons€lho

Nscio.râl de Juíaça - CNJ, Cadaso Nacional de EmpÍesar lnidôneas e Suspensas (CEIS) - ConúoladoÍiâ Geral da Uniâo e CadastÍo de loidônms do
TCU e Comissão PÍocessântc Permanenta da PrefeituÍa Muricipal, bem como nâo sc enconúa em êstâdo de inidon€idade declaÍado ou st§penso, poÍ
nenhum Ôígão da AdminiÍÍaçâo t\rblica FedeÍal, Es!âdual, Municipal ou do Distrito Fêdêral, ciênte dâ obngatoriedade de declaraÍ eoÍrêncras
posteÍioÍes.

DECLARAÇÃo DE cuMrRIMENTo Ao ART. r.., ,n". ***r,,, on a, ./
DeclaÍa pôrô fins do disposto no iÍrciso V do ân. 27 da t i n" 8.66ó, de 2l dejunho dc 1993, ocrcsaido pcla t-ei n'9.854, de 27 de outubro de 1999,

que nào emprega menor de I 8 (dezoito) anos em tÍabalho notumo, pêrigoso ou insalubÍe e nào emprega meDor de 16 (dezesseis) ano6, salvo menoí, a
paíiÍ de l4 (qu.âlor2a) âho6, na condiçâo de apÍendi4 nos lermos do inciso XXXlll, do aít. 7 da Coníituição Federal.

D.chr.çlo d. Acc3sibilidrd.
Declara que, coíforme disposto no aÍ. 93 da l,ei n' 8.2 I 3, de 24 de iulho de 199 I . esuí cicntê do cumprimento dâ reserva de caÍgos previsla em lei
para p€ssos com deficiàEia ou paía reâbilitrdo dâ PÍevidência Soclal ê qu€, sr splicado ao númeÍo de limcioÍlirios da miúa empresa, alendo as

Ícgrss de acessibilidode pÍevistar na lcgislação

D.cl.rrçlo d. nlo Ulllizrçlo d.Trrb.lho lrcgr.d.lt ou For§.do
Daclârs qu. nào possui .m sua cádeia pÍodúiv4 empregâdos.xecuEndo tmbslho degÍadantc ou foÍ9ado, no6 leÍmos do inciso Ill e Mo an.l'e no
inciso Ill do ân.5o da Consituiçâo Federal.

D.claraçao Da Hauliíaçao. Dc Vc..cidrdc
Declaro que êíou cientê e concordo coÍr as cond4ões contidas no edital c seus sncxo6" bam como d€ que cünpÍo plenamenle os rcquisitot de

habilitaÉo. quc tods as d€clsmções informadas são v€rídicas, bem corÍro todas as cêíidõês apr€sÊítadâs são aúênticas, confoÍme paágrafos 4'€ 5'
do aí. 2ó do t ecÍeto Fcdersl n" 10.024/2019 ref€rentcs ao pregào em cpigrafc.

D.clartçlo d. Cotr d. ApÍ..db.g.m
Dcclaía sob âs penâs da Lei, quc curnpre a cota de aprendizagem nos teímos estabalacidos no an. 429 da CLT.
D.cl..rglo d. Rcrpoos.bilidtd. Ambi.trt l
DêclâÍünos quc atend€mos aos criteÍio6 de qualidadc ambiental a susrcnrabilidsdc socroâInbienlal que visa âtendeÍ aos s€guintes disposllivos
no.mstivos: ao aí. l70 dâ CF/l9tE, m an l'da Lci n' t ó6ó193 altemdo pcla Ler n' l2.349 de 2010, a Lei n' 12.187/2009 e á lnstmçào NorlÍatava n'
12010 dá SLTI/{I|POC
Dachr.çlo d. rut.oticidrd.
Declara pam fins de paíicDação na Licitação em epigmfe, que assrmrmos inteira Íesponsabilidade p€la autenticidade de todos os d@umentos que

forem apaesênladas na presênte licilaçào
Dccltr.çlo nlo .mpr.go d. S.rvidoÍ Púbtico /
Declaramos, em atendimento ao prêvisto no pÍegão €m epi8rafe, que nilo empr.gÂmos s€rvidoÍ público em s€u quadro funcional, nêm que possuimos

paÍentêsco em linhâ rctâ ou colaleral com prcgoeiÍo, ou equipe de apoio do presente pÍegâo.

D.clrrtçlo d. Ác.ii.çao Do f,dilrl
Pam fins de panrcipação da licitáçâo êm epigrafe, tmdo tomâdo conhccimenlo do Editâl coÍÍespondent€,DECLA RA M O S que aceilamos
plênamantc os tcrmos c condiçôes estabelecidas no mesmo, bem comq dê sêüs sncxos.

Da.lanflo dc El.bonçao ltrdcp.odcotc dc Pmpost
Dcclsr4 sob as pcllâs da lei, €m espccial o âí 299 do Côdigo Pcml BÍasil€iro, que:

IIORUS CorneÍcial e Seoiços Ltda - ME

Rua maíâmbeià quâdía 115 lorê 09jeÍdim atlàntico Goiániâ,go

Íeleíooê: (62) 3284-7455

CNPI: 20.306.945/0001-43

rE:106O1m6-9
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(!) a proposla apresentáda pala pqíicipaÍ do Í€feído PÍegão EletÍôíico am epigÍsfe, foi êlaboÍada de maneira independente poÍ nossâ €mpresa e o
conteüdo dâ pÍop6tâ nâo foi, no todo ou em paÍq diría ou indiretamentc, infoÍmádo, discúido ou rcccbido de qualquer oulro paíicipânte potencial

ou de falo deste Pr€gão El€tÍônico, poÍ qualquer mcio ou por qualqucr pessôa;

(b) a inrcnçâo de aprescntaÍ a pÍopostâ elaborada p6l! pânicipar deste Pr.gão Eletrônicq não foi informada, discuúda ou recebida de qualqueí outÍo

panicipanle polencial ou de farq por qualqu€Í mêio ou poÍ quálqucÍ pessoâi

(c) que não tmloú, por qualqueÍ meio ou por quslqueÍ p€ssoô, influir na decisâo de qualquer outro pâÍiciparÉ potencial ou de fato desle Prcgão

Eletrônicq quanb a panicipârolr nâo da Íeferida licitação;
(d) que o conteúdo dâ proposta apÍEscntada pâra paíicipaÍ de$e PÍcgâô Elatroiicq nÀo s€Íá, Ío todo ou em pôÍe, diÍeta ou indireumenle,

comunicrdo ou discutido com qualquer outro participante porencial o{r de falo anl.s da adjudicaçllo do objeto da r€ferida licitaçâo;
(.) que o contêúdo da proposta apres€ntada para p6íicipa, deste PÍ€gào Eletrônrco não foi, no todo ou em paíq drÍetâ ou indirehmente, infofinado.

dis.utido ou Íecebido de qualque. integrante do Íeferido órgâo anles da abcíum oficiôl dar propostar; e

(l) que esti plenamente ciente do leor e da extensâo desla declaração c quc dctém plcnos podcÍes e informaçô€s parâ firmá-la.

D..|...çlo d. vlaioó
Declammos scÍ Íespoísaveis pelos vicios € dâÍros dêcoÍÍenres do objero (câso ocoÍa), de acoÍdo com os anigos 12, t3 e l? a 2?, do Codigo dc Delisa
do CdlsumidoÍ (tri no 8.0?8/l9m).
Suj.it 3.3 .otrdiçõd do .dilll
Que se úeiu Às condisôcs esiabelecidas m editâl do PÍêgão ElelÍônico em consademçâo c dos Ícspectivos anexo6 c docuÍnento6, que acataÍá

integatmente qualqucr d€cisâo que veúa a seÍ tomada pclo licitadoÍ quanto â habilioção apcnâs dâs propoírêntes que hajam alendido à condiçõês

esiabelecidas c demonírcm int€BÍal po6sibilidâde de êxftutar os sêrvaços € que iÍExist.m fatos suFÍvenicnles impeditivos da hâbalitação oo que

coÍnpÍomíÀn a idoncidadc dâ pÍoponent€ no6 r€Ímo6 do Aíigo 32, panigzfo 2, c Anigo 97 da tri 8.61í, de 2l de junho de 1993, e suas alterações.

D..hrtçlo CNAE
Dêclala sob as peÍEs da ki quc o CNAE quc ÍepÍesenta a alividadc dc msioÍ rcceila é

4íl1J.03 - Comér.io por iÍrcrdo dê .rtomóv.i§ ..miomtú. üliliúrio3 novor. usrdo..
Varacidrda do3 docümaatos
Dcclâramo6 qua (odos os documento6 anexados.iunto ao sisteÍna do PÍegão Eletrônico corÍBpondem aos originais, s€ndô que em caso da

inveÍacidade da declaração, respoúeÉ sob as peÍús da lei.

Por ser verdade, firmo(amos) a pÍesente

C,OIANIÂ, IJ DE SETEMBRO DE 2O2I

HORUS

6^/r,
C§PJ: 20.306.9.t5/0001-Jl I.E: 10601006-9
lttrco DEt-Ltot\ cARLos DAr\f{s

uoRt s ERCIAI_ f SER\-IÇOS ftRf,LI

HORUS Coínercial e SêÍviços Ltdâ - ME

Rua marambâiâ quadra 11S lote 0g jardim atlántko Goiânia-go

Ieleíone: 162) 328a-7455

CNPJ: 20.306.94Sl0001.í3

lE: 1O@1mç9

ComeÍcial e 5eÍviços
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SECRÉÍARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS

SISTEMÂ NACIONAL DE REGISTRO OE EMPRESAS MERCANTIS - SINREMJUNTACOLTERCIÀL DO ESTÀDO OE GOIÁ§

CertiÍicamos que as informâçôes abaixo constam dos documentos arquivados nêsta Junla Comercial e
sao vrgen a data da sua expedição

HORUS COMÊRC|ÂL E SERVTÇOS LmÂNOME EMPRESARIAL

NATUREzA JURIDIcA SoCIEDADE EMPRESÂRIA LIMITADA

NIRE (s6d€)

5220/78252-2 20.306.945/0001 -43

DAÍA DE ARQU IVAÀ'ENTO DO
AÍO CONSTITUTIVO

2UO5t2014

ENDEREÇO AVENIDA Nadra Butuiçal

NÚMERO SN CoMPLEMENTo OUAORA l,Is;LOÍE (x}i BAtRRo SeiorFaiçalvilê

lNtclpto GOIÀNlA ESTADo Go

oBJETo SocIAL / ATIVIDÀDE EcoNÔMIcA

CoíÍÉrcio, ÍepÍesentraçâo, importaçáo e exponação, disfibuiÉo. lránsporte, prsstaÉo do seÍviçô6. assistáncia tácÍÍca € locaÉo no atâcâdo ê a varejo dos seguinles

Areia; ÍeÍra; Cascalho; Pedrâ; PedÍisco; Ciínentos; Cal Hidratadâ;lÁ{ue MlmÍat; CsÍveja: Suc6; RefÍigsrânt6 s Polpas d€ Frutas; Fabrica de RaÉo; Lên@l de Boíracia e
& Chumbo; DroÕas;Cobte Salva Vidas e BalÍíicos; Bóias de Slnâllzação; Bând€ir6 ê lnsigmes; Produlos alim€ntarss à bâso d6 sojâi Soiâ e seus derivados: Oulíos
produtos náo êspedf,cados anteÍiormôôlê; Ânimals Vrvos para Cíb, RecÍia. EÍrgorda, Abate, Pesqúsa e Regmdrçao; Lonâs Plásticas; Lonas de PVC; Material Plástico;
Semeírles; Mudas de Plantesi Plântes, Âdubos e lnsuínoG Agrlcol6; Big Ba$; Píodulos químico; AÍrúflia Anid.ã; Acido Suíúrico; CloÍeio de S&ioi Clorato de Sodioi
Hipoclo.ito dê Sodio: BâÍilhai SulÍato do ÀuÍinio: Prodúôs ô Metúiais Escolare6, P€dagóglcôs: Ptaygounds;Aleúnos; Mânivas e Ramas; Móv€is €m gsral: Equipamêntos
Médico-Hospilalaíes; Matênal de Expedienl6, Papelada e D6scaÍláv6ls, IvblsÍial d€ Umpeza, Copa ê CozinlE. ds ConsuÍno; Copo para Envasamsnto da Águâ, Láere de
ÀiumÍnio; Artigos para Festas, DecoraÉo. Pmdúos ÂlimentíciB éln nâturâê 6 lndustlalizâdo6 não Congelados, Seco6 a Molhados em Gsrâl; Maleriâis Esporlúos, Escolares,
Prodúos para Apicrrltrrra, Avicultura, Pisdclltura, Suinocullura e goúnocúltiÉ; Râdês, unifuÍmês € Câlçâaíos Comuns a da S6gurdnÉ, EPl, Prodúos parâ Sinâlizâçáo
Publica ou Privadâ em Gêral. Placas pal-d EnêÍliâ Solâr. BelâÍlas, Pn€us e Câmaras{e-sr, Lubrificantes, Grar€s; MateÍiais Metalúrgicos, Tubos, Con€xóas. Mânilhas e

ÀumÍnio, Embalagens FlerÍveis. PÍodúos FâÍmâéúcos, Prêsêrvâlivos, SupÍÍn€nb6 € D€scadáveis ds Uso ftonto-Médico o Ànbulatoriâl; lnslÍumentos Musicais de Sopro,
CoÍde, P€rorssão do Ípo Manual ou ElelÍônico, Sintetizacb.es. Mesas Coolroledore6 ó5 Somi Brindas Promodonais 6 Brlnquedos Comuns. e Educaljvos em GeÍal; pé-
moldados em concÍato; Eslruluras Ínetálicas; Ponte Rolantes; Escovas.
Comércio varêjisla e Atacadistâ d6 Automóveis, Camionetas e t,tjlitários Novos e Usadoe; ComéíEio Vaêista e Alacadista de Caminhõas Novos e Usados; Comércio Vârej
e Atacadisla de Motocid6tas o Motonetas Novas e Usadas; Comércio Varejiste e Alaca{,ista d6 Ônibus e Microônibus, Novos e Usadosi Comércio Varejista s Alacadista de
Guindasles; Comércio vaêista e Âtâcadastâ da Máquinas d6 PaümentaÉo e Íenaplanageln; CoÍnéroo Atacadlsla de Vareiista ds Máquinas s lmpl6mêntos Agícolas:
Comércro Atacadisia s Varêjista de Empilhadekas; Coméício Alacãdisla e Varsjlsla do Motonivdadoras; Comércio Atacádista ê Vârejista de Tratores de Eslekai Comércio

, lubÍifcantes, gás comp.iíÍÍdit ô gás liqu6Íêlto: RslifcadoÍes; Juntas; Palettes; Talhas; Bombas de Combusltusis; Carrsgadorôs Elélricos; Embarcaçoes Náuticas

dê Vacinas; Lávaúclàs, Secâdoras; Calandra Ho6pitala[ Máquiflas de akquele; Máquinas de Pavers; Máquinas de CostuÍa; Máquinas ds So.vele; Caninhos de Máo; Lonas e
Prodúos pâra Circos o Eventos: Escavad€ira Hidráulicas e de Pneus; CaÍrinlos para SoÍveles, logurtes, Cervejâ, Reírige6nles e l€ua; Escãdas GiratóÍias parâ Veículos:
Pap€|, lmprêssoÍas; A'noclâvB Hospitalarês: Agendas; PÍodutos para Brindes: Comércio Atacadisla d€ Máquinas o Equipam€ntos pard uso Comercial, Partes e Peçâsi
CoíÉrcio Alâcedisia d€ MalsÍiâis para ConstruÉo; Coínércb Atâcadiste d6 VirÍos, Espôlho§. Mt_âis € Molduras; CoíÍÉrdo Atacadista de Mâdeiras e PÍodulos Daüvados;
Tratoíes de Pn6ús, TrâtoÍ€s da Eísira; MobniveladoÍas, Pás Mecâ.icas e RêlÍo-EsceyadeiEs; Pivô d6 lÍiração; Ráclios Poíláteis e de Comunicação; EquipaÍnênlo§,

ntenas e Receptorcs d€ CoínuôkâÉo üa radio s s€us acassórios; Cercas Metálicas; GEdil Multiuso; C€sa de Vegêtaçâo; Galpõêsi Tanquês s Rsss.vâtóÍios pârâ

a Equipamenbs Nâ.iticos; Defensas poatuáriâs: ÀnâÍÍás; 8ólas MaítiÍnaq Poitas; Moto!ôs de Popa; Molores Náulrcos; Equipamentos 6 Mal6riais paÉ Àcadêmias de

Matâdouos ê Açougu€si CaHsiras Elátricas e a Vapor. Estufas; Mata-BurÍo, Tloncos. PoÍ!êirâs. PGl6s. Morô6s: lmplêrÍlêntos Agrlcolas, Equipamenlos para Automeçáo,
ExaustoÍes, Venliladoíes: Ar Condlcionâ(b6, Máqulnes ds FabÍicar Gslo; Grupos GeÍEdoÍes: TEnsíoínadoÍêsi Guirúastes; Mundc ê Empilhadsiras; ToÍrê de ilumioação e
6lólÍicesi Equipamsnios de Íelêcomunicaçéo, Equipamêntos ê AcôssóÍios para a Vrgllârxia s S€guránça Pública s PÍivada; Equlpemenlos pala Coleta, Ljmpêza, R€cidagem
ô Procôssamanto da úxoi Equipaínentos pala LavandeÍia, ReÍi{reraÉoi CoÍt€ s Costura C,omé6tlca dl lnduslÍial, Ssrrálhêda: MaÍcenada; Á€ropecuáda ê S€ladora;

e MateÍiais paÉ EscÍíóÍlo €m Gsral; FêíÍamentas em Ge.âli Equipamentos Gráflcos; Equlpâm€ntc para PãÍques d6 DiveBõês, ta2eí, Caça, Pesca, EspoÍis 6 Compeíção
6m GaÍal; Estrr1uías Flsicas pâra Palco€. Ev6ntc, Shows, GÍad€s, Tsndas ê Banheircs Ouímicos; EquipaÍnentos ds lnbÍmálica; Prodúo6 Elêtrodomésücos, Ele$nicos eín
GêIEI; Equipâmêntos ds PaümenlaÉo; Rolo-Compacüador; Espargidoí d6 AsÍafto, Uslna ds Asfdltoi DistÍlbuldor d€ Asfano 6 Equipâmentos de PavimentaÉo s PalÍulha

Obras de UÍhanização de Ruas, Praças 6 Celçâdas: lmp€rn€abilizaçáo êm Obras dê Êngenhâía Ciúl; Obías de Teíaplanagem; CoostÍuÉo s lnstalaÉo ds Cercas e

^lamb6d6i 
lnstâlaÉo e Manúênçiio Aârica; Consultoíia 6m lecôologia da lnfoÍmaÉo; ÀMdadês dÊ Mgilânda s Sagurança Privadâl Âlividades de Limpeza não

Apoio AdministÍalivos não Especifcados AntsrioÍÍnants; RsÍoínas e CoÍrstuçõês; Rep€laÉo e Manulênféo d6 Compútâdores e de Equipamento6 PêÍifáÍicos; SeÍviçps
DoÍrÉslico§; Agências de vragens; lnstalaÉo € Menut€nÉo de Sistemas Centrais de Â, Condiciooado, de Ventibção e RêiireÍaÉo; Rêparação e ManúênÉo da
Equlpamsnto6 ElêlÍo€letrônicos de Uso Pessoâl e Doméstico; Raparação ê Mandênção dê Computadorês e de Equipsmenlos PêÍÍédêosl LocaÉo de oulros m6ios de
Transpo.te não Especmcâdos AnteÍioÍÍn€nt€, R€pr8ssntaÉo Coíneídal.

CÀPlTAr R$ 3oo.OoO,OO

TREZENTOS MIL REáIS

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEOUENO PORTE (Lei n 1

PRÂZO DE OURAçÂO

lndel6Ímanádo

CAPITAL INTEGRALIZADO RI

TREZ ENTOS MIL REAIS

300.000,00

@lin@ Pá4iÉ: 112

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CNPJ

21n5nl14

DATÀ DE INICIO DE
ÀTIVIDADE
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CERTIDÃO SIMPLIFICADA

continuaÉo

CêrtiÍicamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial ê
sâo vigenteía data da sua expedição.

,/
NoME EIIIPRESARIAI HORUS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDÀ ./Z

NÂTUREZAJURIDrcA SOCIEDÂDEEMPRESÁRhLIMIÍÂDA

NrRÉ (Sede)

52 20É74252-2

CNPJ

20.306.94í0001-43

SÓCIOS / PARTICIPAÇÃo No CAPITAL / VINcULo / TÉRMINo Do MANDATo

NOME / CPF oU CNPJ VINcULo ADMNISTRÂDOR TÉRMINo Do MANDATo

HUGO DELLION CÂRLOS DAMAS
032_163.701-19 300.000,00 socto xxxx)üxxxxxxxx

.)ME

AOMINISTRÁDOR NOMEADO /TÉRMINO DO MANDATO

CPF TÉRMINo Do MANoATo

032.163.701,1S xxxxxxxxxxxxxxHUGO DELLION CÀRLOS DÂÀ,IÀS

úLnMo ÂRou IVAMENTo

DATA 16n7lm2l NúMERo 2o2oo8o278o

ÀTO ALTEMÇÃO SITUAçÁO REGISTROATIVO

EVENTO(S) ALT€RAçÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESÀRIAL) sTÀTUs xxxxx»«xxx»«

SbnãbrE Not vdifi€d
ú'o,"or" ,r, *. o r oeo vrrosotiJ**,*
o.L: 2@1.1!_03 11./«ta5 BAT aReÍ À-.têCod. c.rr6&siEÍrÉrb -
PloIô@b: 214911105 C,tsÉ.r.5€guE rçF: mOEr

Í*&*x a,r
C€.ü<Eo liirpline.b milidâ

ÂIrEMrR OE SOUZÀ GOM|OES, 39706S0172

G<iâ.â, 3 do N@mbó dê 202iPaula Nunes Lobo Veloso Ro6si
SEcRETÁRIA,GERAL

PARTICIPÀÇÃO (R$)
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOÁS

CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS
TODAS AS COMARCAS

104088793690

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 co

Requerente HORUS COMERCIAL E SERVICOS

CNPJ 20306945000143

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através dâ intemet pelo usuário do sistema;
b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidadê do solicitantê da certidão, pesquisados a
razão social e o CNPJ como digitados, sêndo quê o destinatário devê conferir a razão social ê a
titularidadê 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 httosJ/projudi.tigo jus.br/CertidaoPublica;

d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as açôes que versam sobrê
processos de iurisdiÉÕ voluntária;
e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 ate a presentê data.
f) qualquer râsurâ ou emenda invalidará a presênte cêrtidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO 104088793690

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida e
Tribunalde Justiça do Estado de coiás - Conegedoria Gêralda
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Sêtor Oeste CEP 74'130-012

Data da últimâ âtuâlizaçao do banco de dados: 24 de marco de 2022

às't0:25:í924 de março de 202

L Tribunal dê ,rustiça dô Estado dê Goiás
Docurlântô PubltcÀdô Dioital![êntê ú 2410312022 - 10:25:1S
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ATESTAOO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos a quêm possa lnterêssar, que a emprêse HORUS COMERCIAI E SERVIçOS ElRELlr/
com o CÍ{PJ 20.306.Ír45/m0143, sedie no endereço, Rua Marambaia, nc 185 sala 01, Jardim
Atlântico, GOIANIA-GO, CEP: 74.843.050, exêcutou a contento para a PREFEITURA DE

CÂMPEÍRE DE GÓtArcO, ATRAVES DA ORDEM DE COMPRA DE No 639, forneceu conforme
quantldade ê especificações e condlções gerais do edital e seus aneros:

Declaramos ainda que e empresa, cumprlu na integÍa o Íornecimento, não existindo até a
presente data, nada em nossos arqulvos que possâ desabonar sua capacidade técnica,
operacional e fl nanceira.

Goiánia 19 de abÍil de 201E

ARAUJO OLIVEIRÂ

SECREÍARIA DE SAUOE

w

Praça João Victor SÀl Centro, CEP 75 396-000 Campeslre de Goiás - GO

r-iô{rll

2 (duas! veículo sendo um íur8ão teto alto tÍansformada em ambulância padrão 8, e

uma furgoneta transíormada em ambulância simples remoção.
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Etelrobras

Palmas - TO, 3 de outub de 2014.

ATT§TÀDO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para devidos Íins de participaçao em públicas, que â empresa
no CNPJIMF sob o noHORUS Comercial e Serviços Ltda inscrita

20.306.945/0001-43, estabelecida na Avenida das Baadeiras, No 1210, ed. 3g, ü.03,
Yila Mauá, Goiânia - Go, tendo como responsáver técnico o senhor Leandro costa
Maia, forneceu 06 (seis) veículos Tipo Automóvel perua, para a centrais Elétricas do
Norte do Brasil S/4, arravés do contrato no 45000g3195.

Declaramos ainda que a empresâ HORUS comercial e serviços Ltda * ME, cumpriu
na integra o fornecimento, não existindo até a presente data, nada em nossos regisiros
que possa desabonar sua capacidade técnica, operacional e Íinanceira.

Carlos Hu e Silva
Gerente da Flegional de

Õ

ükrnotte,Llirâ*nr
oEP n050-000

1*Jra rio roc"tOttt-rc

centrais Elétricãs do Norte do Brasil 5A - Diretoria de operação - DO Rôglonal de Íransmissão do
Íocantrns - orr - Quâdrâ 101 Norte, Av. Ns ol. conjunto 02, iote 09, sala óe. plano Diretoí Noíte, cEp

77001-010. Palmas - tO, Brâsil Fone/Fax: (63) 3236-4233 email: eletronorteott@eletronorte.gov.br
www.eletrônorte,g0v.br

tl

Etetrenorte
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Clima Temperado

ATESTADo DE cAPActDAoE rÉcNrcl

Atestamos a quem interê§sar possa, que a empresa Horus comarcial e servrços
Ltcla, ME, inscrita no CNPJ 20306945/0001-43, com na Avenida das Bandeiras, 1210, Vial
Maua, Goiania/GO, fomeceu a nossa empresa;

05 Container DRY 40 Pés HC

Declaramos, ainde, que os compromissos assumidos estáo sendo cumpridos
satisfatoriamente, nada constando em nossos registros, até a presênte data, que a
desabone comercialmente ou tecnicamente.

Pelotas/RS, 22 de abril de 2015.

Edegar onseca
s Setor ds

Patrimônio e uprimontos
Embrapa Cl Temperado

CPF: 3,ú285'1820-53
CIC: 5012239181

Lpr... la.r.r,r d. PÚÇaa ,.,!9Elara
ryrrr,í.,b { b,kon a P.g,tÔ.lô.alêir.rto

§ n2fir rr-wllrrh - cr fu../ a03 - àu.5 Ês
Fo't tal ATí4t@- F., t§tt nl+rn,

Jtli/t t ca*a Ê.tlor,,' ú
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PRTTTÍTURIOI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a quem possa interessar, que a empresa HORUS COMERCIAL E SERVIçOS

LTOA - ME, Avenida G qD.01 tT.12 SALA 07 - Jardim Progresso - Aparecida de Goiánia
-GO, CEP 74.971-725 Telefone: (62) 3941-1609 CNPI: 20.306.945/0001-43 lE:

106010069, forneceu para nossa Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Urbanos e

Rurais -Convênio -Programa PRODESA-MAPÀ através do pregão eletrônico 006/2015,
processo 317312074, o seguinte objeto:

01 (UMA) PA CARREGADEIRA MARCA XCMG MODELO ZL-30

Declaramos ainda que a empresa HORUS COMERCIAL E SERVIçOS ITDA - ME, cumpriu
na integra o fornecimento, não existindo até a presente data, nada em nossos arquivos
quê possa desabonar sua capacidade técnica, operacional e financeira.

Araras 23 de junho de 2015

SECR MUNtctPAt DE SERV|çOS

PÚ URBANOS E RURAIS

-o

SANDRA HELENA ORZARI MIIÂRÉ

Prefeitura Municipal de Araras - Rua Pedro Álvares Cabral, 83 - (019, 3547-3000



: : !.i i',: .';I.'1- :r :-i : : I ;.,,!,-..r.i!.j;i.
i;Êslrn:81?i2ú?0 .,-

DECLARAÇAO DE CAPACIDADE

Declaramos que a empresa HORUS COMERCIAL E

SERVIÇOS LTDA. - ME, CNPJ 20.306.945/0001-43, com sede a Rua

Marambaia, ne 186, Jardim Atlântico, em Goiânia (GO), foi vencedora no

Lste 001, do Pregão Presencial 015/2018, promovido pela Prefeitura
Municipal de Edeia {GO) - CNPJ: 01..788.082/0001-43, para fornecimento
de 1(um) veiculo marca Fiat Strada Working, transformada em ambulância

tipo "A", no valor de RS 87.000,00 para o Fundo Municipal de Saúde de

Edeia(GO), tendo atendido ternpestivsmente a entrega do veiculo, o que

nos leva a declarar que a empresa cumpriu plenamente o contrato de

fornecimento firmado.

Edeia (GO) 01 de fevereiro de 2019

Filogóí)ie J, Machãda l'leto

Ásse§5il J. acnê§

145
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ESTAOO DE MATO GROSSO
SECRETARIA OE ESTADO OE SEGURANÇA PÚBLICA

POLIClA JUDICIÁRIA CIVIL
DIRETORIA DE EXECUçÀO ESTRATÉGICA

COORDENAOORIA DE OESENVOLVIMENTO I NSTITUCIONAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa HORUS
COMERCIAL E SERVIçOS LTDÀ ME, portadora do CNPJ 10.
20.306.945/0001-43 e Inscrição Estadual no. 106010069, situada na
Rua Marambaia, n. 186 - QD 115 - LT 09 - SALA 01, Bairro: Jardim
Atlântico, CE?: 74.843-450, em Goiânia/GO forneceu 01 (um) Veículo,
tipo utilitário VAN Adaptada em Unidade Móvel, para a Polícia ludiciária
Civil do Estado de Mato Grosso - Delegacia Especializada de Homicídios
e Proteção à Pessoa de Cuiabá/MT, sendo cumpridora dos prazos e
termos firmados na contratação. Não havendo contra a mesma nenhum
reg istro que a desabone.

Cuiabá-MT, 07 de janeiro de 2019.

Moacir Rodrigues de Menezes
Investigador de Polícia

Coordenador de Desenvolvimento Institucional
PJClMT

Avenada Cel Escolástico, no346 - 8aúro BandêiÍantos - Cuiabâ/MT CEp 76.01G2OO
Fone. (65) 3613-5636 / 36115650
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PREFÊITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA _ ESTADO DE PARANÁ

. PREGÃO ELETRÔNICO NA A9NO22

PROPOSTA DE PREÇOS

Nome da Empresa: PROESTE DRACENA COMÊRCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA
CNPJ- 1 1 .476.465/0001 -30 - lE : 292.1 12.034. |'t 1

Endereço: Av, Washingtôn Luiz. 641 - Jd. Metrópole - Dracena - CEP: 17.900-000
Fone: (14) 3305-9200

ia als:t' Dados Bancário: FAVOREC

, f NOEnfÇO ELETRÔNICO: conlrato@prveiculosespeciais.com.br

Telefone 14)3305 9200 Celular (14) 99766-0950

l

: QTDITE
M

ES PECr F rCAÇ ÔE S MíNrÍetAS

VE CULO ZERO KM CAPACIDADE PARA 07

E
uNt

D

VALOR
TOTAL

R$
130.880.
00

VE CULO
[,lARCA
CHEVROLET
MODELO SPIN
PREMIER DE
ACORDO COM
AS
ESPECIFICAÇ
ÕES EXIGIDAS ]

NO EDITAL. .

1
(SÉTÉ) PASSAGEIROS Ano e modelo
20218422 Siste,rla de f.eios abs. ar

01 UN vco|tdaciônado, 2 ai.bags (pâssag
motoÍista). cintos de segurança dianleiros com
retráteis de 3 pontas, cinlos de sêguranÇa
lâteÍais traseiros retíáseiros dê 3 ponlos, p.é-
leÍrsronador. desembâçador do vidro lÍâseiro.
velgcimelro e marcador do niYel de
combustivel, paêparâçãô pâÍa sistema de som
com Íiaçâo. Ievântador elélrico dos vidÍos das
podas, ÍetÍov,soles externos com €ontrole
interno, rodas de aço aro 15 çom pneus 185160
Í15. combustivellotalllex. potência do motôr de
no minimo 108 cv com 8 válvslas,05 (cinco)
marchas a í.ente e 01(uma) a ré. direÉo
hidíáulica. lrâva elétrica nas quâtro porlâs.
Protetor de Carler. Conlendo todos os
equipamentos de sêgurança previstos no
Código Brasileiro de Trânsilo e nas Resoluçôes
do CONTRAN. O primêiro êmplâcamento
devera seÍ teilo no nome do municipio- ondê os
custos serão por conta da empresâ vêncêdorâ.
O veicuio deverá ser entregue adesivado,
conÍo.me modelo a ser toÍnecido.

erro e l

L

i,lARCA VALOR
UNIT.

{R$)

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 130.880,00 cênto e trinta mil e oitocentos e o reais

coNDrçÕES GERATS
A proDonenle declara conhecer os termos do instÍume8to convocatódo que reqe a presenle lic,ta

}',

1

aiofstÊ oR CÉt{t cotiEÊcto ot vatct Los Ê pÊct§ tÍDA
av. a,lh!ígto. Lrrt, 641 - ,ó. {êt.ôpôrê D.rcÊía - c€P: 17.9o0-oce

ctrpt- 1t.4r6.a6stôao1. t0 - tÊ- 292.112_!14.111
Tetríi8r l8i,1,8AlO

I

- oÀóô§ oo nÉpnesÉNraúre t-rcel: ;ÉsslcÀ sonnEs7mnL orasiterra. sotterã-portadora da I

: cédula de identidade RG n.o 49.686 ô84-9-SSP-§P. inscrita no CPF/MF sob n.0420.362.928-44.
, residente e domiclliado na Rua Washington Osório de Oliveira n"1O93,Vila Piratininga na cidade dê
: Piraiu/SP. CEr,l,Q !Ql_Q§?_ I

I

I

-.-

30.880,
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Prazo de validade da PÍoposta A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do
pÍegâo
Prazo de Paqamento. conforme edital:
Prazo de Entrega 1 50 (cento e cinquenta) dias. contados a partir da assinatura do contrato
Garantia e assistênc,a tácnice: conforme ediial.
O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno íornecimento, tâis como os encargos
(obflgaçôes sociais. impostos. taxas etc.). cotados separedos ê incídentes sobre o fornecimento.

DRACENA. 31 de março de 2022 . tl

,' ..Ü

EMPRESA, PROESTE DRACENA EPE
CNPJ no 1 1 476 465/0001-
RG n'49 686.684-9 CPF 42O.

DílÂCEI{4. $P
,:

2

PROESÍE DR CEll^ COIÉRCIO OE VtICULOS E ?AC S LrDl
Âv. w.§Bngl§n !ú.. 041 - ld. Hatíópolê ' grôcúa - cÉp: l7_900-ooo

CNpr- 1r.476 .65/q)Ol. tto - lE: 292.t12 034_tr1
Íd.i1al t82i.ao30

!9PI999!t4!e!9sqL

,l



MODELO DESCRTçÃO DE VENDAS MARCA
MODELO

DESCRTçÃO CAT

5G752N Chêvrolet Spin í.8LS E MT 104665 CHEV/SPIN/,I.8L MT LS E

5X752N Chevrolêt Spin í.8LS AT 114706 CHEV/SPIN 1.8L AT LS

5B752N Chevrolet Spin 1.8L LT MT 104645 CHEV/SPIN .I.8L MT LT

5P752N
Chevrolêt Spin í.8L PREMIER MT 104677 CHEV/SPIN 18L MT PREMIER

104678 CHEV/SPIN í8L AT PREMIER

5E752N 104658 CHEV/SPIN 1.8L AT ACT

5K752N Chevrolêt Spin 1.8L ActivT AT

oBSERYAÇóEsi

- OS ITENS DESCRIÍOS NESTE MANUAL PODERÂO SOFRER ALTERAçÕES SEM PREVIO AVISO;

- OS ITENS DE PERSONALIZAÇÃO (ACESSÓROS HOMOLOGADOS PELA GMB) NÃO FÂZEM

PARTE DAS CONFIGURAÇÓES DE FÁBRlcA;

- OS TERMOS OE GARANTIA DOS ITENS DE PERSONAL2AÇÃO SÀO INDEPENDENTES DOS
TERMOS DE GARANTIA DO VEiCULO;

- PARA MAIORÊS INFORMAÇÔES, CONSULÍAR O MANUAL DO PROPRIETÁRO,

Dâta Revisão: 20ÍMl21
lnício dê PÍoduçáo: ííMl21 ÍÚARKETING CHEVROI

DE s {9

t

"tíl

t

Í

út -'t

\ e
/d!

E

Chêvrolêl Spin í.8L PREMIER AT

Chevrolet Spin 1.8L Activ AT

104674 CHEV/SPIN 1.8L AT ACTT



5E752N 5K752N5G752N 5X752N 58752N 5P752N

LT5
lugares

PREMIER
T lugares

ACTtVS ACTtVT
LS

5lugares

úz

x

EEf.'l

x

IiETi

x

lrEIê

x

IidIK

rt

t^Em

x

DESCRTçÂO

[E Ii]

x
x xx x x x x

x x x x x xx
xx x x x x xAhAs lraseiras m lêlo

x xAvisô eúo do onlo dê *gurãnçâ - motqislâ x x x x
x x x x x x xAviso soíroÍo do onto dê seguÍan9â - pâssâgêko

xBíakê LOhl x x x x
x x x x xCiÍlos dê s€ouíâÍçâ diantsiÍos com pís-tsnsboadoÍes â aiusts ds altuÍa x

Cinlos .lê sêguÉnçâ líassims hleÉis e csntÍá|3 ponlos x x x x x
x x x x xAssislêntê de pâírdâ em âclivê x

Co.úole Blelónho de êslâbilidadá ê tÉÉo x x x x
xLuz de posrÉo em LEO x x x

x x x x x xLuzas hdi€do.as ô di.ôç5o la!ôEis

x x x x x x x
xRegubgem d€ âltuíâ dos Íaóis x x x x x

x x x x
x x x x x x xSiíêínâ d€ k€irs com ABS ê sislsma óê dbüüiçáo dê ÍÍeÍagem ('EBO')

x x x x x xSiÉIêínâ (b tuâçàô óâ cadêiãs pâíâ dúl§ás ('b.ft. ê ToP Tê0rêr) x
xSbl,emâ ê imtüzâçao do moioí x x x x x

Àbrvo ô corri. Ír. co. p.Bb {.tc.lo rG v.iorb íta co. Piêb olro },1êgío c Aà,
Ab Er!.)

x

x

x

x

x

x

E

x

x

u

x

x
x xÀbvanc5 dô írêb dê mào co.n detãlhê sljmdo x x x x x

EsFl'os íeúolisore§ sxl8mo6 p.elo§ x x
x xEspêrDs relrovisoras onanDs e!.ilrEos na co. do veicrlo x

Espê16 rerovisoros ônaÍno5 eÉlli:os M ú p.êta Úihanle x
GÍadê totdcom moldu.. M @r preta b. hániê x
Grâdê Íônlâl côm mddué dômâdá x x
FaÍóis com supeíicie inlemâ 'Máscáíã Neqíâ' x x

x xG.ado lrcrr.àlcom d€ralh63 em p.ata'Link Süvêa
xtsderms com supeíÍlo6 inte.nâ êsclreila x

LogoínarÉ ChêvÍolsl com ruÍúo píoio (gÍâvalâs diânlelÍÊ e lÍâ*iiB) x x
Maçáírêlás eneríÉs nâ cor do v6igJlo x x x x x x
Mâ(áoetas 6xlôrnâs na cor D.€L x
Maç3rElâ3 ht€.nâs croÍnada§ x x x x
Moldu,as c!ê p.obf.ão hlê€l.la coí p.ela x x

x xPahelde insrumênlos €m píêto .Jêl Bbêe' x x x x x
Pârâchoqrrê§ Ílir|ádos na cor do vêlorb x x x
Paracioquês t)irtâÔ3 n coí do vêicub com detalres t-âseio§ cíomâdos x x
Pâíaclr.quer LlicoloÍ6s (cor.b vêlcub 5 p.eto) co.n derâhos m coí prelã bíihanE x x

xCoíimtic í0dâ da âço a p.E! §oD.€ssâl€nie aÍo 16' x x x
Râd r!ê lêto (b baía dupla co.n óêsrgn excl-Éivo Acriv x

Roda d6 âçô ârc i 5' com cak tâs ntêgràis x x
Rôdâs rrê âlúmihiô ârô 15' x
Rodâs de slumÍtuo âíô 16' x x
Rodas dê âlumlÍio ârc 16'com design dclrrvo Activ x x
Saias hlêraÉ com dêiâlhês rÉ coÍ písla x x
Volânrê com Í€vâsrimanto prsmium e óelâlhes nâ co. ciÍEâ

Vôbntâ côm Íâv.sür'€nto píemium o óêtâlhês na coí pÍâtâ x xx x

do @mpárlrrenrô dê gâsoliÍa pôr conlrob rercto na chàvê e botão

volanlo com3 rab§âdâirâlhôs É úcinlâ

x x

xI
x

I
x

I
x x x

x xx x x x
Chávê iho cánivêtê rbbrávêl x x x x x x x
CotiÉ dê dreç3o com lEgohgem €ín ahrâ x x x x x x x
Compúlâdo. (l€ bodo co.n Íb6lrâdoÍ m pâiÉl dê iGat,Éolc 6m Íú|çô€s d€
cüErrÍp ínédtr. vêlo.idâds Írédia, âúo.to.nia, êÍÍE dlt.as x x x x

Conrobdoí dê vôlenadô dê ctuzêkD com co,ÍlâÍdos m votâde x x x x
Colrobdo. (b lmi|! dê vâbciradê côm co.nândG rc volanrê x x x x

E@@E@@E
E

EEE
APARÊNCÁ

EEE
EIIIII

II

II II IIIIIIIIIII

IIIII
CONFORTO E CONVENIÊNCIA

IIII
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5G752N 5X752N 58752N 5P752N 5E752N 5K752N

ACTtVS ACTIVT
LS

5 lugaÍês
LT5

lugares
PREMIER
7 lugares

R7L

DESCRTçÃO

R7Z R7D R7F R7G R7K

DesembaFdoí elétrico iômpoíizâdo do vidÍo lÍaseiÍo x x x x x x x
Dircçáo EÉúica PÍogÍessiva x x x x x x x
lndicâdor dê lí@ dê marchâs x x x x
LimpâdoÍ ê hvâdo. êÉtíico do vlrro rÍaseiro x x x x x x x
Luz dê mrtêsiâ íro portâ-Wâs x x x x
Lu? inlêma dê coÍiêsia/lêiluíâ paÉ moioíislâ ê pâssãgêi.o x x x x x
Luzes indivk uais de leiu-. para ÍÍloloíista ê passaqeío x x
Acendimênlo âúomáti@ dos Íaóis akâvés de seNoÍ cÍepus.ulaÍ x
Sênsoí dê chwâ côm ajustê âulomálm de in[en§idade x x x

x x x x
SênsoÍ de êstâcioGmenlo lrasêro x x x x x
Lu2es ds leitura raseirás x x x x x x x
Painoldo inslrumênlos com Coolâ-gircs, hodôreiÉ pârciât. m.cadoÍ de niveldo
cômbüslívêl ê demãis tunÇôês.

x x x x x x x
RegubdoÍ dê jnten§idâdê dâ itumimÉo do páirel de instrurenios x x x x xx x
Sombrei?s - uroio{islâ ô passagoiro com esplho x x x x x x
fomada dê íoíçâ 12V x x x x x x x
TÍammissâo íÍÉnual de sêis veLrcidadês x x x
Trânsmltsâo áutoÍ!áli{:a de s€is vôbciiad3s csn opçaô ds tÍocâ ínânuâl dê
mÍctEs'Aclivô Sd€cf x x x x

Trava elslrica dâs pôílas @m aDnânênto E chavê x x x x x x x

x x x x x

Volântc. côm @nrrole das runçóês do rádio ê telefone

BâM do mtoisia com regulagem ds alturâ x x

x

x

x

x

x

x

x

x x
saíco da seguídâ nbiía tipâÍtijo e Íebârivel x x x x x x x
Ban@ da leíeúa ileE rebalivel x x x
aâncos d€ laciro diÍeÍsnciado íla cor p.êio x x x
Bâ@s @m rêvestimênto píêmLum x x
Bancos hibdios (leckjo e acabâmenlo p.emium) exclusúo dá lersáo Acliv x x
Bânco dâ *gunda íileÍa coÍeúço x x x x x x x
Encoslos d6 cabeçã laIêÉis e entral do b€nco da segundâ fileira x x x x
EnGto de ebeça dos bancos diantsiros com âjuste de alluE

ftovisão pala iÍlslâlaçâo de Édio {liâçáo)

x

tx

x

lx

x x x x x

x x x x x

Co.iunio ds aho fahí ês ' 4 unijâdês x x x x x

,cabámênlo inrêÍno m cor Prêto'Jd alãcr e CiM ctâro'Vêry Light Ptattum'

AzulEclipsê, Cor M€l,rlica - @17 (PDB)

E

x

tÍ

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
Prêro Oürc NegÍo - CoÍ Mêiári.á - @70 (PDB) x x x x x x x
Cinza Satin Stêêl - Cor Metâlica - @E5 (PDB) x x x x x x
BÍanco Summit - Cor Sólida - @4a (m0)" x x x x x x x
PÍâia Switcibladê - Cor Mêtáli@ - @78 (PDB) x x x x x x

EEEEEEE

II

SISTEIIIA DÊ SOM

EEITI

ACABAMENTO INTERNO

CORES EXTERNAS

{mq" => cóóhô Gq4.id. êEr6r@
'cB ,@ 6 â6 tuÍló6r dip.âiÉà p.d.m dêp€.d.Í dê mp.eadâd. M o dÉpo!üF marpllm

€icuLrtrào6êqr'9ádôrbráô.'Êmoffhdelariaras.oqúnáoiürr...tuÁrd(xrm@bdÕ*tqnadee€.|diivtádo.06dúôMânsdlcàôn t4l1993 dó c@rb
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R7B

x x x
x

Vitlo êÉti@ Ítas porlas com aoonam€nic por'um loque', ânü êsÍrâgâmto e
abenudfôciamsnlo aulornít â pêlâ cbâve x x

x
BAHCOS

x x x

Ct'êvÍolôt MyLrú. com Têh tCD sênsivêlao loqu€ dê r, intsgÍaçáo com
§maÍrphonês" alrâvés do Àidoii Âuro 6 A@b caÍPby, Radk! AM/FM, Eorráda
USB. Função Arrdio SlÍeamiôg, Conerão Bhrêtoolh parâ Cêlular e corfi9uíaçõ€6 do

x

x

I

I

f-----r-----
I
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ACTIVLS/LT PREMIER

lniêçào elêiÍônicâ de combirsüvel

Polimia Mâim Liquidâ
(ABNÍ NBR 5484/lSO 1545 Llqurda @ SAE bruta)

Toíque MAimo Lhuido
(AaNÍ NBR í84llSO 1585 Lhuldâ oLr SAE bllnâ)

Dianteno lransvêísal, Ga§olina a Etanol
4 s linha
8(SOHC)

12.3
M.P-F.I,

GãoliE: 1il6 cv (78 kw / 105 hp) @ 5200 Ípín /
Elano} í'l I @ (82,0 kW / 1 10 hp) @ 52OO Ípm

G6d,E: 16.8 mksí (165 Nm) @2800 ÍÊn /
Elaí'd: 17,7 mkgl (174 Nm) @2600 rym

Manual de 6 vebcidâdes ou Aulomálca dê 6 vêldidâdês

Elélrica Progrêssiva (EPS)

lndêpêndênlê lipo "McPhêEoo" / Bâm 6râUlÉâdqâ lgadâ â hâste tênsoÍa / Molas
helicokjais coÍn carga hleÍal Linea. / Amoriecedd lelêscópro pr6sln2âdo êstruturâl

Semi indspendênle coín êüo dê loíç3o / Aãíra eslab'lizâdo.a soldadâ m êixo lrasêio /
Mola h€licddar coín cq§t*Íe eláslii= lnêãr / Anonecedoí lelêscopico pÍêsso,Éâ.rc

Âço êslâmpâdo 6Jx1 5 (m @btâ
inlêqÉl prcsâ Dôr pâÉtus6 N

ÀbminÍr6Jxl5
(Sôúêssâlê.iê dê aço êslâmpãdo

48x16) -4 turcs
Radiais 19t65 R15

(sobressabn!â Íâdial Tl 15l/0
R1ô)

Radiais 205/ô0 R16

12V,50An
1@A

LaÍgura Total - êsp€rb â €spêiho (mm)

4,41ô
1,735
1,953

LS - 1.684
LT A PREMTER - í.687 (Mn / 1.609 (AT) 1,649

4,415
1,764
1,953

53

1ô2l 199
553 / 8ôr

952 / 1-608

710I 1.O21

1.068/ 1.841

TaÍque dê comb{siivd (l'úos)
Poíta-malâs (5nos - âté o canio supsi, do êlrcro

- 7 lwãres cm a 3' fileirE (l€ ba.co6 rcôalióa
- 7 hrgarês co.n a 2'filêna d€ báncos Ébalida

com s 2'flena dê bâMs íêbâlida

53

162/ 199
553 / 8&r

952 / 1.608

710I 1.021
1.064 / 1.841

Cmullê a Égina dê CônnguÍâçoês psÉ coíhêr4Í ô m!6no disponivêl pêB cada vê6áo-

Pêso êm qdm dê macha (Kg) 1207 {MT)
1235 (aT)

1 167 (LS MT) / 1210 (LS AT)
11E6 (LÍ)

TRANSMISSÀO

FREIOS

DIREÇ

SUSPENSÔES

ROOAS E PNEUS

SISTEMA ELÊÍRICO

DIMENSÓES

CAPACIOÂDES

S COMPLEMENTARES

hcódêPÍdUçáo15'o,rr21 MARKETING CHEVRí

1.8 SPEI/. ÉCO

1271 t 1293
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154

CHEVROLET SPIN 2022 - CONFÊURÃçÔÉS

OíStâr - rlstêmâ quê lntêtr. as tê.nolodar dê
GPS e telemáti.a véiculaí para §lporle dê
diversos servisos .o dierte, con!.ndo .om

C€nt.o dê Aiêídlmênto Onstar intê8rado 24
hor.s, 07 diar por 5êmana 5P752N 5E752N 5K752N

PREMIER
T lugares

ACTIV
Ã

ACTIV
7

R7F R7K R7L

03 mêsês ds gíaruirade iniciaÍÉo ã pãrli dâ dâlâ do
ênvio do Hmil ds âtivaÉo ou 40 dkrs aFis o âviso dê

vê.das, o qe ocôíêr píimeim.

Tenohoia OnStar (UE3l' x
Boló€s exctrsivos Onslar
> Boiáo Hânds FÍêe (chamadas de ÍÉos livres poÍ rccoíúêcimênio dê voz) - p.êssiÍrê o bolâo p6râ soli:ilâr
aleÍlas Onslar, realizar ou aleder ligações para Ce.'t'al Onstar, Õavêgar ms Íavodtos de s€u Ônstar ÀPP
> Bolão cênúâldê âssisiêíEiâ OíStâl - sêrviips dê NavêgÉção, CoícieEê e S€guÉr§3
, Boláo ds €moaÉnoâ Onslar. rêal,za ctÉmadas d€ oíneÍgÉíria

x

SERVlcOS DE SEGURAIICA
Âssislêmú a rspêEÉo leiculãÍ - mniloÍârenio átivo: âtravés dG sÍEo6 do vêí@b, paÉ c€s de
possívêl luÍto. O CenlÍo .le Alondimenlo OnstaÍ enlÍa ôm conlalo com o usúÍio para vaíjf.açâo ê assislóncia á x X X x

Alerla Dãrá o nãeesouecimenlo de oossoas ê ouelos no banco úaseiro x X

Assis!árr! a Ísarpê.ãÉo voiculiar - ínonitorams^io passivo: liqáCáo do rÉuáíb pâÉ o Cênlro dê Atêíúimênlo
OnStâÍ p6Íâ vêdftsçãô ê âssisêftiâ à rccupêÉção vêi$,âí X

Monitoísmênlo êm mlâs - ligaÉo do usúíio pâra o Cenlro dê Atêfldimênro Onsrar, arÉvés do botáo @nt-.ldê
a$isGmiâ, p€É rcnitdarento durante o seu trajêlo

\, X

Oeslirô Seguro - *ívrço de ab.ta de chegâda âo deslim pârã pesea iid@da pêlo usuám X x x
SERVIÇOS OE EMERGÊNCA

Acloíaí|ênto de emêBêrÉiâ pêb bôtão do reüovisoÍ (usúÍio leÍá píeÍêérciâ de chamadâs m Cento de x x

Acionameolo dê emergência pêlo On§lar ÂPP {icone SO§) x
ResposIâ aulomílicâ clie âcidêôtês pâra o Centro dê AI$direnlo OnSt r, q@ncb dêrêdadâ arrâvés de seÍ§orês
do veícub (êx; ai.bag e píérensjonadores do c,nto no caso d3 desâcêlêra@ compêtÍvel), com liqaÉo darêla pâÍa
o voicub otêíêcendo suponê ê, êm caso dê nêcesslrâde, acimreoio dos úgão prluços dê eme€€ncta. Estâ
luncimâlidade depêÍrdê da êxisrência de sinalde rede leleÍôni€a celular ná bcâtióads.

X

TÍansÍoÍôncia de lbâç€o párâ Chêvrolel Rmd SeNice m @e de pare elétÍiÉ o! m4ãniE (gÉluiio duÉrnê o
p.inÉüo ârD da @mpía do veículo)

x x

DÁGNóSÍEO REMOTO

híoíÍnaçóes m têmpo real do veiculo co.m Alerta de Pr6são cb§ Pmtls e odômeüo tDtal (quibm€trBgom)
alrâvé§ .to Onslar ApdPorral W6à

x x x

SERVIÇOS DE PONTO DE INTERESSE E NAVEGACÃO
Aleílâ de Rodízb - aviso soíroro inío.mando dienle dê rêslíiÉo vêicuhr nâs cijadês ondê a bi sê âpli{á x
Ponlos de lnle.essê - bcalaaÉo dê poslos dê gâsoliôa, Concêssionánâs Chevrcler, lojas, entrê ouúos X

Cal CênleÍ ênvia â .ota m Wazê ou Goôglê Mâps do SÍÉÍiptsÉ Ârúíok, do usuáno podendo píojolaÍ o rÍajeio
no Chêvmlê ety Liok se o clirnG wêl o aplicawo do ÂrúÍdj Auio bairado.

X x

ON STÂR APP & WEBSITE
Alsíta dê Ílovimênlo - iôto,ríÉ !Éuàio por êí'âilou alsta m celulaÍ quando o veiculo é n'ovihenrâdo x x
Alêrlâ dà valêl - infoÍÍÍrâ usuáno poÍ êmail ol, ahÍta no celuhr quâíÉô ô vêícub u(,râpâssâ o gêoÍêncê (pêrníÉúo)
d€ 5OO Ínerros do localcl'c âcionâmênto ds Í!.Íráo x x x

AlêÍia de vêbckiad€ - inÍoma usuádo poí snâil o! âlêrtâ m @luhr qkndo a veloidádê *tipulâda m aplicáNo x x

LigaÉo vkr APP - contalo direlo do usuáíio com a Cêírlíal de RêlaciEmnro Chêvolel x x x
Ligação via APP parc linha dê emeÍgência OnsraÍ x x x

LocalizâÉo - infomaçáo e compadilhamenlo da coo.demda do vêÍcub ou do cêllJ3r do usuâio.ras rêdês seÉrs x

LMli?aÉo - inÍo.íÍ'açâo ê êoÍnpânilhâmênlo da @rdênâda do vêícub ou dô cêlulâr do usuáÍio nâs redâs sdràrs x x

Luzê§ e bo?ina - acbnamênlo remto @m 5 dispâ.c dê hziM o aGndim€nto dôs Íaóis
Mêu veiculo - in oÍÍnaÇões cle Oiâqúslbo Rêmôto x
Navegêçâo - indk=Éo dê rotâs ê lraj.iiG paE navêgação alÍavés de oüt os aplicativos de mapas e tÍànsito
co.npâtivêis (!m o Aplbâtvo oostàr {Ém waê, Gooolê MaÀ§, enlrê o{üos)

X x

Sga Mê - mnúoramênto remôiô dô veiculô pôr 15 minllos, com ini(mâÉo dê l@lizaÉo â câdâ 2 mmllôs x x

hiô (,3 Proaúçáô. 1í04,21 MÀRKETINGCHEVROLET
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secretaria Especial o.Y:il::::.l;-E;;;:â.'ião e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

CNPJ:

Razão Social:

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme ert. 17 da Instrução Normativa n.03, de 26 abril dc 2018)

11.476.46s/0001-30

PROESTE DRÂCENÂ COMERCIO DE VEICULOS E PECÂS LTDÂ

Atividade Econômica Principal:

4stt-t/ot - coMÉRCro ÂvÁREJo DE ÂuToMÓvErs, cÂMroNETÂs E uTrlrTÁRros
NOVOS

Endereço:

ÁVENIDÂ \IÁSHINGTON LUIS, 641 - JÁRDIM METROPOLE - Dracena / São Paulo

Obscrvações:
Â veracidadc das iaformações poderá ser vcrificada no cndcreço www.compresgovernameatais.6ov-br.
Este ccrtificado não substitui os documcntos enumcrados nos artigos 28 e 3l da ki n! 8.ó6ó, dc 1993.

Emitido em: 08/03/2022 16,'24 lde I
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA - ESTADO DE PARANA
PREGÃO ELETRÔNICO NO 09/2022

ANEXO 05 - DECLARA Ão oe rNexrsr NCIA DE FATOS IMPEDITÍVOS

A empresa PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS
LTDA, estabelêcida na Av. Washinglon Luiz, 641 - Jd. Metrópole - Dracena - CEP:
17.900-000, inscritâ no CNPJ sob n"1 l .476.465/0001-30, por intermédio de seu
rêpresentânte legal o(a) Sr.(a) JESSICA SOARES ARTlNl, brasileira, solteira,
portadora da cedula de idenlidade RG n.o 49.686.684-9 SSP-SP. inscrila no CPFIMF
sob n.o 420.362.92844. residente e domiciliada na Rua Washinglon Osório de
Oliveirâ n"1093, Vila Piratininga. na cidade de Piraju/SP. CEP 18.803-052. no uso d
suas atrabuiÇões legais.

Declara. sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impêditivos
pâra sua habilitaçáo no pÍesente processo ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.

DRACENA.3l de mârço de 2422
,^r-ü-l
. I trlt'

' . ,:. ,1,í,

. -,:..i4

Í?1

LTDA
EMPRESA: PROESTE DRAC

CNPJ no 11.476.465/000
Jéssica Soare
RG n'49.686.

s Artin
cPF'. 42A 362.928-44

.vE}õIJLOS
ORÂCEFiA - SP

,JEATCAS
Ij

I

Representante Legal

4

pFloEsÍE DhaaEnl cora€Rcro tE vElcut"os E pEcÀs tÍD^
Á! !!.shrngtoí Lúrz- 44r d. f.ler.ótolê - D.a.enó - cÉP: rr.g!3-(x)a

CalPl 1! 476.465/0001 l! iÉr 292,11? Of{,rir
IÊl:i 1§r ls2r a0lo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA - ESTADO DE PARANA

I ANEXO 04 - DECLA O DE IDONEIDADE I

A empresa PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS
LTDA. estabelecida na Av. Washington Luiz,641 - Jd. Metrópole - Dracena - CEP:
17.900-000. inscrita no CNPJ sob n"í 1 476.465/0001-30, por intermédio de seu
Íepresentante legal o(a) Sr.(a) JESSICA SOARES ARTlNl, brasileira. solteiÍa.
porladora da cédula de identidade RG n.o 49.686.684-9 SSP-SP, inscrita no CPF/MF
sob n.o 420.362.928-44, residente e domiciliada na Rua Washington Osório de
Oliveira n"1093. Vila Piratininga, na cidade de Piraju/SP, CEP 18.803-052, no uso d
suas atribuições legais.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento
licitatório. sob a modalidade de Pregão Eletrônico N.o 912022, tnstaurado por esle
município. que não estamos impedidos dê licitar ou contrataÍ com a
Administraçáo Pública, em qualquer de suas esferas.
Por ser expressão da verdade. Íirmamos a presente.

DRACENA.3I de março de2022 lTl.+:r
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EMPRESA: PROESTE DRACEN co

CNPJ no 1 1 476.465i0001 -30

Jéssica Soares Artini
RG n'49.686.684-9 CPF 03629 28-44
Representante Legal

E E PECAS
_i:!'

LTDA

l

PioESTÊ Dt^CÉtA COitÊRCtO OE VETCULOS E PCCIS LÍ9^
Âv. v/.§hangtên Lúiz,641 ló Àrêtróoole. Drâ(.na - Ctp: ,7.q00.0í10

cÍPl. rr./r76.465/O0Ot l0 - I€ 292,112 034.11r
Íêl (18) l82l SO]O

PREGÃO ELETRONICO NO O9I2O22
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA - ESTADO DE PARANA
PREGÃO ELETRÔNICO NO 09/2022

ANEXO 06 - DECLARAÇAO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS
MENORES

A empresa PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS
LTDA. estabelecida na Av. Washington Luiz, 641 - Jd. Metrópole - Dracena - CEP,
17.900-000, inscrita no CNPJ sob n'1 1 .476.465/0001-30, por intermédio de seu
representante legal o(a) sr.(a) JÉsslcA SoARES ARTlNl, brasileira, solteira,
portadorâ da cédula de identidade RG n.o49.686.684-9 SSP-SP, inscrita no CPF/MF
sob n.o 420.362.92844. residente e domiciliada na Rua Washington Osório de
Oliveira n"1093, Vila Piratininga. na cidade de Piraju/SP. CEP í8.803-052. no uso d
suas atribuições legais.

Declaro que não possuímos. em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores
de 1B (dezoito) anos em trabalho notuÍno. perigoso ou insalubre e em qualqueÍ
trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz. a partir
de í4 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal no 9854. de 27.'10.99. que
altera a Lei no 8666/93.

DRACENA,3I de março de2022.
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EMPRESA: PROESTE DRAC

CNPJ no 1 1.476.4ô510001
Jéssica Soares Artini
RG no 49.686.684-9
Representante Legal

, - ,:;o

CIO DE VEICUL1f,S E PECAS

Il',."t- :

0 36292844

5

PtolsTt Dt ctt{^ cotattcto D! vttcutos r PEc^§ LÍDl
Áv. Washington tirlz,64l - ld. M€üôpol. - Orrcenâ - CEP' I7.9OO-@O

CXP: r 1,476.165/0001 .10 - lE: 292.1 12.016.r r I
Tel:{18) 1821-8olo

LTDA L



159< f ) r t'f I '-t '"\r fi 
r-'

' -r-f.Jltr, iJt

ANEXO qz:!EqLARAÇA O DE NAO PARENTESCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA - ESTADO DE PARANA
PREGÃO ELETRÔNICO N" 09/2022

L I

A empresa PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS
LTDA. estabelecida na Av. Washington Luiz,641 - Jd. Metrópole - Dracena - CEP:
17.900-000, inscrita no CNPJ sob n''l 1 .476.465/0001-30. por intermédio de seu
repÍesentante legal o(a) Sr.(a) JESSICA SOARES ARTlNl. brasileira, solteira.
portadora da cédula de identidade RG n.o 49.686.684-9 SSP-SP, inscrita no CPFiMF
sob n.o 420.362.928-44, residente e domiciliada na Rua Washington Osório de
Oliveira n"1093. Vila Piratininga, na cidade de Piraju/SP. CEP 18.803-052. no uso d
suas atribuições legais.

DECLARA. para efeito de participação no pÍocesso licitatório PREGÃO
ELETRÔNICO No 912022. do Município de Nova Santa Bárbara, que não mantém
em seu quadro societário ou emprega cônjuges, companheiros ou parentes em linha
rela. colateral ou por afinidade, alé o terceiro grau de servidores, quer sejam de
cargo em confiança ou estatutário, de direção e de assessoramento. de membros
ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças. Compras e Licitaçôes do
Município de Nova Santa Bárbara.

DRACENA.3'I de março de 2022
7r.+ .3íl7ç
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EMPRESA: PROEST

CNPJ n" 11 5/0001-30,

&E,
LTDA

Jêssica' oares Artini
RG no 49 686 684.9
Representante Legal

*r,*oi62.928-44

6

PROESTE DiACI A COrÊRCIO DE VETCUT-OS r reCÂA !ÍD^
Av lVâ5hrngton tu't. 64t - Jd. Mrlnjpor" . Or.crnâ - CEP: t 7 9OO.OOO

cltpl. 11..76,165/0001.10 - ÍE: 29, lr2 ola 111
Í€r:(18) .t82t-8030
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Divida Ativa

Certidão Negativa de Dêbitos Tributários
da

Dívida Àtiva do Estado de Sào Paulo

CNPJ Ba:e 11.4;ê.4ã5

P,eEsàl'JBdo o drÍeío de a Fazenda do Eíâdo de S5o Par.llo cob+ar ou;nscíEver quãisquer dívdas de
responsabílidâdê dâ pêssoa juriüea'{isiea acims iúeírtificãda qúê vi€reín a ser arurãdas. é ce.tif€sdo gue:

nào constam tÉbitos inseritos em Oivida Ativa de responssbilidadê do lnlerêssâdo(â).

-'ã1êndê-se de CRDÂ emiiida para pessoe juríd rca. e pesquisê nê base dê dado,:. é ista poí meio do CNpJ Bas€.
de ,f?do lJe 3 .Êridâo negãtve eb]-3nge lodos os es:aàehc;mentB.3 do eontribuir'.ê, cula r3iz do CNPJ Eela
iouelã àcimÊ 'nfo'msdà

Fc. hB 1 c: 1

Dala e hora da emrseào ;: - ,- c-= c: E'::, 
=

:- ::tÉ 11:. -i'.t-i. l :ç ds e- :=àc,

.le-i.lào em,:roa r. o: te-ma: qF-=G= |:. :. de g de *B 3 de iü11

QuaQuer rasura ou emenda in?alidaÉ eetê docuíÍ€nto.
A a.êilaÉo deEtã cea;dão estÉ c$ttrcimda à veriliceçào tle sua aulenticidade no sílio
htF:/rswr.diviraetiva-pge-sp-gov-b'r
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PODER JUDICIARIO
TÊrBUitÂL sE JusrlçÀ oü E srÀoo aE sÀo pnuto

genrtaÃo EsrÀEUAL oe ors:rnrautÇêgs civers

It,,l l,iü!i 0056í74í3S
16{

À Diretoria de §ervigo Tárãlc, de lnÍEr*aÉer Cíveis do{a) CsmErea de §às Palls -
tipital. Ec uss d* 5uàe alf,bui$ês lEgsis,

CEETIFiCA E OÀ FE que, pesry:issnda oç .esistrss de d,s!Íibusõ€e de PEDIDOS Í)E
FÂLÊNCIÂ. coHCoHtlATAS, FECUPERAçôES Juotct&Is = EXTR JuotctÀts. ãnrerisÍÊs ã
:8,,ü312C2:, rsifiror }lÀEÀ CO STAR eoms rÀ,:iÍÉqrÊíde!'in1ÊrÊs3Eds em nome de

PEOESTE DRACE A CO*IERCIO OE I1ÊICULS S E PEçÁ S LTDÀ. CI*PJ: I1.{7ô.{t 5i§0&I-3Ê

':âRÍErrI}Ê indi*agie eênst3nte d. Éedid* de :ertdá e

e3tã réfiidà8, rràc apelta E"din3ii3§rÊnte ss prc,cÊsras Ém qLe 3 FÊrlts ?ú:ú l1c.}1É Jôt

!ÉaqliisãdÊ íg;ra ca*:l ru:or {ts}. Eàs apon:g,Cos o: leitgs esm :,lusÇic em t':.r,*çáe .i
*i'i3§!r3das nÕ siElê"1'r3 rilíE.msi::ds reíereFtes 31Bd3s ãr C*msreas,'Fcros Eeg,g1..g;= e Distrlâis rlg
Ês:3ão de 5ã3 l- 3L.c.

A dsts dê informar::$a de Êêdâ §o#€íêeiFcro pcde se. verilclde no Cemsricado
EPr 1t::'?C1Ê

=1ã 
$êíaâÊ Ço15ide.3 c; ieil3s Clslr'E!id§5 .lE 1; l**iên:,r, nlÊtÍtig gúÉ eEtqaol Êm

§íau dB EeesÉô.

Náo êxi5:Ê cô-'1exio con', q,;:q,.:e; oúr3 b,33É ae é3á{t de ,nr:,:Jrçàc lúslrr-a ou r*m :
F.s..erl; FedÉr3l que venfque ã .iÊn:idàdÊ do l.lctlEiãÁ.iÁ§ SÇtiÀ. coar c ÊFF;.:ll',lP-,. ,i
m*feÉnas dos dÀdos pê;:êsre íslnecidÊg pelú Fesçui53dÕ É ee .e:pans,: bíliúãSê et(eluS,ya dê
deatin*tárit dE certtdáo.

À e*didàe em neme de pe::oa 3uridicã :on:idera os prêee9s8s relerenles à mâsix e às
filas e poderá 3p'Õntrr hi!*ã de hamôninrsç nào quatiicades aoín lirês empreseriais df{rentÉs ds
nêfnÊ indlcãdo sa êertid§sr{El§.ELl. 3rC. ElS, EPP. ME, b!€i, ITDA}.

. lg de rôarça d€ S23

]TJ§P
PEDIDC N':

0ri5§17{r39

r1

cEFtlff, L,l o *!.' 6}a{.lto

Â rulÊr{isitarrÊ dêsrr cenilfo podeÉ ser coíklnada FU intÊGe, ns ere de T.t&trni§ de Jusiç§.

FüLHÂ:1lt

Estg ceaidàs só :em yãi.rdâd€ med,3[1€ tsssiÍàtl]rs d,fii!§.

Ês13 ee.trdâc é sem arsl:rs.
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PREFEITURÁ DE ORÁCETA
rxRETotrA Í)E ÂERECÀ§f,çÃO. TRrs{rTÂçÀO. R §CÀLIZÊçÃ§ E JrrLGÀfttEHT§
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CERTIDAO T{EGATIVÀ OE [}EB'TOS T}E TRIBUTOS iIUXICIPAIS
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E,nitdã às I

Xôdiar i; E! 'lur:_: ?!ffi_:i:F.-rEr_.:- i

CÊftd:c êÍ*iida *ratuilafl enlE.

,a:ençio qu*§ler nq§ra ou emende i.§alidaÉ eate doeumento.
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MII{I STERIO DA FAZENOA
Secretaria da Recêitâ Fedêral do Brãsi]
ProcuÍãdoria€eral da FareÍÉa Nacional

CERTIDAO HEGATIVÀ T}E DEBITOS RELATIVOS AO S TRISUTOS FEDERAI S E À DIVIDA
ATTVA DÂ UNÉO

l{ome: PROESTE BRACEIIÀ COf,IERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA
CH PJ: J í -t176.4651000{ 3S

RegEglvado o direito de a Fazênda tlacional cobrâr e lnserever quaigquer diyidas de
responsâbilidade do sujeiio passirro aEima identifiBado qre yierem a ser aFlradas, é ceúicado que
n5o soníam pêBdénciãÉ êm sêu nome, rÊlaiivss a cÍáribE lÍibutário6 sdmiaistsadoE pela Secre(ãria
da Receilã Fedêràl ds Brasíl {RFE) e a inscrições em Bívide Àtiva da União (DAU) junto à
Procuradona€eral da FazêÍda l{àcionEl (PGFNj.

A ace agão desta eê*idâo está csÍldicionade à veriücaÉo O€ Eua ãutenticidadê na lnEmêt, nos
endêÍeços <rttpJ/rfr .gov.bo ou 4{p:iÁr**.pgfrr.goy.bÊ.

csn basê nâ Foíaia Coírjwta RFBJPGFN no 1.751, dê 3í10{2014
in|l.ls á
tÍ'álide eié
Côdrgo de
QuBlquer me'rda i.rya lidará 

=Eie 
do-r.lmenlc

Esta cÊÉidâo é váliía par: o êstãbêrec*nênto malfiz e sueg fliás e. no cãso de Ên!É íêde.âlivo, psre
'irodos os óngãos e fundôE púü6c!E da adminisfaçâo diíEE a elê vrnculàdos. Reêrc-s,e à situagão do
sujeito passivo ns âmbito da RFB e da PGFiI e ebrânge_indusi're as contriburcôes sociBis previslas
nas alineas 'a a 'd' do garágràíD (mm do aê í 1 da Lei n" 8.212. de 24 de julho d€ lggi .

. 37CD.44C6.2173.7C34

14:1ã do
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CERTIDÃO NEGÀTIIIÀ DE DÉBITO8 TRÀB}LHI8TÀ§

t§orrrc: PROES?E DRÀCm[l C!i{EBCIO 3E VE TffJLOS B PECÀ.S LTDÀ (MATIIZ E

PILIAT§ }

O§I9J: i1. 4?6.465/0001-30
Cert1dào rr

Exp€diÇâo:
22
àÊ i6:28:25

': 77 20

valldâd.:
de gua cx

0 (êÉsrLô ê ôl,têíLâI dlas, conLados da dara

CEELiÍ: êe'Êê quê Pi,OE§tE DRÀCBI.II COIIE*CIO DE VETCOTOB E PBCIS LIDÀ
(xrrBr| f lILIlIst, InÊcriLô(â) nô oIPJ Êôb o n' 11,r?6.45tl0001-30,
rfo co!|aTl êoÍnô inââlrrplcnec íô Bênêô Naclonal dê DêvêdôrÊâ
TÉÀbâ1hIÉLàá.
clrtldlo ârElLIdâ êom bââê nos artr. 642-A ê 88f-À da Coosôlldagãô
dee LelE do Trabalho, acrêscêni-ados pêIis LêIs ns.E 12.4r[0/2011 ê
L} .*67/2OL7, é nÕ Àro 01/2022 dâ CGJT, d.21 dê Jânêlro dê 2022-
oà dâdôÊ côââtântês dcata ccrtidlo aâo dc rce;loneâblLldâdÊ dôá
Trlbunale do trabalho.
t§ô êâso de lresroa JurÍd1ca, a cêÍLid8ô aEÊsLà â êmprêsâ Éfi rÉ1àÇliô
À todos oÉ ÉÉtrÊ Êâ t âbêlêcfunêniôEr, âsÊtlciâs ou filiels.
À âÊÊiLâÇãô dêÊtâ cêrtsldão coídLcionâ'Eê à vÊrlfl-eaçào de eua
âutê!rt IÊldâdê !rô póÊLÁl do frlbuaal Supê11or dô Trâbalhô nâ
I:11êrnêL (http: //www. Lât.Juâ.brl -

cêrLldâo êmlLlda grâtultámênLÊ .

nr"orlÀçÃo rxPoErÀrTE
Dó Eánêô tlâciónãl dê DêvêdôJês TràbaLhlÊLâà ÊôtlgLem óÊ dâdôâ
;reccssárr.oÉ à idênLlflcação daa pesaoas nâLuÍêLs e jurldicaa
-inadlmplênLês pc!âaLê a JusLIÇâ do trabalho quâoto às obrlgeçôea
êêÉabêlêcldâê êrn sêrrtênça eondenatôrl-à t rânâlt.âdá âm Julgado ou cm
accrdoa Judlctala t râbâ1hiêLâs, lncluelvc rrô Êr]flcêrüêâtê âôá
rêcolhlmênt ôÉ prevídenclários, a honorárl-oe , a cuBtâÊ , â
êíftôIumêntôÉ ou a recolhLÉrêítôá deLermk:adoa em Ieli ou dêcortênLêE
de execuçào de acordoe fLrnradoa peranEê ô t{inl-ÉtÉElo públlco do
T.râ.bâIbô, Coülesâo dê eonci:-lâÇàô EÍãv{â ou derrral s rÍtuIôÊ quê, por
dlepoelção legal , cotLLvÊr força execuLlva.

4lDei2o22 -

diçâo.

1120:12
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REPUBLICA FEDERÂTIVA trO BRÂSIL

CÀDASTRO I{ACIONÀL DA PESSOA JURIDICÀ

r t.r?*.lE§{lF'r -:t
taÂÍtri

cot FRovAt{TE BE txscRlÇAo E BE
CÂEÂ STRAL

PfiüE§tÉ BRÁ':ÊtdÂ Ç§t EtClO ffi \'E CUI§ I E PECÂ § l-TOÀ

PNOE§TE OAÁçEI*À oEll:t§

-:r-j i ::r:a cÁ: :. À- r f:rÂ:: :: EÉ'iq/ <. < F.:r-Ã-
,L5. t!-I{t - Corí}Í§lo r yãrt* r& $rtsm{i{otr, srf,tlorlgtrr r utnâàaloa 3or§!

::f ;: Ea:t:ii,!: :33 r__._r!._Ê! a:n43Jt:rt r:i-.r--À:,rr
{5.11.1-n2 - caÍEâfclo s yãÍlto dâ aúüoí óírti, sEm§Br}ct ! ô !ÊsllgÍ|9! tl}arbt
45.I§-7{3 - CamáÍElD i ?srsl§ ara F€BÊ i rsarfirlo! rx»or parí yctcutrra srnorí}ÊbÍ*ü
45.fü*{l - lsyliBr dâ m&Iltbíç}o e Ír!{rrçto Ír}'cánhs ú€ Íslqro! xrtsnabrsr

:§t-2 - S$rtÊrrErh EmFçerâír Lhltarll

:, t",: !cllia-ii:,ti LL: 5

::.:_i.,ã--:

arcau§au*pr.rern.lr

JÁNBJB XETÊO9OLE pF-cE Â

( l §2Êr-r5i1í {r{} Í3§3-1585

{rE rD.: lll l L1

3á9ue:111

F{p.ByadB FÊia inE uÉs l{o,.mãiiyã HFE} nú 1.ffi3. de ?7 d€ dezembrs dê §1E

Em(ido rediã 2*!03Iã022 às lE:ll:30 ídáâ e roea de Br:eila}.

SP

tilr.rir: =ÉrrÍrr.\amn /



169

Cá.'XA
Certilic ado dr Regularidade
do FGTS - CRF

Inccrição: 11.376-â65,108Ú:-10

Razão Socialfl.o=TE DR.ÂC=iA COr{=itr:O O= v=ClJ-OS : 3EaÂ§ -TtrÂ
Endereço: .. .'1.5-:\'iÚ'. -Í-:! a-:: JÁ:'.1:''r \i:-Ê.-.]rl-: ;r1üa:rrI 5r

:':EE-aat

A Caixa Econômica FederaL no uso da atribui§o que lhe coníere o Art,
7. da Lei 8.036, de 11 de mâio de 1990. certifica gue, nesta data, a
empresà acima identifrcada encontra-se em situaçâo regular perante o
Fundo de Garsntia de Tempo de Servico - FGTS.

O prêsente CeÉificado râo servirá de prcva mntra ssbraoca de
quBisquer dÉbitas refureotes ã contrib{ições e/ou encàrges devidos,
deçorr:nte= das abrigações E Ofn TS.

Validade:211n 3.iZBf I

CeÉiÍicação l{úmero: 2 0912713 5C,0S 3

InformaçÊo obtida em 29.1 O3Í2O22 16 : 17: 23

A utiÍização deste Ce.tificado para os fins previstos ern Lei esta
condicionada a wrificaçào de autenticidade no sÊe da Ceira:
www.caixa.gov.br

19,,'úd,'tcfl

'1



PFOcuA çÂô

OUTARGADft L^ERCE FÉREanA Í) EILYA DrrtJtire, tCL.o ErG'.Btc. tã
EÉ*j. úÊ dsírtdde ÊG n . 23.tta.30?,t Ssprsp úr.c.ib '.o CPF?MÍ gr_'r n '
1á8 ral 5?&09 rÇaíãr* g a!fiiit,hdo nr Büa Ado..lo Csíxd. rf 320 Bsrtro .ia .;',"

drí Figuglrsa, n€ c*rsdÊ úa PrEidSF CEP lÉ 8l+5?à

cr[rTüÊGAOQ JE§SICA §OARES ÂRTll{1. braeriprro so,târr3 .}:: :

cÊdule de idEíadld. BG n.o aB.Ê06.€Êtê§3P-8F, Í}lsílt fio ÇPf,âlF !t:-, - "

/râ0 362 t?Ei{4. íÉt!rr.. @nÉi$ixrô âa R|a \tr!§útlolr Olono dr üvÊi'ã '
! 903. BliÍ"É Mla Pirahffila i§ ei.lú dF PirE uISP, gEP ,8.ÊO§-S2

OUTORGADO: IAnCELO AD A,{O GALLI. E3!raío. r.tdc FD4.dir ::
oâáutr dê íÊífitúe RB n ' 17 ,e0.5217 ô8P,5P hs{rib tE CPç,Ar i!. '
1?3 558 84&?6 Ítti&rÍ*Ê a dsnEdlrdo r!. fltr. a uE B títê Í,l" 1 1E Éír' r ' ;
CârlEaírl. .E âduh di PkatdEF CEP 1E 103.ta4.

PO0ÊRE§ s sd €srísÍ€ ünpu poemr i)$a Íêíree*'li , :'-
pru*dií:enbô trda!óÍroi 

'r&t§ÇÉ 
prla Uír.la. EífiH â, Hrrtrrrior. frrdB..á; Fr, s

-FúÊ.qe*l, ãdrlrctnar{os. rEamul€r oáÉÍts a (Fí!t! nag§i3{ç.ê3 B§.3' l:,r.
Epüatoc)e ÍF€tÍ46ê!. r,E€í doqritcínêr. íccaôa{ rxííhcasüÊr rr!Gr[p' ,Ê -i 1s--

ffi/ane e Fíir& Edot or aBrrac ttü nla,aírtai âo rr!íríã ceítríra o a,?3€ ''i:
nínrra(iÊ Bn VAUBADE m *t ffEÉZEl{Io§ E §ES§E$rÀ Crr(:§} Lrlài; ,,ir.

rudo Füd.n&sdr r Orroltr
D.Eá.. t5de OuüdRlbãtf
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" DECLARÂçõES

UÂ-sG 985457 . PREF. MUN. DE NOVA SANTA BARBARA

Pregão Eletrônico No 92022

CNPI/CPF Razão SociauNomê Porte da Empresa
r6.850.663/0001-3s r. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME/EPP

oata Declaraçóês: 23/03/202215:19 Declaração MEE/EPP:5I& oeclaração dê ciêncla Edital: Slll
Declãração Fato Superveniente: 5]!I DêclaÍação dê Mênor:51!l Declatação lndêpêndêdte de Proposta: §M
DeclarâCo de Acessibilldadêr gS DeclaraÉo de cotâ de Aprendizaqemr SIU
Dêclarãção de Náo Utilização de Trabalho Dêgràdantê ou Forçado: g!!

05.677.629/0006-07 FANCAR DETROIT LTDA Demais (Diferente de MÊ/EPP)

Data Dêclaraçóes: 281o3t2022 08:33 Dêclaraçáo MEE/EPP: NÃo Declaração dê ciêncla Edital: sIE
Declaração Fato Supêrvenlente: gU Declaração de Menori 9lll Dêcla.ação tndepêndênte de P.oposta: g!
Declarâç5o de acessibilidâdê: gI Declãração dê cotâ de aprêndizôgemi 5]ll
DêclaÍação de Não Utlllzação de Trabalho Dêgradantê ou Forçador 5.!!

11.476.465/0001.30 PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA Demais (DifeTentE dE ME/EPP)

Data oeclaraçóes! 30/03/202215:53 DeclarãÉo MEE/EPP: NÃo Declaração de ciência Edit l: §I!
Declaracão Fato Supervêniente: sfll Decla.ação de l.lenor: SM Declaração lndependente dê Propostâ: §I4
Declaração de Acêssibiladade: gU Declaração de Cotâ dê Aprendizagem: gI
Dêclarâção de Não Utlllzação de Tr.balho Degraóantê ou Forçãdor 5M

36.374.2731OOOL-43 INOVACAO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA ME/EPP

Data Declaraçóesr 30/03/2022 23:55 Dêclarôção l,lEElEPP: g! DeclaraÉo de Ciêncià EditaÍ g!
Declaração Fato Supervenlehte: gll Declaração de llenor: SlS Dêclaração lndependente de PÍoposta: gll
Declaração dê Acêssibilldadê: SIS Declaração dê cota de Aprêndlzagemr gU
Declaração de Nâo Utillzação de Trabãlho Degradante ou Forçado: gU

20.306.945/0001.43 HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA ME/EPP
Datã Declaraçôes: 3l/O3/2O22 07 i54 Declaração l.lEElEPP: g! Declârâção dê Ciênciã Edital:sIE
Dêclaraçáo Fato Supê.veniênte: §M Dêcl.ÍãÉo dê enor: gU DeclaraÉo Independente de Propostãr gI

\- Declaraçâo de Acêssibilidade: slg Declaração de cota de Âprendizagemr gE
Declaração de Náo Utilização de Trabôlho Degradante ou Forçado: gll

g Reiató rio

1??

Fechar

https:/,rww.comprasnet.gov.br/livre/pregao/declaracoêsProposla.asp?prgcod=1026727

24.053.5820001.65 PROESIE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS BAURU LTDA Demais (DifeTentE dE ME/EPP)

- D.t" Declarações: 3o/03t2o2215:37 DêclaraÉo tlEE/EPP| NÃo DeclaÍação dê ciência Edit l: 5M
Dê.|âÍãçáo Fato Supervenlente: gll DeclarâÉo dê l.lênor: SlU Declaração Indêpêndênte de Proposta:sIU
Dêclãração dê Acessibllldadêr 5II Declaração dê Cotà dê APrendi2agêm: SM
Declãração de Náo Utilizaçáo de Trabàlho Degradànte ou Forçado: sJ!

1t1
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Pregão Eletrônico

)+L
9A5457 .92022 .6637 .47 20 . 345 1 28020s

GovERNo Do ESTADo oo plulÁ
PREFEÍTURA MUNICIPAL DE NovA SANTA sÁnsaRA pn

Ata de Realizaçáo do Prêgão Elêtrônaco
No 00009/2022

Às 09:00 horas do dia 31 de março de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria n' Ol2/2O22 de 23/02/2022, em atendimento às disposiçôes
contidas na Lei no 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto no 10,024 de 20 de setembro de 2019, referente ao
Processo no l8/2O22, paÍa realizar os procedimentos Íelativos ao Pregão no 00009/2022. Modo de disputa: Aberto.
Objeto: Aquisição de 04 (quatro) veiculos, zero km, para a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura e
Secretaria Municipal de Saúde, O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital,
divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classiflcaçâo dos licitantes relativamente
aos lances ofertados-

\- rtêm: I
Descrição: Veículo Pick-Up
Descriaão Complementâr: veículo Pick-Up Carga Útit: rOOO KG, Modelo: Novo , Tipo Ííaéo'. 4x2, Cabine: Simples ,
Tipo Cambio: Cinco Marchas Sicronizadas A Frente E Uma Á Ré, Cor: Branca, Quantidade Portas: 2, Tipo Direção:
Hidráulica , Tipo Freio: Abs No Mínimo Em Duas Rodas , Tipo Motor: Diesel , Potência Motor: 140 C

Tratamento Diferenciado: -
Quantidader 1 Unidadê dê fornêcimêntor LJnidade
valor Máximo Aceitável: R$ 97.038,5900 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174! Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entÍe lancesr R$ 50,00

Itemr 2
Descriçâoi Veículo Transporte
Dêscrição Complementar: Veículo Transporte Potência Mínima: 127 CV, Capacidade Mínima Carga: 1,100 KG,
Ano/Modelo: 0 Km , Cilindrada Mínima: 2.000 CM3, Cor: Branca , Tipo: Van , Características Adicionais: Direção
Hidráulica, AÍ Condicionado, Ar Quente/Fri , Quantidade Portas: 5 , Capacidade Tanque Combustível: 70 L, Capacidade
Transporte Passôgeiros: 11 , Combustível: Diesel
Tratamento Dlferenciado! -
Quântldader 1 Unidade dG fornecimento: Unidade
Valor Estimado: Rt 279.666,6700 Situaçáo: Aceito e Habilitado

^plicabilidade 
Decreto 7174: Não Aplicabllidade l,largêm de Prefêrêncla: Não

Intervalo mínlmo entre lances: R$ 50,00

Acelto para: HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 260.000,0000 .

Item: 4
Descrição: VeÍculo Transporte Pessoal
Dêscrição ComplementaÍi Veículo Transporte Pessoal Tipo Câmbio: Manual , Potência Mínima: 105 CV Cor: Preta ,
Tipo: Sedan . Caracteristicas Adicronais: Ar Condicionado, Di.eção Hadráulica, Vidro E TÍava , Quantidade Portas: 04 UN,
Combustível: Alcool / Gasolina
Tratamento Dlferenciado: -
Quantldãde: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor iláximo Acêitável! R$ 95.459,3800 Sltuação: Cancelado por inexistência de proposta
Apllcãbilidade Decreto 7174: Não Âplicabllldade Margem de PreÍerêncla: Não
tntervalo mínlmo entre lances: Rg 50,00

Histórtco
Itêm: t - Veículo Plck-Up

PÍopostas ParticipaGm deste itêm as empresas abaixo íelacionadas, com suas respectlvas paopostàs

https:/ Mw\,v.compÍasnet.gov.br/segurc/indexgov.asp 1/6

Itêm: 3
Descriçáo: Veículo Transporte
Descrição Complementâr: Veículo Transporte Potência MÍnima: 120 CV Tipo: Minivan , Caractêrísticas Adicionais:
Freios Abs Em No Mínimo Duas Rodas, Equipada Com , Quantidôde Portas: 4 , Capacidade Íransporte Pôssageiros: 7 ,
Combustível ; Bi-Combustível
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidâde de fornecimento: Unidade
Valor Írláximo Acêitável: R$ 130.880,0000 Situaçãor Aceito e Habilitado
Apllcabilidade Decreto 7174r Não Âplicabllidade ilargem dê Prêfêrênciar Não
Intervalo mínimo entÍe lances: R$ 50,00

Aceito paÍar PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICULOS E PECÂS LTDA, pelo melhor lance de R$ 130.880,0000 .
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(As propostas com ' na frentê foíam desclassificadas)

1?9

cNpJ/cpF Fornecedor .Irtátlio" ""rlifrf;t Quantldade valor unit. valor Global "iE{iH'
36.374.273lOOOt43 TNOVACAO Sim Sim 1 R$ 3OO.OOO,O000 R$ 300.000,0000 3010312022

DlsrRIBUIcAo 23i55147
E COMERCIO
LTDA

I.Iã.Câ: FIAT
Fabrlcâítê: FIAT
Hodalo / vêr.ãor ToRo ENoURANCE DIESEL
Oescriçáo Octalhadâ do Objcto Ofêrtado: Veículo Pick-Up Cargô Útil: 1OOO KG( Modêlo: Novo , Íipo Tração: 4x2

, Cablnã: Simples ,'l'ipo Cambio: Cinco MaÍchas Sicronizadas A Fíente E Umà À Ré , CoÍ: Branca , Quantidadê
portas: z,lóo Oii<ào: Hidnáulica , Tipo Freio: Abs No Mínimo Em Duas Rodas , Tipo Motor: Diesel , Potência

Motor: 140 C
PoÉG dà êmPresa: ME/EPP

Lânces (obs: lances com * nô frente foram excluídos pelo pregoeiro)

valor do Lance GNPJ/CPF Data/liora Registro

R$ 30o.ooo,0oo0 36.374.273/000l-43 3llo3l2o22 09:00:00:640

Não existem lances de desempate ME/EPP paÍa o itcm

Eventos do ltem
Evento Data

Abertura "J:,2L1.31'
! Encerramento 3tn3l2o22sem - o9:15:02

prorro9açao

Enceíramento 37/03/2022
etapa aberta 09:15:59

Encerramento"olro,lLl.?Z'

Observaçõês

Item aberto para lances.

Item aguardando decisâo sobre reinício ou encerramento da etapa aberta

Item com etapa aberta encerrada.

Recusa de 3L/03/2022
proposta 10:15:10

Item encerrado para lances.

Recusa da proposta. Fomecedor: INOVACAO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPI/CPF:
36.374.273/OOOL-43, pelo melhor lance de R$ 300.000,0000. Motivo: Valor da proposta acima do
preço máximo estimado

Cancelado no
iulgamento 'iL2.1L',1â' 

ltem cancelado no julsamento. Motivor Não houve propostas válidas

Não existem intençóes dê recurso para o item

Item: 2 - Veículo Transportê

Propostas Participàram dê5te item a5 empresâs abaixo rêlacionada§, com suas respectivas propo§ta5,
(As propostas com * na frente foram desclassificádas)

crpr/cpF Fornecedor .lriílljr""ffl?l'S"euantidadê vatorunit. valorclobar 'ã§"{ifi'
\/ 24.053.587/0001-65 PROESTE Não Não 1 R$ 279.666,0000 R$ 279.666,0000 30/0312022

COMERCIO DE 15:37:58
VEICULOS E
PECAS BAURU
LTDA

MATCI: RENAIJLT
FabTICântê: RENAULT
Modolo / vcrÉ5or MASTeT L2H2
DêscrlÉo Datàlhâdâ do Objêto OÍêrtâdo! Veículo tipo vaN zero km, ano/modelo no mínimo 2021 na cor branca,
com acessibilidade de 01 cadeirônte; capêcidade de no mínimo 10 pessoas mais 01 acessibilidade para cadêirante
mais motorista, movido a diêsel, Íação 4x2 tràseira ou diantelrà, motor potência de no mínimo 130 cv, direção
hidráulica ou elétricâ, portâ lâteral com corrediçà ê portâ trasêirô duplô com porta malâs. vid6s e tíavas elétricâs,
retrovisor elétrico, dêsembaçador e limpador dê vidros, faróls dê neblina, ar condicionado frio e ar quente parã
motorista e para sàlão dos pãssagelros, banco do motorista com rêgulagem de altuG, airbag duplo, equipado com
rádio amlfm com cd mp3, com entrôda usb, bluetooth e alto falantês, distância entíe eixos de no mínimo 3.665mm,
câmbio manual, equipadô coín dispositivo de poltrona móvel - DPM, conforme resolução do CONTRÂN 316/09.
Portê dã emprlin: Demais (Diferente de ME/EPP)

16.850.663/0001-35 l. C. B. Sim Sim 1 R$ 279.666,6700 R$ 279.666,6700 23/03/2022
MAQUINAS E 15:19:16
EQUIPAMENTOS
LTDA

Harcà: RENAULÍ
FâbTI.âítê: RENAULT
Modelo / Ve.sãor MASTER L2H2
DêscriÉo Detàlhâdâ do Objêto Oíêrtado: Vêículo tipo VAN zêro km, ano/modelo no mínimo 2021 na cor branca,
com acessibilidade de 01 cadeirdnte; capacadade de no mínimo 10 pessoas mais 01 acessibilidôde pôra cadeirante
môis motorista, movido a diesel, tração 4x2 traseira ou dianteira, motor potência de no mínimo 130 cv, direção
hidráulica ou elétrica, porta laterâl com corrediçâ e portô tràseirà duplâ com poÍtô malas, vidros e travas êlétricãs,
retrovisor elétrico, desembaçador e limpôdor dê vidros, fôóis dê neblinô, ar condicionado frio e ar quente para
motorista e para salão dos passageiros, banco do motorista com regulagem de altura, airbag duplo, equipado com
rádio am/ftn com cd mp3, com entrada usb. bluetooth e alto falantes, distáncia entre eixos de no mínimo 3.665mm,

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 2t6



311031202211:15

20.306.94sl0001-43

Lânces (Obsi lônces com * na frente foram exclúídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPI/CPF
R$ 280.000,0000 20.306.945/0001-43
R$ 279.666,6700 16.850.663/0001-35
R$ 279.666,0000 24.0s3.587/0001-65

R$ 270.000,0000 16.8s0.663/0001-3s
\- R$ 269.900,0000 16.8s0.663/ooo1-3s

R$ 268.000,0000 20.306.94sl0001-43
R$ 267.000,0000 16.8s0.663/0001-3s
R$ 265.000,0000 20.306.945/0001-43
R$ 264.000,0000 16.850.663/0001-35
RS 260.000,0000 20.306.94sl0001-43
R$ 262.400,0000 16.8s0.663/0001-35

Eventos do Item
Evênto Data

Abertura 
"o!ro,iL',3tr'

Encerramento 
"lro,1!:.Zz'

Eocerramentoetapa 31/0312022
aberta 09:16:56
Abertura do prazo - 3ll03l2022
Convocação anexo 09:19:42

\,, Encerramento do üazo - 3L|O3/2O22
Convocação anexo 09:33:03
Abertura do prazo - 3LlO3l2O22
Convocação anexo 09:44:08
Encerramento do pÍàzo - 3l/O3/2O22
Convocação anexo 10:00:06

Aceite de proposta 
"rLo,3L',31'

Habilitaçâo de 3110312022
fornecedor 10:16:08

CompÍas.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

cámbio manual, eqúipada com dispositivo de poltrona móvel - DPM, conforme resolução do COI'ÍTRÁN 31
ATENDENOO A TODAS AS OEMAIS EXIGÊNCÍAS DO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA.
Portê da êmprêsãr ME/EPP

HORUS Sim Sim 1 R$ 280.000,0000 R$ 280.000,0000 3t/O312o22
COMERCIAL E 07 i54i49
SERVICOS LTDA

}larca: RENAIJ[T
FâbTICâÍtg: RENAI.,LT
üodêlo / vêrsãor MASTÉR
Dê5cÍlçáo Dêtâlhad. do Obrêto ofêítâdo: Veiculo tipo VAN zerc km, âno/modelo no mínimo 2021 na cor branca,
com ôcessibilidade de 01 cadeirônte; côpacidade dê no mínimo 10 pêssoôs mais 01 acessibilidade para cadeirante
mais motoristô, movido ô dlêsel, tràção 4x2 trêsêira ou dlantelrà, motor potênclô de no mínimo 130 cv, direção
hidráulaca ou elétricô, poÍtà tàteral com corrêdiça e portâ trásêira duplô com portâ malas, vidros e travas elétricas,
retrovisor elétíico. dêsembàçâdor ê limpador de vidros, faróis de neblinô, ar coôdicionado frio e ar quente para
motorista e pôrô sôlão dos passageiros, banco do motorista com regulagem de altura, aióag duplo, equipado com
rádio am/fm com cd mp3, com entrada usb, bluetooth e alto falantes, distância êntrê eixos dê no minimo 3.665mm,
câmbio manual, equipada com dispositivo de poltrona móvel - DPM, conforme resoluçãô do CONTRAN 316/09.
MARCA: RENAULT MODELO: MASTER
Portê da êmpresa: ME/EPP

.,Jp0

Data/Hora Registro
3t/03/2022 09:00:00:640

3r/O312022 09:00:00:640
3r/O3/2022 09:00:00:640
3L / 03 / 2022 09 i 05 i 2r | 7 7 3

31/03/2022 09:11:03:870
3U 03/ 2022 09: 12: 30: 913

3r/03/2022 09: 12:41:520
3L/O312022 09: 13:00: 160

3 | I 03 / 2022 09 i 13'. 22 : 2L7

31/03/2022 09: 14:43:830

3t/03/2022 09: 14:55:680

Não êxistem lances de desempatê ME/EPP para o item

observações

Item aberto para lances.

Item encerrado para lances

Item com etapa aberta encerrada.

Convocado para envio de anexo o fornêcedor HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA,
CNPI/CPF: 20.306.945/0001-43.
Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HORUS COMERCIAL E
SERVICOS LTDA, CNPI/CPF: 20.306.945/0001-43.
Convocado para envio de anexo o fornêcedor HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA,
CNPJ/CPF: 20.306.945/0001-43.
Encêrrôdo o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HORUS COMERCIAL E
SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.306.945/0001-43.
Aceite individual da proposta. Fornecedor: HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA,
CNPJ/CPF: 20.306.945/0001-43, pelo melhor lance de Rg 260.000,0000.
Habilitação em grupo de propostas, Fornecedor: HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA -
CNPJ/CPF: 20.306.945/0001-43

Não existem intençõe5 de recurso para o item

Itêm: 3 - Vcículo TranspoÉê

Proposta3 Partlciparam dêste ltem as empÉsas abaixo rclacionadas, com suas respecüvas propostas.
(As propostas com t na frente foram degclâssificadas)

ctpr/cpF FornGccdor .f,1íiljo. 
tfflillf" euantdadê varor unrr. vator ctobat "i$í#j.

11.476.465/0001-30 PROESTE Não Não I R$ 130.880,0000 R$ 13O.88O,OOOO 3O/O3/2O22
DRACENA 15:53:36
COMERCIO DE
VEICULOS E
PECAS LTDA

l,larcr: CHEVROTET
F.brlc.ntê! GENERAL MOTORS
Hoda|o / Vêrsão: SPIN PREMIER
Dê.crlção Detalh.dà do obJêto ofêÉâdo: vEÍculo zERo Kt't câpActDADE PARA 07 (SETE) pAssAGEtRos Aôo

htlps:,//ur!,t/r^,.comprasnet.gov.bÍ/sê9uro/indexgovasp 3/6
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ê modêlo 2021/2022. Sistema de freios abs, ôr co.dicionado, 2 aióags (passageiro e motoristô), cintos de
segurànça dlônteiros com retrátels de 3 pontas, cintos dê segurança laterals tràsêiros retráseiros de 3 pontos. pré_

tenslonador, desembaçador do vidro traselro, velocímetro e marcador do nÍvêl de combustível, preparação para
sastemâ de som com ÍiaÉo, levântàdor êlétrico dos vidros das portas, retrovisores extemos com coôtrole interno,
rodas dê aço aro 15 com pneus 1a5/60 í15, combústível total flex, potência do motor de oo mínimo 108 cv com 8
válvulas,05 (cinco) marchas a frente e 01(uma) a ré, dlreÉo hidráulica, trôva elétrica nas quatÍo poÍtàs, Protetor
de Cafter. Contendo todos os êquipômentos de seguraoça prêvistos no Código Erasileiro dê Trânsito e nas
Resoluções do COIITRAN. O primeim êmplôcamento dêverá ser feito no nomê do município, onde os custos sêrão
por conta da empresâ vencedora. O veíoJlo deverá ser entregue adeslvado, conformê modelo a ser fornecldo
Po.te da cmprêsa: Dêmàls (Diferente de ME/EPP)

36.374,2731oo0t-43 INOVACAO Sim Sim 1 R$ 180.000,0000 R$ 180.000,0000 3OlO3l2O22
DISTRIBUICAO 23:55:47
E COMERCIO
LTDA

âTcâ: CHEVROLET
FabÍicantcr CHEVROLET
t{odelo / Ver55o: SPIN 7 LG
DêrcriÉo Dêtalhada do Obreto Otê.tado: veiculo TÍansporte Potência Mínimai 120 CV, Ipo: Minivan ,
Caradeísticas Adicionais: Freios Abs Em No Mínimo Duas Rodas, Equipada Com , Quantidade Portas: 4 ,
Capacidade Transporte Passageiros: 7 , Combustível: Bi-Combustível
PoÉe da êmpresa: ME/EPP

05.677.629/0006-07 FANCAR Não Não 1 R$ 279.666,0000 R$ 279.666,0000 2alo3l2o22
DETROIT LTDA 08:33:57
Íraarcâ: FORD
Fabricântê: FORD
lodêlo / VêÍsão! TRANSIT MINIBUS
Dcscrlçáo Dctrlhadâ do Obrrto Ofêrtrdo: Veículo tipo VAN zero km, FORO TRÁNSrT MINIEUS ano/modêlo

\- 2O2ll2O22 na cor bGnca, com acessibilidade de 01 cadeirante; capacidade de 10 pessoàs mais 01 âcêssibilidadê
para cadeirante mais motorista, movido a diesel, ttàçáo 4x2 traseiG, motor potênciâ de 170 cv, direção elétíca,
porta laterêl com corrediça e porta traseira dupla com porta màlas, vidros e trôvas êlétíicas, retrovisor elét.ico,
desêmbaçador e limpador de vldros, faróls de neblina, ar condlcionado frlo e ar quente parô motorista e para salão
dos passâgelros, banco do motorista com regulagêm de alturô, airbôg duplo, equipado com rádio Multlmidiâ, com
entrada usb, bluetooth e ôlto falôntes, distáncaa entrê eixos de 3.750mm, cámbio manual, equipadâ com dispositivo
de poltrooa móvel - DPM, conforme resolução do CONTRAN 316/09.
Porte dâ cmprcs.: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: laôcês com * na frêntê foram êxcluídos pêlo pregoeirê)

Valor do Lance CÍ{PIICPF
R$ 279.666,0000 05.677 .629|0006-07
R$ 180.000,0000 36.374.273/OOOL-43

R$ 130.880,0000 11.476.465/0001-30

Datâ/Hora Reglstro
3LlO3/2022 09:00:00:640
3UO3/2022 09:00:00:640
37/O3/2022 09:00:00:640

Eventos do Itêm
Evento

Abertura

Não exastem lances de desempatê ME/EPP pãra o item

Data Obseryaç6€5
t'A',àL1.31' Item abêrto para tances.

t'r§rl:}tr'ttem aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

"J;.1L1.21'Item com etapa abertâ encêrrâdã.

' àL9.:,r]21' Itêm encerrado pa ra tances.

3L/0312O22 Convocado para envio de anexo o fornecedor PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICULOS E

09 :20:01 PECAS LTDA, CNP]/CPF: 1 1.476.465/0001-30.

Encerramento
sem prorrogação

\z Encerramento
etapa aberta

Encerramento

Abertura do prazo
- convocação
anexo

Encerramento do
pftlzo -
Convocação anexo

Aceite de proposta

3L/03/2022
09:56:39

31/0312022
10:08:18

3r/03/2022
10:14: 18

31/0312022
10:14:43

3L/0312022
10;16:08

Recusa de
proposta

Encerrôdo o prazo de Convocação de Anexo pêlo fomecedor PROESTE DRÁCENA COMERCIO DE
VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 11.476.465/0001-30.

Aceite individual da p.oposta. Fornecedor: PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICULOS E
PECAS LTDA, CNPI/CPF: 1f.476.465/OOOt -30, pelo melhor lance de Rg 130.880,0000.
Recusa da proposta. Fornecedor: PROESTE ORACENA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA,
CNPJ/CPF: 11.476.465/0001-30, pelo melhor lance de Rg 130.880,0000. Motivo: Valor dô
proposta acima do preço máximo estimado
Aceite individual da proposta. FoÍnecedoÍ: PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICULOS E
PECAS LTDA, CNPI/CPF: 11.476.465/0001-30, pelo melhor lance de Rg 130.880,0000. Motivo:
Erro de cancelamento

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICULOS E
PECAS LTDA - CNP.J/CPF: 11.476.465/0001-30

Não existem intenções de recurso para o item

Não existem propostas parà o item

l{ão existêm lances para o itêm

Habilitaçâo de
fornecedor

Item:4 - Veículo Transporte Pessoal

https:/ ww.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 4t6

Aceite de proposta
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Data
3r/03/2022

09:00:00

3L/03/2022
09:00:01

3Ll03l2022
09:00:02

3Ll03l2022
09:00:03

31/03/2022
09:05:01

3t/03/2022
09:05:02

3L/03/2022
09:05:03

3U03l2022
09:15:02

3rl03/2022
09:15:03

37/03/2022
09:15:52

3L/03/2022
09:15:59

3U03/2022
09:16:56

3rl03/2022
09:17:00

31.10312022
09:18:23

31/0312022
09iL9i42

3t/03/2022
09:20:01

3t/03/2022
09:21:35

3t/0312022
09:22:59

3t/03/2022
09:24:59

182

Eventos do Item
Evento

Item deserto

Data

31/03/2022 09:00:00

Não existem intençô€s de recurso para o item

Observações
Item deserto.

Troca de tlensagens

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Pregoeiro

Sistema

Sistema

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoêiro

3L/03/2022
09 i27:57

3t /o3/2022
09:28:15

3t/03/2022
09:33:03

3t/03/2022
09:36:30

3110312022
09:40:08

3t/03/2022
09t42i07

3t/03/2022
09t42i45

3t/03/2022

Jilensagem
A sessão pública está aberta, Nesta compra foi realizada a análise de propostas

automática ê todas fordm classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar
em disputa simultaneamente e o período de abêrtura para disputa será entÍe 08:00 e
12:00 e entre 13i00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos.

Mantenham-se conectados.

A abertura do item 1 para lances está aqendada para daqui a 5 minutos. Mântenham-se
conectados.

A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 5 mínutos. Mantenham-se
conectados.

A abe.tura do item 3 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Maotenham-sê
conectados.

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

O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoerro.

O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramênto da etapa aberta pelo
preqoerro.

O item 3 está encerrado.

O item 1 está encerrado

O item 2 está encerrado.

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

Para INOVACÁO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - Bom dia. Seu lance está acima do
valor estimado. É possível chegar no preço de Rg 97.038,59?

Senhor fornecedor HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPI,/CPF: 20.306.945/0001-
43, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.

Senhor fornecedor PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA,
CNPJ/CPF: 11.476.465/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.

Para HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA - Prezado Sr. Licitante, solicito negociar o
valor proposto. Caso seja possível favor enviar na proposta ajustada

Para PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA - Prezado Sr. Licitante,
solicito negociar o valor proposto. Caso seja possível favor enviar na proposta ajustada
Srs. Licitantes, o prazo para envio da documentação dê habilitação exigida no anexo 03

do edital convocatório é de até 3h (três horas) de efetivo funcionamento do órgão
público, ou seja, até às 13h24min, Será aceito apenas 01 (um) arquivo (Compactado ex:

-zip e .pdf) com TODOS os documentos de Habilitação e Proposta de Preços Final.

Solicito que todos os licitantes informem em suas propostas finais a marca e modelo do
veículo cotado para melhor análise

Para INOVACAO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - Sr. Licitante, podemos negociar?

MASTER L2H2

Para HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA - Obrigada

hnps://r.M rir.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 5/ô
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Não êxistem lances de desempate ME/EPP para o item

Pregoeiro

P.egoeiro

Sistema

Pregoeiro

20.306.945/0001-
43

Pregoeiro

Pregoelro

Sistema

O item 2 foi abeÍto. Solicitamos o envio de lances.

O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Senhor PÍegoeiro, o fornecedor HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
20.306.945/0001-43, enviou o anexo para o ítem 2.

Pard HORUS CONIERCIAL E SERVTCOS LTDA - Sr. licitante, qual o modelo cotado?

Parô INOVACAO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - SÍ, licitante, caso sua proposta não
seja reduzida o lote será cancelado

Senhor fornecedor HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPI/CPF: 20.306.945/0001-



Pregoeiro

Pregoeiro

Slstema

Sistema

Prêgoeiro

Sistema

Prcgoeiro

36.374.2731OOO7-
43

Eventos do Pregão

Evento
\. Alteração equipe

Abertura da sessão
Pública

lulgamento de
propostas

Abertura do prazo

Fechamento do
oÍazo

Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS OO GOVERNO

43, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.

Para HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA - Solicito o envio de 02 (dois) atestados de
capacidade técnica e CeÍtidão negativa dos caÍtórios de registros de falências e

concordatas

Parô INOVACAO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - Sr. licitante, estou no aguardo de
uma resposta se é possível reduzir o valor

Senhor Pregoeiro, o fornêcedor PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS
LTDA, CNPI/CPF: 77.476.4651000L-30, enviou o anexo para o ítem 3.

Senhor Pregoeiro, o fornecedor HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
20.306.945/0001-43, enviou o anexo parô o ítem 2.

Para INOVACAO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - Sr. Licitante, como não houve
resposta, o lote será cancelado.

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo parii registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de 'acelto e habilitado' ou 'cancelado nojulgamento'.
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursost 3llO3/2O22 às

11:00:00.
bom dia

183
09:44:08

3t/03/2022
09t45i48

3r/0312022
09:50:03

3U03l2022
09:56:39

3t/03/2022
10:00:06

31/03/2022
10:09:11

3L/0312022
10;15:50

3t/03/2022
lOi!6124

3tl03/2022
11:09:12

Data/Hora Observações
2510312022 16119t36

3LlO3l2O22 09:00:00 Abertura da sessão pública

3llo3l2g22 O9t17tOO Início da etapa de julgamento de propostas

3UO312O2210:15:50 Abêrturâ de prirzo para intenção dê Íêcurso

3llc3l202210:16:24 Fechamento de prazo pard registro de intenção de recurso: 3U03l2022 às 11:00:00

Após encerramento da Sessâo Pública, os licitantes melhores classificados forâm declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de
20 de setembro 201 ada mais havendo a declaraÍ, foi enceÍÍada a sessão às 11:13 hoÍas do dia 31 de março de 2022, cuja
ata foi lav assin o Pregoeiro e Equipe de Apoio

ELAINE CRI NA OS SANTOS
Pregoei

LUI O DOS
Apoio

PATRI DOS AN]OS SIQUEIRA
Equipe de Apoio

h,sJ"

RêlâtóÍi.

Voltar

t

6/6

311031202211,15

https:/'v\.rr.comprasnet.gov.br/Seguro/indexgov.asp
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PREGÃO ELETRÔNICO
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GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA PR

Pregão Eletrônico No 00009/2022

RESULÍADO POR FORNECEDOR

LI,4'6,465I OOOI-3O . PROESTE DRÂCENA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA

rtemDêscrição ,:J:i!:,l;j:. euantidade crltériodê valor vabr unitário valor Gtobat

3 Veículo Unidade 1 R$ 130.880,0000 R$ R$ 130.880,0000
TralspiItC 130.880,0000

I,I.Tca: CHEVROLET
Fabrlcaílte! GENÊRAL MOTORS
Mode|o / VeT§5o: SPIN PREMTER
DêscÍição Detathada do objêto ofertado: vEicuLo zERo KM caPAcIDADE PARA 07 (SETE) PASSAGEIROS Ano e modelo
2O2L/2022. Sistema dê frêios abs, ar condicionado, 2 ai.bags (passageiro e motorista), cintos de segurança dianteiros com retráteis

\, de 3 pontas, cintos de segurônça laterais trôseiros retráseiros de 3 pontos, pré-tensionadoÍ, desembaçador do vidÍo traseiro,
velocímetrc e marcador do nivel de combustível, preparação para sistema de som com fiação, levantador elétrico dos vidros das
portas, rêtrovisores externos com controle interno, rodas de aço aro 15 com pneus 185/60 r15, combustível total flex, potência do
motor dê no mínimo 108 cv com 8 válvulas, 05 (cinco) marchas a frente e 01(uma) a ré, direção hidráulica. trava elétrica nas quatro
portas, Protetor de Carter. Contêndo todos os equipamentos de segurança prevastos no Código Brasileiro de Trânslto e nas Resoluções
do CONTRAN. O prímeiro emplacamento devêrá ser feito no nomê do município, onde os custos serão poÍ contô da empresa
vencedora. o veículo deverá ser entÍegue adesivado, conforme modelo a ser fomêcido

Total do Fornêcedori Ri
13O.880,OOOO

20.306.945/OOO1-43 - HORUS COMERCTAL E SERVTCOS LTDA

rtêm Dêscrição ,:;#:,*j:" euan dadê critério d€ valor vator unitário varor Grobar

2 veículo Unidade 1 R$ 279.666,6700 R$ R$ 260.000,0000
Trê!§pirte 260.000,0000

}larcãr RENAULT
Fabrlcante: RENAULT
,,lodelo / Vêrrão: MASTER
Dêscrição Dêtalhada do ObJeto Oíêrtado: Veículo tipo VAN zero km, ano/modelo no mínimo 2021 na coí brdnca, com
acessibilidade de 01 cadeirante; capacidade de no minimo 10 pessoas mais 01 acessibilidade para cadeirante mais motorista, movido
a diesel, tração 4x2 trôseira ou dianteira, motor potência de ôo mínimo 130 cv, direção hidráulicô ou êlétrica, porta lateral com
corrediça e porta traseira dupla com porta malas, vidíos e travas elétricas, retrovisor elétrico, desembaçador e limpador de vidros,
faróis de nêblina, ar condicionado frio e ar quente para motorista e para salão dos passageiros, banco do motorista com regulagem de
altura, aióag duplo, equipado com rádao am/fm com cd mp3, com entrada usb, bluetooth e alto falantes, distância entre eixos de no

\,, mínimo 3.665mm, câmbio manual, equipada com dispositivo de poltrona móvel - DPM, conforme resolução do CONTRAN 316/09.
MARCA: RENAULT MODELO: MASTER

Total do Fornêcedor: Rt
26O.OOO,OOOO

Valor Global da Ata:
(') É nêcêssário detalhâr o item para satÉr qual o cÍitéÍio de valo. que á ulilüado: Estimado ou ReÍeÍência ou Máximo Aceitávê|.

,4 Imprimrr o
B Relaiório

R$
39O.aaO,OOOO

Vc,lta

111httpsJ/www.comprasnêl.gov.br/seguro/indexgov.asp
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Pregão Eletrônico

GovERNo Do ESTADo Do PARANÁ
PREFETTURA MUNICIpAL DE NovA SANTA gÁnalRA pn

Termo de Adjudicação do Pregáo Eletrônico

No 00009/2022

Às 11: 18 horas do dia 31 de março de 2022, após analisado o resultado do Pregão no OOOO912O22, referente ao
Processo no 1812022, o pregoeiro, Sr(a) ELAINE CRISTINA LUDITK DOS SANTOS, ADJUDICA aos licitantes
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

Itemr,,
Descrição: Vêículo Pick-Up
DescriÉo Complcmêntarr Veículo Pick-Up Carga Útil: 1O0O KG, Modelo: Novo , Tipo Tração: 4x2 , Cabine: Simples
,TipoCambio;CincoMarchasSicronizadasAFrenteEUmaARé,Cor:Branca,QuãntidadePortas:2,TipoDireção:
Hidráulica , Tipo Freio: Abs No Mínimo Em Duas Rodas , Tipo Motor: Diesel , Potência Motor: 140 C
Tratamento Diferenciado: -
Apllcabilida.le Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Prêrêrência; Não

Quantidader I Unidade de fornecimento! Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 97.038,5900 Intêrvalo Mínlmo êntre Lancês: Rg 50,00
Situação; Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evênto

Cancelado no
julgamento

Data ObsêÍvaçõês

3UO3l2O22 10:15:50 ltem cancelado no julgamento. Motivo: Não houve propostâs válidas

Eventos do ltem
Evento Data Observaçôes

3tl03l2o22 Adiudicação em grupo da proposta. Fornecêdor: HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA,A(rluorcdoo 11:17:58 cNPJ/cPÊ: 20.306.945/0001-43, Melhor lance: Rg 260.000,0000

Item: 3
DescriÉo: Veículo Transporte
Dêscrição Complementar: Veículo Transporte Potêocla Minima: 120 CV, Tipoi Minivan , Características Adicionais:
Freios Abs Em No Mínimo Duas Rodas, Equipada Com , Quantldade Portas: 4 , Capacidade Transporte Passageiros: 7
, Combustível: Bi-Combustível
Tratamento Diferenclado: -
Âplicabilidade Decreto 7174: Não

1t2

Item:2
Descrição: Veículo Transporte

\.' DêscÍição Complêmentâr: Veículo Transporte Potência Mínima: 127 CV, Capacidade Mínima Carga: 1.100 KG,
Ano/Modelo: 0 Km , Cilindradà Mínima: 2.000 CM3, Cor: Branca , Ípo: Van , Caràcterísticas Adicionais: Direção
Hidráulica, Ar Condicionado, Ar Quente/Fri , Quântidade Portas: 5, Capôcidade Tanque Combustível: 70 L,
Capacidade Transporte Pâssagêiros: 11 , Combustível: Diesel
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilida.lê Dêcrêto ,174r Não
Apllcabilidadê Margem de PreÍerência: Não

Quantidader 1 Unldãde de fornecimento: Unidade
V.lor Estimador R$ 279.666,6700 Intervalo llínimo entre Lancesr Rg 50,00
Situaçãor Adjudicado

Adrudicado para: HORUS COMERCIAL Ê SERVICOS LTDA, p€lo melhor lance de R$ 260.000,0000 .

https://w\o,r/.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/atalfermoJulg-âsp2prgcod=1026727&acao=A&tipo=t
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Aplicabilidadê Margem de Prêferência: Não

Quantidade:1
vâlor Máximo Aceitávêl: R$ 130.880,0000
Situação: Adjudicado

Compíâs.gov.br - O StTE DE COMPRAS DO GOVERNO

lJnidade dê fornecimento: Unidade
lntervalo Mínimo êntre Lances: R$ 50,00 \M

Adjudicado para: PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA , pelo melhor lance de R$

130.880,0000.

Evêntos do ltêm
Evênto Data Observaçóes

3l/O312O22 Adiudicâcão em grupo da proposta. Fornecedor: PROESTE DRACENA COMERCIO DEAoluorcaoo ri:18:02 vEicuLo's E pEcÁs LTDA, cNil tcPF: u.476.465/0001-30, Melhor lance: Rg 13o.88o,oooo

Item:4
Dêscrlção: VeÍculo Transporte Pessoal
Descriçáo Complêmêntar: Veículo Transporte Pessoal Tipo Câmbio: Manual , Potência Mínima: 105 CV Cor: Preta ,
Tipo: Sedan , Características Adicionais: Ar Condicionado, Direção Hidráulica, Vidro E Trôva , Quantidade Portas: 04
UN, Combustível: Alcool / Gasolina
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidadê Decreto 7174: Não
Aplicabilidade llargem de Prêfêrência: Não

Quantldade: 1 Unidade dê Íornecímento: Unidade
valor Írláxlmo Acêltávêl: R$ 95.459,3800 Intervalo Mínimo entrê Lances: R$ 50,00
situação: cancelado por inexistência de proposta

Fim do documênto

https:/ xww.comprasnêt.gov.br/p.egao/pregoeiro/ataffermoJulg.asp?ptgood=1026727&acao=A&üpo=t



REFEITURA MUNICIPAL
18?NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANA

RESULTADO DE LICITAçÃO

PREGÃO ELETRÔNICO NO 912022

A Comissão de Pregão do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do

Paraná, comunica que no dia 3110312022, no Setor de Licitaçôes, por meio do Portal

COM PRASN ET através do site htto:i/www.comDraso overnamentais.oov. br, realizou-se o

julgamento das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico n" 912022, que tem por

objeto a aquisição de 04 (quatro) veículos, zero km, para a Secretaria Municipal de

Educação, Esporte e Cultura e Secretaria Municipal de Saúde.

Credenciaram-se para o pregáo 06 (seis) empresas, sendo elas: J. C. B.

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ n' 16.850.663/0001-35, FANCAR

DETROIT LTDA, CNPJ n' 05.677.629/0006-07, PROESTE COMERCIO DE VEICULOS

E PECAS BAURU LTDA, CNPJ n. 24.053,587/0001.65, PROESTE DRACENA

COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ no 11.476.465/000í-30,

INOVACAO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ n" 36.374.2731000'1-43 e

HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ n" 20.306.945/0001-43. Após a etapa

de lances e negociação a pregoeira declarou como vencedoras as empresas: Lote 2 -

HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ n' 20.306.945/0001-43, num valor de

R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) e Lote 3 - PROESTE DRACENA

COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ n" '11.476.46510001-30, num valor

de R$ 130.880,00 (cento e trinta mil, oitocentos e oitenta reais), conforme ata anexa. O

lote í, foi fracassado e o Lote 4, deserto.

As empresas vencedoras enviaram os documentos relativos à

habilitação, atendendo assim ao edital convocatório, sendo, portanto declaradas

habilitadas.

lnformo que, esta Comissão consultou o Cadastro de Restrições ao

Direito de Contratar com a Administração Pública (ÍCE Paraná) e na Consulta

Consolidada de Pessoa Jurídica (TCU), no sentido de verificar se as empresas

habilitadas náo estão declaradas inidôneas para participarem de certames licitatórios,

conforme comprovantes anexos.

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes n" 222, CefiÍo, t 43.3266.E100, I - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,
Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.pr.qov.br - www.nsb.or.qov.br
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e após enviar ao Sr. Prefeito, para que tome as medidas necessárias

Nova Santa Bárbara, 3110312022

Elaine C na Lu dos S ntos
oerra

Portaria n" O1212022

Rua Walfredo Binencourt de Moraes n" 222, Centro, 8 43. 32ó6.E100, I - E6.250{00 - Nova Sanla Bárbara-
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.sov.br

ESTADO DO PARANÁ

Resolve-se encaminhar ao Departamento Jurídico para obter o parecer,
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Consulta de lmpedidos de licitar

tNPJ: 20306945000143

NINHUl.,l IItI,| INiONTRADO!

https://servicos.tce.prgov.br/tcepr/municipaUaiUConsultaílmpedidosweblmpressao.aspx 1t1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta é do Orgão gestor de cada cadastro consultado. A
informaçâo relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em:. 3110312022 I I :30: l5

Informa s da Pessoa Jurídica:

Resultâdos da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Naciona! de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AOUI

Orgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no poúal do órgão gestor, clique AOUI.

Orgão Cestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresâs Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AOUI

Razão Social: HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA
PJ: 20.306.945/0001{3

rgão Gestor: TCU
adastro: Licitantes Inidôneos
sultado da consulta: Nada Consta

ara acessar a certidão ori nal no rtal do ór estor, cli ue AOUI

Obs: A consulta consolidada de pessoajurídica visa atender aos princípios de simplificação e
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ÍacionalizaÇão de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n" 12.965, de 23 de abril
de2014, Lei n" 13.460, de 26 dejunho de2017,Lein'13.726, de I de outubro de 2018,
Decreto no 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



311031202211.30 Cadâstro de rêstrições ao direito de contralar com a AdministraÉo Pública

TCEPR
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[onsulta de lmpedidos de Licitar

tNPJ: 11476465000130

NINHUM IIEM TNT()NTRA{)O!

lt
https://servicos.tcê.prgov.br/tcêpr/municipaUaiUConsultarlmpedidoswêblmpressao.aspx 1t1

*
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apÍesentar os Íesultados consolidados de consultas eletrônicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta e do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada emt 3l /0312022 I l:30:56

Inform es da Pessoa Jurídica:

Resultados da Consulta Eletrônica:
Orgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Constâ

Para acessar a ceíidão original no portal do órgão gestor, clique AOUI

Orgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AOU[.

rgão Gestor: Portal da Transparência
adastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
sultado da consulta: Nada Consta

ara acessar a certidão ori nal no rtal do ó ao tor, cli ue

Orgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no poÍal do órgão gestoÍ, cliqueA UI.

Social: PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA
PJ: 1 1.476.465/0001-30

Obs: A consulta consolidada de pessoajurídica visa atender aos princípios de simplificação e
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n" 12.965, de 23 de abril
de 2014, Lei n' 13.460, de 26 de juúo de 2017, Lei no 13.726, de 8 de outubro de 2018,
Decreto no 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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Processo Administrativo ne 78/ 2O22

Pregão Eletrônico ns 912022.

Objeto: Aquisição de 04 (quatro) veículos, zero km, para a Secretaria

Municipal de Educação, Esporte e Cultura e Secretaria de Saúde.

Origem: Setor de Licitações

PARECER JURIDICO

Submete-se a apreciação desta Procuradoria Jurídica, o processo licitatório

Pregão Eletrônico ne 912022, o qual tem por objeto, aquisição de 04

(quatro) veículos, zero km, para as Secretarias Municipais de Educação,

Esporte e Cultura e de saúde.

O pregão é regido pela Lei ns 7O.52O|2OO2, o Decreto ne 3.555/2000, o

Decreto ne tO.024/2019 [poro pregõo no formoto eletrônico] e,

subsidiariamente, a Lei ne 8.666/93.

Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação foram

estabelecidos no art. 3s da Lei ns tO.52O|2OO2, e devidamente cumpridos

no momento oportuno.

Constou a devida justificativa da autoridade competente quanto a

necessidade de aquisição e definição do objeto do certame, assim como as

cotações de preço para fixação de preço máximo para aquisição do objeto.

O edital convocatório previu as exigências de habilitação, os critérios de

aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do

195
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contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento do objeto a

ser contratado.

Consta no processo, a designação dentre os servidores do quadro próprio,

do pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre

outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua

aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação

do objeto do certame ao licitante vencedor.

A minuta do edital e do Íuturo contrato, passou pela prévia aprovação da

procuradoria ju ríd ica do MunicÍpio.

Após a manifestação jurídica, a comissão de licitação deu início à fase

externa do certame e providenciou a publicação do Edital, convocando os

interessados a apresentãrem suas propostas. Saliente-se que entre a

publicação e a abertura das propostas fora observado o prazo mínimo de

08 (oito) dias úteis (Art. +s, V da Lei ns 10.520/02 ).

Na data prevista em edital, obedeceu-se o trâmite do Decreto ns

10.02412079: A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na

internet será aberta por comando do pregoeiro com a utilização de sua

chave de acesso e senha.

No total, 06 (seis) empresas se credenciaram para disputa por lances,

através de sistema eletrônico, junto ao sistema eletrônico utilizado. Ato

contínuo iniciou-se a fase de lances das empresas que apresentaram as

menores propostas dentro do percentual legalexigido.

Encerrada a fase de lances, o pregoeiro partiu para negociação direta com

a empresa classificada, visando obtenção da proposta mais vantajosa.
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Finalizada esta etapa e encerrada a fase de negociação das propostas, não

houve manifestação de interesse de interposição de recursos, abrindo-se

prazo para envio da documentação de habilitação da empresa participantes

e devidamente classificadas, estando habilitadas, lavrou-se mapa final de

classificação da empresa vencedora, juntou-se consulta no cadastro de

inadimplentes ou impedidos de licitar do Tribunal de Contas do Estado do

Paraná e do Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas - CEIS.

Observa-se pela ata de resultado da licitação, somente dois veículos foram

cotados pela disputa de preço, tendo os demais itens finalizado como

deserto e fracassado, conforme ata lavrada.

Feitas as considerações acima, e cumpridos os requisitos legais previstos na

legislação de regência, encaminhe-se a autoridade superior para decisão de

oportunidade e conveniência quanto a continuidade do processo para

homologação do único item cotado e reabertura de processo para aquisição

dos demais.

Regístro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às

questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital

convocatório, com seus anexos, nos termos, da Lei ne 70.520/2002 e

Decreto ns 5.450/2005, c/c a Lei ns 8.566/93.

Não se incluem no âmbito de análise da Procuradoria os elementos técnicos

pertinentes ao certame, como aqueles de ordem financeira ou

orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores

responsáveis e autoridade competente pela Administração Direta

Municipal.
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E o pa recer.

Nova Sa nta ra, 01 de abril de 2022.

Wir.ti/n

Atenciosamente.

Procuradoria J u ríd ica
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ESTADO DO PARANA

Exmo. Sr.
CLAUDEMIR VAJ,ÉRIO
Prefeito Municipal

Diante do Parecer do Departamento Jurídico, encarninhamos a Vossa Excelência

o Processo de Licitação na moda-lidade "PREGÃO ELETRÔNICO,, L" 912oi22,

parâ que se manifeste sobre à HOMOLOGAçÃO ou náo deste processo

licitatório.

Nova Santa Bárbara, Ol lO4 12022.

Elaine C tina L do Santos
Pregoeira n' 012 o22

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro,l 43. 3266.8100, E - 86.250-000 * Nova Santa Bárbara.
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.pr.gov.br

REFEITURA MUNICIPAL
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERMO DE HOMOLOGAçÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N" 9120/22

Aos 04 (quatro) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil

e vinte e dois (2022), em meu Gabinete, eu Claudemlr Valérlo, Prefeito

Municipal, no uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGO o procedimento da

Licitação Pregão Eletr6nlco n." 9120.22, destinado a aquisição de veiculos, zero

km, para a Secretaria Municipal de Saúde, a favor das empresas que

apresentaram menores preços, sendo elas: HORUS COMERCIÁL E SERVICOS

LTDA, CNPJ n' 20.306.945/0001-43, num valor de R$ 260.00O,OO (duzentos e

sessenta mil reais) e PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICULOS E

PECAS LTDA, CNPJ n' 11.476.46510001-30, num valor de R$ 13O.88O,OO

(cento e trinta mil, oitocentos e oitenta reais), para que a homologaçáo nele

procedida produza seus juridicos e legais efeitos.

Dar ciência aos interpss'ados, observados as prescrições

legais pertinentes.

no
pal

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes n" 222, CentÍo, t 43. 3266.8100, E - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - El - E-mails licitacao@nsb.or.qov.br - www.nsb.pr.gov.br

I
i

Cla
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Pregão Elekônico

GOVERNO DO ESTADO DO PARANA
pREFETTuRA MUNIctpAL DE NovA SANTA aÁnelRA pn

Termo de HomologaÉo do P.eEão Eletrônico

No 00009/2022

Às 15:08 hords do dia 04 de abril de 2022, após constatada a regulaÍidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. CLAUDEMIR VALERIO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo no 18/2022, P.egáo no OOOO9/2O22

Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: Veículo Pick-Up
De3crição Complemêntar: Veículo Pick-Up Carga útit: fOOO KG, Modelo: Novo , Tipo Tftçáoi 4x2, Cabine: Simples , Tipo
Cambio:CincoMarchasSicronizadasAFrenteEUmaARe,Cor:Branca,QuantidadePortas:2,TipoDireção:Hidráulica,

\- Tipo Freio: Abs No Mínimo Em Duas Rodas, Tipo Motor: Diesel , Potência MotoÍ: 140 C
Trâtâmêntô Difêrêôciâdô: -
Apllcabilidade Decreto 7174r Não
Apllcabilidade li{argem de PrefeÉncia: Não

Quantidade: 1 Unidadê de Íornecimentol Unidade
Valor l.láximo Aceitávell R$ 97.038,5900 lntervalo Mínimo entre Lanc€§:R$ 50,00
Situação: Cancelado no julgamento

Nomê

Homologado CLAUDEMIR
VALERIO

Itêm: 2
Descriçáo: Veículo Transportê
D6criÉo complêmênt ri Veículo Transporte Potência Mínima: 127 cV, Capacidade Mínima Carga: 1,100 KG, Ano/Modelo:
0 Km, Cilindrada l4inima: 2.000 CM3, Cor: Branca, Tipo: Van, Característicôs Adicionais: Direção Hidráulica, Ar
Condicionado, Ar Quente/Fri , Quantidade Portas: 5 , Capacidade Tanque Combustível: 70 L, Capacidade Transporte
Passageiros: 11 , Combustível: Diesel

\- Tratamento Diferênclado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Apllcabllldadê Margem de PreÍêrência: Não

Quantidade: 1 Unidade dê fornêcimentot Unidade
Valor Estimado: R$ 279.666,6700 Interyalo lr{ínlmo entrê LãncesiR$ 50,00
Situaçáor Homologado

Adiudicado para: HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA, pelo melhor lãnce de Rg 260.000,0000 .

Eventos do Item
Evento

Cancelado no
julgamento

Data
3t/03/2022

10:15;50
04/04/2022

15:08:36

Observações
Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve propostas

válidas

observações
Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedo.: HORUS COMERCIAL E SERVICoS

LTDÂ, CNPI/CPF: 20.306.945/0001-43, Melhor laoce: R$ 260.000,0000

Eventos do Item
Evento Data Nome

Adiudicado'i.,",1t\?Z'

Homoros ado'1Li.âL1.21' tn'.P§lfi -

Item: 3
DescriÉo: Veículo Trênsporte
DescrlÉo Complemêntãr: Veículo Transporte Potência Mínima: 120 CV Tipo: Minivan , Características Adicionais: Freios
Abs Em No Mínimo Duas Rodas, Equipada Com , Quantadade Portas: 4 , Capacidade Transporte Passageiros: 7 , Combustível:
Bl-Combustível
Tratâmento Dlferenclado: -
Apllcâbilidade Decreto 7174t Não
Aplicabilidade Uargem dÊ Preferência: Não

Quantidade: 1 Unidade de Íorneclmentoi Unidade
Valor lrláximo AcêltávêL R$ 130.880,0000 Intervâlo Mínlmo êntre Lances:R$ 50,00

https://www.compÍasnet-gov.brlprêgao/pregoeiro/ataltermoHom.asp?prgCod=1026727&tipo=l 112
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Situaçãor Homologado

Adjudicado para: PROESTE DRÂCENA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA, pelo melhor lance de R$ 130.880,0000 .

Observaçóes

202

Evêntôs dô Itêm
Evento Data Í{ome

AdJ ud icad o' i!lt1L1.3i'

Homoros ad o 
" 1!rg.t§.2Ê, 

.ât?[i3 
"

Obsêrvaçõês
Adjudicação êm grupo da proposta. Fornecedor: PROESTE DRACENA COMERCIO DE

VEICULOS E PECAS LTDA, CNPI/CPF: 11.476.465/0001-30, l'lelhor lance: R$
130.880,0000

Itemr 4
Descrlção: Veículo Transporte Pessoal
Descrlção Complementar: Veículo Transporte Pessoal Tipo Câmbio: Manual , Potência Mínima: 105 CV Cor: Preta , Tipo:
Sedan , Características Adicionais: Ar Condicionado, Direção Hidráulica, Vidro E Trava, Quantidade Portas: 04 LJN,
Combustível: Álcool / Gasolina
Tratãmênto Difsrencíador -
Âpllcâbllldade Dêcreto 7174: Não
Aplicabilidade l.{argem de Prefêrência: Não

Quantldadê: 1 Unidade de lorneclmento: Unidade
Valor l.láxlmo 

^celtáyelr 
Rg 95.459,3800 Intervalo Mínimo entrc Lãnces:Rg 5O,OO

Sltuação: Cancelado por inexistência de proposta

- Eventos do ltêm
Evento

Homologado

Data
04/O4/2022 15,08139

Nome
CLAUDEMIR VALÊRIO

Fim do documênto

https://wwwcomprasnet.gov.br/pregao/prêgoeiro/ala/termoHom.asp?prgCod=102ô727&úpo=t 2t2
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PODER EXECUTIVO

Àno VIII
IMPR.ENSA OFICIAL -
Lei n'66O, de O2 de
abril de 2O13.
Resporsáv€l pela Édição:
c'tnidno dP Ahneido

I - Atos do Poder Executivo
Ediçào,214912022-101. I EXTRÁTO I'TERMO DE ADITM
Refêrente so Contrato Ít" 312022.
RXF.: Pregào Eletiônico N" 49/2021.
PÂRTES: Mu cípio ds Novs §ântÀ Bárbâra, pessoajurídica de diÍeito público ittema, inscrita no CNPJ sob o n' 95.561.080/0001-60, com sede

hinistmtiva na Rua WalÊedo Bittencourt de Moraes, 222. neste ato representado pelo Senior Prefeito Municipal Sr. Clâudêmir Vâlério, e a
'rzhrpresa SERVIPAX SERVIÇOS DE HIGtENIZAÇÃO E CONSERV ÁÇÃO LTDA, inscÍita no CNPJ sob n" 31.860.236/0001-21, com sede na

Rua Benjamim Constant, 67, Cj I 104 - Andar l0 - CEP: 80060020 - BaiÍtor Centro, Curitibâ/PR.
OBJETO: Ccontr.t.ção de empresa para prestsção de serviços de ümpezâ e matrutetrção de prôios públicos.
VALOR DO ADITM: R$ 14,799,60 (quâtorze mil, seteceDtos e nove[tâ e nove relis ê sessenta centavos).
SECRETAR-IA: Secretaria Municipal de Admirustmçào, Secretaria Municipal de Educaçào, Esporte e Cultura e Secretaria Munrcipal de Assistência
Social.
RECURSOS: SecretaÍia Municipal de Administração, SecÍetaria Municipal de Educâção, Esporte e Cultura e Secretaria Municipal de Assistência
Social.
RISPONSÁ!'EL JURÍDICO: Carmen Conez Wilcken, OAB/PR n'22.932.

DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE ADITIVO- O4IO4NO22.

CLAADEMIR VÁLÉRIO

Prefeito Municipal

E;dlçào:21se l2o22-lo2l TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.9/2022
Aos 04 (quaho) dias do mês de abril (M) do ano de dois mil e vinte e dois (2022), em meu Gâbinete, eu Chudêmir Valério, PrefeiÍo Municipal,

no uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitação Pregão EletrôÍico tr,'912022, destinado a aquisiÇâode veículos,

zero kn1 para a Secretaria Municipal de Saúde, a favor das empresas que apresentamm menores pÍeÇos, sendo elas: HORUS COMERCIAL E

SERVICOS LTDA, CNPJ n'20.30ó.945/0001-43, num valor de Rg 260.000,00 (duzentos e sessentâ mil reais) e PROESTE DRACENA

COMERCTO DE VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ n' I 1.476.465/0001-30, num valor de Rl[ 130.880,00 (cento e trinta mil, oitocentos e

\-' oite.ta reais), para que a homologação nele pmcedida pÍoduzâ seusjuídicos e legais efeitos.

Darciência aos interessados, obseívados as prescriçoes legais peíinentes

Claudemi, Valério
PreÍeito [,,iunicipal

Diário OÍicial Elêtrônico do Município de Nova Santa Báíbara
Rua:WalÍredo Eiflencourl de Moraes n'222 - CenlÍo

Fone/Fax: (43) 32ô6-8100
E-mail: diaíoofi cial@nsb.pr.gov.bÍ / pmnsb@nsb-pr.gov.br

Site. www.nsb.pr.gov.bÍ

iário Oficial Eletrônico
Municipio de lilova Santa Bârbara - Paraná

E.liçiío N" 2187 - Nova Sanu Rárbaru, Paraná- QUINTI-FF.ILÁ, 31 de \L4RÇO de 2022

€l**-

DaÍ ciência aos interessados, obsewados as pÍescrições legais pertinentes.

Claudemir vâlério
Prefeito Muricipal

Aos 04 (quatro)dias do mês de abil(04)do ano de dois mile vinte e dois (2022), em meu Gabinete, eu Claudemir Valério, PreÍeilo Municipâ|, no uso de minhas

atribuiçoes legais, HOMOLOGO o procedimento da LicitaÉo Pregão Elêtrônico n." 812022, destinado a aquisiÉo de 01 (uma) relroescâvadeira 4x4, reÍerente

ao Convênio f 92042812021, junlo ao Ministério da Agricultura, Pecuáía e Abastecimenlo, a favor da ernpresa que apresentou menor preço, sendo ela:

VIANMAQ EQUIPAMÊNTOS LTDA, CNPJ n' 01.631.0221000112, num valor de Rt 379.000,00 (trezêntos e seleflla e nove mil reais), para que â homologaÉo

nele procedida produza seusjuridicos e legais efeilos.
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Nova Santa Bár , os/o4/2022.

oRDEM DE CONTRÂTAçÂO

c erro
c1par

Rua Walliedo Bittoncourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, E - 86.250-000 Nova Santa Bárbara
Paraná - E - E-mails licitacao@nsb.u€ptLh - www.nsb.ptgoy.h

ESTADO DO PARANÁ

Pela presente ordem, AUTORIZO a contrâtaÇáo das empresas

HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDÂ, CNPJ n" 20.306.945/0OO1-43, num

valor de R$ 260.000,0O (duzentos e sessenta mil reais) e PROESTE DRACENA

COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ n" rr.476.465/0001-30,

num valor de R$ 13O.88O,OO (cento e trinta mi1, oitocentos e oitenta reais).

Trrdo de conformidade com â presente Licitação na modalidade Pregâo

Eletrônico rt." 9 I 2022.
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coNTRATo euE ENTRE st FAzEt\t o MuNtctpto DE NovA SANTA BÁnglRA r I
EMPRESA HORUS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, TENDO POR OBJETO A

AaU6çÃo DE vEícULO, zERo KM, PÂRÂ A SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE.

Rêíêrênte ao Pregão Eletrônico n.o 9/2022.

Pelo presinte instrumento particular de contrato, vinculado ao PREGÃO ELETRÔNICO í1," 912022, de um lado,

o ÍtlUNlClPlO DE NOVA SANTA BARBARA, pessoa jurídicá de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o no

95.561.080/000160, com sêdê na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n' 222, Centro, Nova Santa Bárbara,

Paraná, neste ato Íepresentado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Claudemir Valério, brasileiro, casado, po(ador
do RG n" 4.039.3824 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o n0 563.691.409-10, residente e domiciliado nesta cidade,

doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, a empresa HORUS COMERCIAL E SERVICOS
EIRELI , inscrita no CNPJ sob n' 20.306.945/000143, com sede na Rua da Marambaia, 186 - CEP: 74843450 -

Baino: Jardim Atiántico, Goiânia/Go, neste ato representado pelo Sr, Hugo Dellion Carlos Damas, inscrito no
CPF n' 032.163.701-19, RG n" 5.365.702-2' Via, doravante denominada CONTRATADA, em conformidade com

a Lei no 86ô6, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei 8.883/94 e posleriores, ajustam e celebram o presenle

contrato, de acordo com as sEuintes cláusulas e condiçÕes a seguk estabelecidas e enunciadas:

CúUSULA PRIMEIRA. Do oBJETo
1.1. A CONTRATADA obíiga-se a fomecer à CONTRATANTE, veículo, zero km, para a Secretaria Municipal de

Saúde, tudo conforme especificado no edital mnvocatóÍio e proposta apresentada no Pregão Eletrônico n.o

9/2022 e especificado abaixo:

ü(,'(Mi.s! ô;;knó

ITENS

Lote Itêm Codigo
do
produto/

seÍviço

DescriÉo do produto/s€rviço Marca do
pÍoduto

Unidade
de

medida

Quantidade Preço

unitâio
Píe(, total

Lotê

001

2 9369 Veiculo tipo VAN zero km, ano/modelo no

minimo 2021 na cor branca, com

acessibilidadê de 0'l câderranle;

capacidade de no minimo 10 pêssoas

mais 01 acessibilidade para cadeirante
mais motorista, movido a diesel, kação
4x2 traseira ou dianteira, motor potência

de no minimo'130 cv, direção hidráulica ou

elétÍicâ, porta laterâl crm mrrediçâ e porta

tÍaseira dupla mm porta mâlas, vidros e
tÍavas elétricâs, Íetroüsor elétrim,
desembaÇador e limpador de vidros, faróis

de neblina, ar condicionado frio e ar
quente para motorista e paÍa salão dos
pâssageiros, bânco do molorista mm
regulagem de alturâ, aiÍbag duplo,
equipado mm rádio amfm com cd mp3,

i:om entrada usb, bluetooth e alto falantes,
klislânciâ êntÍê êixos dê no mínimô

3.665mm, cámbio manual, equipada com

bisposilivo de pollÍona móvel - DPM,

f,onforme resoluçáo do CONTRAN 31ô/09.

Renault
Master

L2H2

UN 1,00 260.000.00 260.000,00

ÍOTAL 260.000,00

Rua Walliedo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, I 43. 32óó.8100, ,' - 86.250400
Nova Santa Bárbara, Paraná - El - E-mail - licitacao(ã)nsb.pr. gov.br - www.nsb.Dr. Eor,.br

I
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CúUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE ENTREGA

2.1. O prazo de êntÍega será de no máximo 150 (cento ê cinquenta) dias, mntados a partir da assinalura deste
contrato.

CúUSULA TERCEIRA - DA ENTREGA
3.1. O veículo deverá ser entÍegue na Secretaria de Obras, sito a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222,

Centro - Nova Santa Bárbara - PR, em horário comercial de sêgunda a sêxta-feira, com seguro, Irete, caÍga ê

descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando o Município de Nova Santa Bárbara isento de quaisquer
responsâbilidades. A entÍega deveÍá ocoÍÍeÍ por meio de utilização de veiculo próprio destinado âo transpoÍte
deste tipo de carga (caminhão 'cegonha' ou guincho do tipo plataforma), sendo expressamente vedado o
transporte até o local de entrega utilizando-sê da traÉo própria do veiculo.

CúUSULA QUARTA . DOS ANExoS CoNTRATUAIS
4.1. Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos
a) Pregão Eletrônico N0 9/2022 - e seus anexos;

b) Proposta da CONTRATADA, datada dê 30 de março de 2022.

4.2. As partes declaram teÍ pleno conhecimento que os documentos mencionados nêsta cláusula, serão
considerados suÍicientes para, em conjunto com este contrato, definirem seu objeto e a sua perfeita execução.

4.3. Em havendo dúvidas ou divergências entre os anexos e este conlrato, vale o mntrato.

4.4. A partir da assinafura deste mntrato, a ele passam a se vincular todas as atas de reunióes e/ou termos
aditivos que vierem a ser realizados ê quê impoÍtem em altera@s de qualquer condiÉo contratual, desde que

devidãmênte âssinados pelos representantes legais das partes.

cúusulA eutNrA. Do PREÇo
5.1. Para o ,omecimento do objeto descrito na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se obriga a pagar à

CONTRATADA o valor total de R$ 260.000,00, (Duzentos e Sessenta Ítlil Reais).

CúUSULA SEXTA. DO PAGAMENTo
6.1. O pagamento ocorrerá em até o 30 (trinta) dias após a êntrega, mediante apresentaÉo da nota fiscal
ammpanhada da ceddão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), rêferente a todos os crájitos tributários federais e à Dívida

Ativa da Uniáo (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relaüvos às contribuiçóes sociais
previstas nas alíneas 'a', 'b' e 'c' do parágrafo únim do aíigo 11 da Lei Federal n.o 8.2'121991, às
contÍibuiçoes instrtuÍdas a título de substituiçao, e às contribuiçoes devidas, por lêi, a têrceiros ê CêrtiÍicâdo de
Regularidade de Situação junto ao FGTS.

6.2. A CONTRATADA se compromele a emitir a respecüva Nota Fiscal no valor conespondente ao ajustado na
Cláusula Ouintâ.

CúUSULA SÉflMA - Do PRAzo DE vIGÊNcn.
7.1. 0 contrato terá vigência por 180 (cênto e oitênta) dias, entrando em vigor logo após a assinatura, podendo

o mesmo ser proÍTogado por igual periodo e/ou de acordo com as partes.

CúUSULA OITAVA - NANUTENçÃO, ASSISTÊNCn TÉCNICA E PRAzo DE GARAI{TIA

8.1. A manutençáo e assistência técnica obedecerão a seguinte sistemática:

8.1.1. A proponenle/contratada lica obrigada a garantir a qualidade do veículo contra defeitos mecânims e

oÍerecer Treinamento(s) para opeÉÉo do sistêma (se necessário), pelo período mínimo de 12 (doze) meses,

fomecendo os respeclivos termos ê/ou dêclaÍaçâo dessâ garântia.

8.1.2. O fornecedor deverá ofertar ainda 02 (duas) manutenções preventivas obrigatórias (incluindo material e

serviços), constante do l\ilanualdê Operações, nas oÍicinas das concessionárias do febricante, cuja periodicidade

será determinada pela quilometragem e/ou o tempo de uso do veículo. .t

Rua Waliiedo Bittencourr de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, l | - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paranri - E - E-mail - licitacaoúinsb.Dr.gov.br - wwrv.nsb.pr.cor,.br
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8.1.3. Durante o prazo de garantia (12 doze) meses, caso não seja pssÍvel a solução do problema no próprio

local onde se encontre o veículo e havendo a nêcessidade de transporte para oÍlcina própria da proponente, ílca

sob responsabilidade da contratada todo ônus com transporte, locomoção, alimentaçao, hospedagem e outÍos

que por venlura se fizerem necessários à peíeita solução do problema.

8.1.4. Assistência técnica reparadora será realizada quando o veículo fornecido apÍesentar defeito ou problemas

técnicos e meúnims, mediante abertura de chamado técnim, nos dias úteis, em hoÉrio comercial, ou seja, de

08h às 11h30 e das 13h30 às 17h;

8.1.5. O atendimento ao chamado técnico (identiÍicação do problema apresentâdo), bem mmo os procedimentos

de manutenção ou retirada do veículo para assistência técnica e sua posterior devoluÉo, serão realizados no

local em que se enconlra o veículo, sem ônus de deslocamento, alimentação ou hospedagem dos técnicos que

realizaÍâo o âtendimento;

8.1.6. O prazo máximo será de 24 (vinte e quatro) horas, conladas a partir do registro do chamado técnico, paÍa

o atendimento e soluÉo do pmblema apresentado, êxcluindGse deste prazo os sábados, domingos e feriados,

podendo sêr prorÍogado por igual período mêdiante justificativa formal acatada pela AdministraÇao;

8.1.7. O fomecedor deveÍá preslar assistência técnica pelo período da garantia concedida, bem como

disponibilização do inicio do atendimento, sem qualquer ônus para AdministraÉo, com indicação de endereços e

telefones dos Centros de Atendimento Técnico no Estado do Paraná.

8.2. A gârântiâ devêÍá obedecer aos seguintes termos:

8.2.1. O prazo dê garantia do veículo deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses, livre de quilômetros rodados ou

hoÍas tÍabalhadas, mntra deÍeitos de Íabricaçao, mecânicos, montagem ê funcionamento deconentes de

desgastes prematuros durante a operação e o êmprego em mndições normais, sendo compreendida pela

assistência técnica, incluindo mão{e-obB, reposiçáo de peças e componentes mecânicos, eletricos e

eletrônicos de ÍábÍica, contados a partiÍ da data de emissão da Nota Fiscal;

8.2.2. No caso de defeitos em peças e se, consequentemente, houver a sua substituição, a garantia será contada

a pâÍtir da nova dâta da substituiçao da(s) peça(s) deÍeituosa(s).

8.3. Durante o prazo de ügência da garanta, constrtuem€e obrigaçóes da tomecedora:

8.3.1. PÍovidênciaÍ independentemente de ser ou não o fabricante, a coÍreÉo ou a substituiçáo de todo o veiculo

ofertado ou de suas peças acessorios e componentes quê âprêsentarem defeitos de fabricaÉo ou divergências

com as êspecificaçÕes Íornecidas, sem ônus para a AdministraÉo, em confoÍmidade com o estabelecido no

Edital e seus anexos, observado a legislaçâo pertinente;

8.3.2. Substituh o veÍculo ofertado ou as suas peças, acessóÍios e mmponêntes que apresentarem deÍeito de

ÍabricaÉo por novos e que possuam a mesma especificaÉo técnica originalmente proposta;

8.3.3- Caso ocorÍâm mais de 03 (fês) chamados para assistência técnica referente ao mesmo problema ou 05

(cinco) chamados referêntes a pÍoblemas disüntos, a Contratâda deverá substituir o veiculo defeituoso por

veiculo novo, com especificaçao técnica igual ou supêrior à mnstante da pÍopostâ;

8.3.4. O prazo para conserto do veículo com defeito, durante o peÍiodo dê vigência da garanüa, será de no

máximo 10 (dez) dias úteis a partir da abeítura do chamado técnico, que deverá ser atendido em até 01 (um) dia

útil. Quando esse prazo de consêrto Íor excedido, ou seja, no 110 (decimo primeiro) dia útil a paÍtir dâ abêrturâ do

chamado técnico, outro veiculo com especificaçáo técnica igual ou superior ao constante na proposta deverá ser

fornecido para subsütuí-lo até sua devolução. O veículo deverá seÍ substituído definrtivamente por outro veículo

novo, mm especificaÉo técnicâ igual ou superior da proposta, se o conseÍto náo for realizado no pÍazo máximo

de 30 (trinta) dias corridos.

8.3.5. O vêículo entrque deverá ser novo, de primeiro uso, dêvêndo constar, todos os manuais (manual de

operação e de manutenção Msica; manual de serviÇo e reparação do veículo em oficina; catalogo de peças e

acessórios com os respeclvos números de referência de fábrica com desenho e/ou Íoto de todos os seus itens

de reposiçâo) relacionados ao bem objeto deste Contrato e suas especiÍicaÇoes, sob pena 
9:s".e.r-::_L^:?Oo 

o,

itrffS*- #ir:: .

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, t 43. 32ó6.8100, E - 86.250400
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seu recebimento. Não sêrão admitidos, para efeito de recebimenlo, veículo que este,a em desacordo ou

conflitante com quaisquer especificâ@s descÍitas na PÍoposta de Preços;

8.3.6. O veículo entregue deverá ter versão tecnologica recente, obseÍvando-se Íigorosamente as caÍacterísticas

especificadas, vir acompanhadas do CeÍtiÍlcâdo de GaÍanüa do Fomecedor e todos os acessórios necessários

ao seu plêno funcionâmento;

8.3.7. 0 veículo, bem como seus acessórios, componentes e fenamentas auxiliares exigidos deverão ser

fomecidos novos e dentro das regulamentações e das normas da ABNT, INMETRO e demais órgãos

Íiscalizadores e normâtizâdores, sendo quê os itens mnsiderados inadequados, inferior qualidade ou não

atenderem às exigibilidades, seÍão devolvidos e o pagamento Íicâá suspenso, até sua regularização de Íorma

integral, cujo prazo de reposiçâo, a cÍitério da AdministÍação, poderá seÍ renovado, sem prejuízo nas

penalidades pelo atraso inicial.

8.3.8. Apos o peÍíodo de garanÍa de 12 (doze) meses a proponente fica obngadâ, às expensas do Contratante,

por prazo não inferior a 60 (sessenla) meses, disponibilizar oficina de ManutenÉo e Assistência Técnica no

Estado do Paraná, da mesma Íorma, se a Assistência Tecnicâ for realizada por terceiro a proponente deverá

apresenlar, juntamente mm â documenteçáo técnicâ, a rêlação dê Assistência Técnica autorizada.

cúUSULA NoNA. PLoTAGEM Do vEícULo
9.1. A arte e logomarcas serão disponibilizadas para o Íornecedor quando da solicitaçao de íornecimento do

veiculo, o qual deverá ser entregue ao órgão solicitante com as logomarcas presentes no veículo.

CúUSULA DÉCIMA . Ei,PLACAMENTO

10.1. 0 veículo deverá ser enlregue em nome do Município de Nova Santa Bárbâra, com as taxas de

emplacamento, licenciamento e seguro obrigatório - DPVAT pagos, com os cêrtificâdos de registro e

licenciamento (CRV/CRLV), e com o pagamento do frele, tnbutos, encargos sociais e quaisquer outras despesas

que incidam ou venha a incidir no preço proposto (preço C.l.F).

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DA RESCISÃO CoNTRATUAL
11.1. A rescisão contratual poderá ser delerminada por ato unilateral e escrilo da Admanistração, nos msos
enumerados nos incisos I a Xll e XVll do arl. 78 dâ Lei Federal n" 8.666/93, e amigável, por acordo entre as
partes, mediante autorizaÉo escrita e fundamentada das autôndâdes competentes, reduzida a termo no
processo licitatório, desde de que hajâ conveniência da Administração.

11.2. Quando a empresa vencedora der causa a Íescisão do conlrato, além de multa de 20% (vinte por cento)

sobre o valor total do contÍato e demais penalidades previstas, fica sujeita a uma das seguintes sanções:
11.2.1. Advertência;
11.2.2. Suspensão lemporária de participaçao em licitaÉo e impedimento de contratar com a Administração
pelo prazo de até 02 (dois) anos.

11.2.3. DeclaraÉo de lnidoneidade para licitaÍ ou mntratrr com a Administração Pública enquanto perdurem os
motivos determlnantes da punição ou, até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade quê

aplicou a penalidade, que seÉ concedida semprê quê o proponente ressarcir a Administração pelos prejuizos

resultantes, apos decomdo o prazo da sanção aplicada com base no contido na letra "b'.

cúusuLA DÉcrMA SEGUNDA - DAs sANçôEs
12.1. Em oconendo inexecução e/ou descumprimento das obrigaÉes assumidas neste contrato motivado pela

CONTRATADA, responde está, nos termos da lei civil por indenizaÉo integral. Sem preluízo das disposiçoes
anteriores, responde ainda, a título de cláusula penal, pelo valor de 2070 (vinte por cênto) da avença.

cúusuLA DÉcrMA rERcEtRA. DA FRAUDE E DA coRRUpçÃo
13.1. A contratâda deve observar e fazer obseÍvar, por seus fomecêdorês e subcontratados, se admrtida

subcontrataÉo, o mais alto padÍáo de éticâ duBnte todo o processo de licitaÉo, de contratação e de execução

do objeto contÍatual. 
ffi_.*".^ ffi_ 4

208

Rua Walliedo Bittencouí de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, I I - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - El - E-mail - Iicitacao@rnsb.pr.sov.br - www.nsb.pr.sov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

Il* NOVA SANTA BARBARA 209
=E**Ê=. ESTADo Do PÂRANÁ

13.2. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas

13.2.'l- "práticâ corÍupte': oferecer, dar, rêceber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o

objetivo dê inffuenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execuçãô dê mntrato;

13.2.2. "prática fraudulenta': a falsiÍicaçáo ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de

licitação ou de execução de contÍato;
'13.2.3. "prática colusiva': esquemaüzar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o

conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitrdor, visando estabelecer preços em níveis artiÍiciais

e não-comp€titivos;

13.2.4. 'pÉtica coêrcitiva': causar dano ou ameaçâr causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua

pÍopriêdade, visando rnfluenciar sua participaÉo em um processo licitatório ou afetar a execução do contÍato;
'13.2.5. "pÉticâ obstrutiva': (i) destruir, fabificar, altenar ou ocultar provas em inspeções ou Íazer declaÍaÉes

falsas aos rêpÍesentantes do oÍganismo financeiro mulÍlateral, com o objetivo de impedir materialmente a

apuraçâo de alegaÉes de píática prêvistâ, deste Edital; (ii) âtos cuja intençâo seja impedir materialmenle o

exêrcício do direito de o organismo finânceko multilateral promover inspeçâo.

13.3. Na hipotese de íinanciamento, parcial ou integral, por organismo ÍinanceiÍo multilateral, mediante

adianlamento ou Íeembolso, êste organismo imporá sançao sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive

declarando-a inelegivel, indefinidamente ou poÍ pÍâzo delêrminado, para â outorga de contratos financiados pelo

oíganismo sê, em qualquer momento, constalar o envolvimento da empÍesa, diretamente ou por meio de um

agênte, êm prátcas corruptas, Íraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao paftcipaÍ da licitação ou da

execuÉo um contrato financiado pelo organismo.

'13.4. Considerando os propósrtos das cláusulas acima, â contratada deverá concordar e autorizar que, na

hipótese de o contrato vir a ser financiado, êm parte ou integralmente, por organismo finâncêiro multilateral,

mediante adiantamento ou reembolso, permitiÍá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente

indicadas possam inspecjonar o local de execuÉo do contrato e todos os documentos, mntas e registros

relacionados à licitação e à execuÉo do contralo.

CúUSULA DÉcIMA QUARTA. DA DoTAçÃo oRçAMENTARIA
14.'1. As des decorrentes deste contrâto correrão conta da dota ntária havida la conta no

0..'o

Claudemir Valério

Prefeito Municipal - Contratante

DotaçÕes

Exercicio lConta da lFuncional pÍogramática

da loespesa I

despesa | |

Fonte de

recurso

Natureza da despesa

ln,,*

da fonte

2022 lrrOO IOO.OOZ.rO.lOr.OSSO.ZOZz 337 4.4.90.52.00.00 lDo Exercicio

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-ma il - licitacaoíànsb.pr. gov.br - wwrv.nsb.pr.gov.br
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CúUSULA DÉCIMA QUINTA - Do FoRo
15.1. Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Serra - Paraná, para a soluçáo das questôes oriundas do
pÍesente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15.2. E, por estaíem juslos e acertados, firma o presente mntrato, em 03 (kês) vias de igual teor, na presença de
duas têstemunhâs-

;;;;;J;.* { Nova Santa B áibaÊ, O5lO4l2O22.

:H:t*r
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Hugo Dellion Carlos Damas

Horus Comercial e Servicos Eireli - Conkatada

pelo acompanhamento do contrato

6
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coNTRATo euE ENTRE st FAzEM o MuNtctpto DE NovA SANTA BÁnelRA r e
EMPRESA PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA,

TENDo poR oBJETo A AoutsçÂo oe veícut-o, zERo KM, PARA A

SECRETARTA MUNtcrpll oe slúoe.

Referente ao Pregão Eletrônico n.o 9/2022.

Pelo pres€nte instrumento particular de contrato, vinculado ao PREGÂO ELETRÔNlC0 n.o 912022, de um lado,

o MUNIC|PIO DE NOVA SANTA BARBARA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o no

95.561.080/0001S0, com sedê na Rua Walfredo Bittencourl de Moraes, n" 222, Cen]Úo, Nova Santa Bárbara,

Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeato Municipal, Sr. Claudemir Valério, brasileiro, casado, portador

do RG n" 4.039.382-0 SSP/PR, inscrilo no CPF sob. o n" 563.691.409í0, residente e domiciliado nesta cidade,

doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, a empresa PROESTE DRACENA COMERCIO DE

VEICULOS E PECAS LTDA, inscrita no CNPJ sob n" 1 1 .476.465/0001-30, com sede na Avenida Washington

Luis, 641 - CEP: 17900000 - Bairro: Jardim Metrópole, Dracena/SP, neste âto reprêsentada por sua procuradora,

Sra. Jéssica Soares Artini, inscrita no CPF n" 420.362.928-44, RG n" 49.686.684-9, doravante denominada

CONTRATADA, em conformidade com a Lei no 8666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei 8.883/94 e

posteriores, ajustam e celebram o presente contrãto, de acordo com as seguintes cláusulas e condições a seguir

estabelecidas e enunciadas:

cúUSULA PRIMEIRA. oo oBJETo
1.1. A CONTRATADA obriga-se a Íomecer à CONTRATANTE, veículo, zero km, para a Secretaria Municipal de

Saúde, tudo mnÍorme especiÍicado no edital convocatório e proposta apresentadâ no Pregão Eletrônico n.o

9/2022 e especificado abaixo:

PROESTE DRACENA a§'nà.lo de Íomâ digirâl poÍ PRoEsÍE

coMERcro DE vErculos E 3g^Tiài:,T:,:1?,'.ilii'"""' '
PECAS LTDA: l 147465000130 D.dos:2o22.o,i.r 3 oeor:4o.o3,0o,

ITENS

Itêm Codigo

do
prcdulo/

seÍviço

DêscriÉo do produto/sewiço Marca do Unidade

de
medida

Preço

unitário

Prêço total

Lote

001

3 90ô3 VEÍCULO ZERO KM CAPACIDADE PARA 07
(SETE) PASSAG EIROS An o e Ílodelo 2021120»..

Sistema de ÍÍeios abs, ar condicionado, 2 aiôags
(passageim e motonsta), cinlos de seguranç3
dianteiÍos com retráteis de 3 ponhs, cintos de
sêgurança lâlerais lÍâseiros relráseiros de 3 pontos,

pé-tensionador, desembaçador do vidro traseiÍo.
velocimeto e marcâdor do nívelde combustivel,
preparação para sistemâ de som com liaÉo,
levantadoÍ eléÍico dos vidÍos das poÍtas,

retrovisores extemos com controle inlemo, Íodas
de aço aro 15 mm pneus '185/60 í5, combuslÍvêl
totalflex, potência do motor de no mínimo í08 cv

com I válvulas, 05 (cinco) marchas a frenle e
01(uma)a ré, direção hidráulica, trava elélrica nas
qualÍo poílas, Protetor de Carter. Contendo todos

os equipamentos de sêgurança previstos no Código

Erasileiro deTrânsiio e nas ResoluÉes do
CONTRAN. O primeko emplacamenlo deverá ser
Íêito no nome do munEíprc, onde os cuslos serào
por conta da empÍesa vencedora. 0 veiculo deverá

ser enlregue adesivado, conÍorme modelo a seÍ
fomecido.

Chevrolet
Spin

Premiêr

UN 1,00 '130.880,00 '130.880,00

TOTAL 130.880,00

Nova Santa Bárbara, Paraná -.E - E-mail - licitacaoírdnsb Dr. gov.br - www.nsb.pr.sov.br
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Cento, 8 43. 3266.8100, E - 86.250-000
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4.2. As partes declaram ter pleno conhecimento que os documentos mencionados nesta cláusula, serâo

considerados suficientes para, em conjunto com este contrato, defrnirem seu objeto e a sua perfeita execução.

4-3. Em havendo dúvidâs ou divêrgências entre os anexos e este contrato, vale o contrato

4.4. A partir da assinatura deste contrato, a ele passam a se vincular todas as atas de reunioes e/ou termos

aditivos que vierem a ser realizados e que importem em alterações de qualquer condição contratual, desde que

devidamente assinados pelos representantes legais das partes.

CúUSULA QUINTA . DO PREçO
5.1. Para o fornecimento do objeto descrito na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se obriga a pagar à

CONTRATADA o valor total de R$ í30.880,00 (cento e trinta mil, oitocentos ê oitenta reais).

CúUSULA sExTA . Do PAGAMENTo
6-1. O pagamento ocoÍrerá em até o 30 (trinta) dias após a entrêga, mediante apresentação da nota fiscal
acompanhada da certidão expedida conjuntamentê pelâ Sêcretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida

Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais
previstas nas alíneas "a",'b" e.C do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.0 8.21211991, às

contribuições instituídas a título de substituiçâo, e às contribuiçÕes devidas, por lei, a terceiros e CertiÍicado de

Regularidade de Situação junto ao FGTS.

6.2. A CONTRATADA se compromete a emitir a respecüva Nota Fiscal no valor correspondente ao ajustado na

Cláusula Quinta.

CúUSULA SÉTffiA - Do PRAzo DE vGÊNcLA.
7.1. O contrato terá vigência por í80 (cento e oitênta) dias, entÍando em vigor logo após a assinatura, podendo

o mesmo ser prorrogado por igual peÍíodo e/ou de acordo com as partes,

CúUSULA oITAVA . MANUTENÇÃ0, ASSISTÊNCIA TÉcNIcA E PRAzo DE GARANTIA

8.'1. A manutenção e assistência técnica obêdeceráo a seguinte sistemática:

8.1.1. A proponente/cônkatâda Íica obrigada a gaÍantir a qualidade do veículo contra deÍeitos mecânicos e

oferecer Treinamento(s) para operação do sistema (se necessário), pelo peÍíodo mÍnimo de 12 (doze) meses,

fornecendo os respectivos termos e/ou declaraÉo dessa garantia.

8.1.2. O fomecedor deverá oÍertar ainda 02 (duas) manutenções preventivas obrigatórias (incluindo matenal e

PROTSTE DRACENA

coMERcro DE vErcuLos E i#^T$i',f.f:,fif,5J.""
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CúUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE ENTREGA
2.'1. O prâzo de entrega será dê no máximo 150 (cênto e cinquênta) dias, contados a partir da âssinâtura deste

contrato.

CúUSULA TERCEIRA - DA ENTREGA
3.'1. O veiculo deverá ser entregue na Secretaria de Obras, sito a Rua WalÍredo Bittencourt de l\4oraes, 222,

Centro - Nova Santa Bárbara - PR, em horário comercial de segunda a sextajeira, com seguro, frete, cârga e

descarga inclusos no valor da mercadoria, fcando o Municipio de Nova Santa BárbaÍa isento de quaisquer

responsabilidades. A enhega deverá ocorer por meio de utilização de veículo próprio destinado ao transporte

deste tipo de carga (caminhão "cegonha'ou guincho do tipo plataÍorma), sendo expressamente vedado o
transporte até o local de entrega utilizando-se da traÉo próprja do veículo.

CúUSULA QUARTA. DOS ANEXOS CoNTRATUAIS
4-1. Fazem partê integrante destê contrato os seguintes documentos:

a) Pregão Eletrônico No 9/2022 - e seus anexos;

b) Proposta da CoNTRATADA, datada de 31 de mârço de 2022.
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serviços), constante do Manual de Opera@es, nas oÍicinas das concessionárias do Íabricantê, cu.iâ periodicidade

será determinada pela quilometragem e/ou o tempo de uso do veÍculo.

8.1.3. Durante o pÍâzo de garantiâ (12 doze) meses, caso não seja possível a solução do problema no próprio

local onde se encontre o veículo e havendo a necessidade de transporte para oÍicina própria da proponente, Íica

sob rêsponsabilidade da mntratada todo ônus com transporte, locomoção, alimentação, hospedagem e outros

que por ventura se fizerem necesúrios à perfeita solução do problema.

8.1.4. Assistência técnica repaÍadora sêrá realizada quando o veículo fornecido apresentar defeito ou problemas

técnjcos e mecânicos, mediante abertura de chamado técnico, nos dias úteis, em horário comercial, ou seja, de

08h às 11h30 ê das 13h30 às 17h;

8.1.5. O atendimento ao chamado tácnico (identiÍicaçáo do problema apresentado), bem como os procedimentos

de manutenção ou retirada do veículo para assistência técnica e sua posterior devoluÉo, serão realizados no

local em que se encontra o veículo, sem ônus de deslocamento, alimentação ou hospedagem dos técnims que

rêalizarão o atendimento;

8.1.6. O prâzo máximo sêrá de 24 (vintê e quatro) horas, contadas a partir do regisho do chamado têcnico, para

o alendimento e soluÉo do problema apresentado, excluindo-se deste prazo os sábados, domingos e feriados,

podendo ser prorÍogado por igual período mediante justiíicativa Íormal acatada pela Adminishação;

8.1.7. 0 fornecedor deverá prestar assistência técnica pelo período da garantia concedida, bem como

disponibilização do início do atendimênto, sem qualquêr ônus para Adminishaçã0, com indicaçâo de endereços e

telefones dos Centros de Atendimento Técnico no Estado do Paraná.

8.2. A garantia deverá obedecer aos seguintes termos:

8.2.1. O prazo de garantia do veículo deverá ser de no minimo 12 (doze) meses, livre de quilômetros rodados ou

horas trabalhadas, contra deÍeitos de fabncaçã0, mecânicos, montagem e funcionamento decorrentes de

desgastes prematuros durante a operaÉo e o emprego em condiçoes normais, sendo mmpreendida pela

assistência técnica, incluindo mâo-de-obra, reposição de peças e mmponentês mecânicos, elétricos e
eletrônicos de Íábrica, contados a partir da data de êmissão da Nota Fiscali

8.2.2. No caso de deíeitos em peças e se, consequentemente, houver a sua substituiÉo, a garantia será contada

a partir da nova data da substituição da(s) peça(s) defeituosa(s).

8.3. Durante o prazo de vigência dâ garantia, constituem-se obrigâçóes da Íornecedora:

8.3.1. Providenciar independentemênte de ser ou náo o ÍabÍicante, a correção ou a substifuição de todo o veículo

ofertado ou de suas peças acessórios ê componentes que apresentarem deÍeitos de fabricação ou divergências

com as especiflcaçôes fomecidas, sem ônus para a Administração, em conformidade com o estabelecido no

Edital e seus anexos, observado a legislação pertinente;

8.3.2. Substituir o veículo ofertado ou as suas peps, acessórios e componentes que apresentarem defeito de

fabricação por novos e que possuam a mesma especificação técnica originalmenle proposta;

8.3.3. Caso oconam mais de 03 (três) chamados para assistência técnica referente ao mesmo problema ou 05

(cinco) chamados referenles a problemas distintos, a Contratada deverá substituir o veículo defeituoso por

veículo novo, com especiÍicaÉo tecnica igual ou superior à constante da proposla;

8.3.4. O prazo para consêrto do veículo com defeito, durante o período de vigência da garantia, será de no

máximo 10 (dez) dias úteis a partir da abertura do chamado técnico, que deverá ser atendido em até 01 (um) dia

útil. Quando essê prazo de conserto for excedido, ou seja, no 11" (décimo primeiro) dia útil a partir da abertura do

chamado técnico, outro veículo com especificação técnica igual ou superior ao constante na proposta deverá ser

fornecido para substitui-lo até sua devoluÉo. O veículo deverá ser substituído defnitivamente por outro veículo

novo, com especificação técnicâ iguâl ou superior da proposta, se o conserto não for realizado no prazo máximo

de 30 (kinta) dias corridos.

8.3.5. O veículo entregue deverá ser novo, de primeiro uso, devendo constar, todos os manuais (manual de

operação e de manutençáo básica; manual de serviço e reparação do veÍculo em oÍicina; catálogo de peçâs ê3

VElcULÔ9 E PEC-AS LTDÀ]1476465000
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acessórios com os respectivos números de referência de fábrica com desenho e/ou foto de todos os seus itens

de reposição) relacionados ao bem objeto deste Contrato e suas especiÍlcações, sob pena de ser recusado o seu

recebimento. Não seráo admitidos, para eÍeito de recebimento, veículo que esteja em desacordo ou conflitante

com quaisquer especiÍicações dêscrilâs na Prôposta de Preços;

8.3.6. O veículo êntregue deverá ter versão tecnologica recente, observando-se Íigorosamente as características

especificadas, vir acompanhadas do Certifrcado de Garantia do Fomecedor e lodos os acessórios necessários

ao seu pleno funcionamento;

8.3.7. O veículo, bem como seus acessórios, componentes e ferramentas auxiliares exigidos deverão ser

Íornecidos novos e dentro das regulamentaçóes e das normas da ABNT, INMETRO e demais órgãos

Íiscalizadores e normâtizadores, sendo que os itens considerados inadequados, infenor qualidade ou não

atenderem às exigibilidades, serão devolvidos e o pagamento Íicârá suspenso, até sua regularizaÉo de Íorma

integral, cujo prazo de reposição, a critério da AdministraÉo, poderá ser renovado, sem prejuízo nas

penalidades pelo atraso inicial.

8.3.8. Após o período de garantia de 12 (doze) meses a proponente fica obrigada, às expensas do Contratante,

por prazo não inferior a 60 (sessenta) meses, disponibilizar OÍicina de l/anutenção e Assistência Técnica no

Estado do Paraná, da mesma Íorma, se a Assistência Técnica for realizada por terceiro a proponente dêverá

apresentar, juntamente mm a documentaÉo técnica, a relação de Assistência Técnica autorizada.

CúUSULA NoNA - PLoTAGEM Do vEícULo

9.1. A arte e logomarcas seráo disponibilizadas para o Íornecêdor quando da solicitaçao de fornecimenlo do

veículo, o qual deverá ser entregue ao órgáo solicitante mm as logomarcas presentes no veículo.

11.2. Quando a empÍesa vencedora der causa a rescisão do mntrato, além de multa de 20% (vinte por cento)
sôbre o valor total do contrato e dêmais pênalidades previstas, Íica sujeita a uma das sêguintes sançÕes:
11.2.1. Advertência;

11.2.2. Suspensão temporána de participação êm licitação e impedimento de contÍataÍ com a AdministraÉo
pelo prazo de ate 02 (dois) anos.

1 1.2.3. Dêclaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a AdministraÉo Pública ênquanto perdurem os
motivos determinantês da punição ou, até que sêja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que

aplicou a penalidade, que será mncedida sempre que o proponente ressarcir a AdministÍação pelos prejuízos
resultantes, após decorÍido o prazo da sançâo aplicada com base no contido na letra "b'.

cúusuLA DÉctMA SEGUNDA - oAs sANçôES
12-1. Em oconendo inexecuÉo e/ou descumprimento das obrigações assumidas neste contrato motivado pêla

CONTRATADA, responde está, nos termos da lei civil por indenizâÉô integral. Sem prquízo das disposições
anterioÍes, responde ainda, a título de cláusula penal, pelo valor dê 20% (vinte por cento) da avença.

PROESTE DRÂC€NA ÂsiDdo dê Ío'm. dbital poí PRoEsrE
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CúUSULA DÉCIMA - EMPLACAMENTo

10.1. O vêÍculo deverá ser êntregue em nome do Município de Nova Sanla Bárbara, com as taxas de

emplacamento, licenciamento e seguro obÍigatóno - DPVAT pagos, com os certiÍicados de regisho e
licenciamento (CRV/CRLV), e com o pagamento do frete, tributos, encargos sociâis ê quaisquer outrâs dêspesas

que incidam ou venha a incidir no preço proposto (preço C.l.F).

cúUSULA DEcIMA PRIMEIRA. DA RESCISÃo CoNTRATUAL
11.1. A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos
enumerados nos incisos la Xll e XVll do art- 78 da Lei Federal n0 8.666/93, e amigável, por acordo entre as
partes, mediante autonzaÉo escrita e fundamentada das autoridades compêtentes, rêduzida a termo no
processo licitatório, desdê de que haja mnveniência da Administração.

Rua Wallledo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro,8 43. 3266.8100, E - 86.250-000
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CúUSULA DÉCMA TERCEIRA . DA FRAUDE E DA CORRUPçÃO

13.1. A contratada deve observar e fazer obseÍvar, por sêus fornecedores e subcontratados, se admitida

submnhatação, o mâis âlto padrão de ética durante todo o processo de licitaÇão, de contratação e dê execuÇâo

do objeto contratual.

13.2.1. 'prática conupta': oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualqueÍ vantagem com o

objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

13.2-2.'prâlica fraudulenta": a ÍalsiÍicação ou omissáo dos fatos, com o objetivo de influenciaÍ o procêsso de

licitação ou de execução de contrato;

13.2.3. 'prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licilantes, com ou sêm o

conhecimento de representanles ou pÍepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artifrciais

e não{ompetitivosi

13.2.4. "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamêntê, às pessoas ou sua

propriedade, visando influenciar sua participa$o em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
'13.2.5. 'prática obstrutiva': (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeçôes ou fazer declaraçoes

falsas aos representantes do oÍganismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a

apuração de alegaÇões de prática prevista, deste Editâl; (ii) atos cuja intênção seja impedir materialmenlê o

exercício do direrto de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

13-3. Na hipótese de Íinanciamenlo, parcial ou integral, por organismo Íinanceiro multilateral, mediante

adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanÉo sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive

declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo

organismo se, em qualquer momento, constataÍ o envolvimenlo da empresa, diretamente ou por meio de um

agente, em práticas conuptâs, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrulivas ao participar da licitação ou da

execução um mntrato financiado pelo organismo.

13.4. Considerando os propósitos das cláusulas acima, a contratada deverá concordar e autorizaÍ que, na

hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parle ou integralmente, por organismo financeiro multilateral,

mediante adiântamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pêssoas por êle formalmente

indicadas possam inspecionar o local dê execução do contrato e todos os documentos, contas e registros

relacionados à licitação e à execuçáo do contrato.

cúusuLA DÉctMA QUARTA - DA DorAçÃo oRÇATTENTAR|A
14.1. As des as decorrêntês deste contrato correrão r conta da dota mentária havida ela conta no

CúUsuLA DÉCIMA QUINTA . Do FoRo
15.1. Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Serra - Paraná, para a solu@o das questões oriundas do
presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15.2. E, por estarem justos e acertados, ÍiÍmâ o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de
duas lestemunhâs pRoEsrE DRÂCENA Âs,Édodê,ona úsíár poÍ pRoEsrE

coMtRcto DtvUcuLoS E orÀcENr coMfRúo DE vEruros E r
pEcAs LmAr 147646s00or i0 3ff,:1:I:i1ff;HÍ, *

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n'222, Centro, I 43. 3266.8100, [< - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licjtacaoí«)nsb.or.qov.br - wwu,.nsb.Dr.gov.lrr

DotaÇóes

dâ despesaonte de Grupo da Íonte

2022 lzs4í loa.oor.ro.aor.osso.zoe+ lsor l+.+.so.sz.oo.oo Do Exercício

lzosr los.oor.ro.sor.oslo.2024 l76e tr/s0i2n0o02022 Do Exercicio

PREFEITURA MUNICIPAL

13.2. Para os propositos desta cláusula, deÍinem-se as seguintes práticas:
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ESTADO OO PARANA

NOVA SANTA BARBARA 216

Nova Santa Bárbara ,0510412022.

§l
g*-

Claudemir Valério

PreÍeito Municipal - Contratante

PRoEsrE DRACENA fil?*:3"-l.Jü,x':3i;Rt
COMERCIO DÊ oEvElcuros E pECAs

vElculos É pEcAs LTDÂj r 476465000130

LTDA:I',|476465000',130 
DàdcÉ: 2022 04 r 3 0eo3:0r

Jéssica Soares Artini

Proeste Dracena Comercio de Veiculos e Peças Ltda - Contratada

Secretária Municipal de Saúde pelo acompanhamento do contrato

6

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes tf 222, Centro, S 43. 3266.8100, E - 86.250{00
Nôva Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacaoa4)nsb.p!€ellh - www.nsb.pr.gov.br



0510412022 09:29 Efiail de lsmweb - Soluçóes paía lntemet - A fiscal dos contratos n" 13 e 1412022 -veículos

licitacao licitacao <licitacao@nsb-pr.gov.br>

2t7
r1 ismWeb

._ ,i

A fiscal dos contratos n" 13 e 1412022 - Veículos
1 mensagem

SêtoÍ de Licitaçôês - PÍêfêitura Municipal de Nova Santâ Bárbara <licitacao@nsb.pr.gov.br>
Para: Saúdê <nsbsaude@gmâil.com>

5 de abrildê 2022 09:29

Seguem anexas cópias dos contratos n" 13-1412022, decorrentes do Pregão Eletrônico n.o 912022,
cujo objeto é a aquisição de veículos, zero km, para a Secretaria Municipal de Saúde, a fim de
que os mesmos sejam acompanhados, assegurando-se o cumprimento integral das obrigaçôes
contratuais assumidas.

Atr,

+laine CÍistina Luditk dos Santos
Setor de Licitâçõês e ContÍatos
Prêfeiturâ Municipal de Nova Santa Bárbara
Telefone/ Whatsapp (43) 3266-8114

2 anexos

:l í3 2022 - Contrato Pregáo 9 2022 - HoÍus.pdf
339K

fl '14 2022 - ConlÍalo Pregáo I 2022 - PÍoeste.pdf
343K

https:/hail.googlê.coíVmâiíu/onik=1463514Md&view=pt&search=all&permlhrd:thread-ao/o3Aú633035080054803013&simpl=msg-a%3Aí5292... 'll1

Bom dia,
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PODER EXECUTIVO

Aro VIII
IMPRENSA OFICIAL -
Lei n" 66O, de O2 de
abril de 20 13.
Rêrponsávêl pelâ EdiÍáo:
Ctittiooo de Almêido

---

I - AÍôs do Poder ErêcuÍivo
Ediçào: 2190/2022- lol I EXÍRATO DO CoifiRAIO lt' 1312022

REF: Pregão Eletônico n.o 9/2022
PARTES: unlcípio de l,lova Santa BáôaÍa, pessoajuÍidica de direito público intema, inscÍita no CNPJ sob o n" 95.561.080/0001-
60, com sede adminisratva na Rua WalfÍedo Bitlencourl dê Moraes, 222, e a empÍesâ HORT S COIIERCIAL E SERVICoS ElRELl,
insqita no CNPJ sob n" 20.306.94í0001-43, com sede na Rua da MaÍambaia, 186 . CEP: 74843450 - BaiÍÍo:Jardim Atlántico,
Goiânia./GO.

. )BJETO: AquisiÉo dê vêículo, zeÍo km, para a SêcretaÍia llunicipal dê Saúdê.
\-VILOR, $ 2m,000,00 (duzentos e sessenta mil reais).

PRAZO DE VIGÊilClA: 180 (cento ê oitênta) dias, mntâdos da dãta da assinatuÍa, oo seja, até 01/102022.
SECRETARIA: SecretaÍia Municipal de Saúde.
RECURSoS: Secretaria Municipâl de Saúdê

RESPoNSAVEL JURIDICo: Carmen Codez Wilcken, 048/PR no 22.932.
DATA DE ASSIi'IATURÂ COI'ITRATo: 05/04/2022.

CLAUDEMTR YALÉRto
Prefeito Municipal

FÀiçàot 2t9o 12o22-lo2l EXIR TODOCO InATO tl'ím022
REF! Pregio Eletrônico n.'912022
PARTES: MoÍicípio de Notr Sant! Bl.b.rr, pessoa juridica de direito público intema, inscrila no CNPJ sob o n'
95.561.080/0001{0, com sede âdmioistÍativa na Rua WalÊedo BiÍencouí de MorÀes,222, e a empresâ PROESTE
DRÁCENA COMERCIO Df, VEICULOS E PEC-{S LTDÁ, inscrita no CNPJ sob n" I 1.4?6.465/000 t-10. com sede
na Avenida Washhgton Luis, 641 - CEP: 17900000 - Bairro: Jardim MeUópole, Dracena/SP.
OBJETO: Aquisiçío de veículo, zêro km, p.r. r Secretâdâ Municlprl de Srúde.
VALOR: R§ 130.tE0,00 (cento c trirta mil, oitoceDaos e oitenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 180 (certo e oitentr) dirs, contados da datâ da âssinatura, ou seja, aré q!3Q?!za.
SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde.
RECURSOS: Secretaria Municipal de Saúde.
RESPONSÁITL JfrRÍDICO: Camren Corter Wilcken, OAB/PR n" 2:.932.
DÀTA DE ASSINATUR{ CONTRÁTO: 05/M/2022.

CLÁuDEMrR YtLÉRro
Prefeito Municipal

EdiçÀo: 2190/2022-103 |
REF.: PregSo Eletrônico n.' 8/2022

EXTRATO DO CONTRATO N" í5i2022

PARTES: Münicípio dê Novr Srtrtâ BÁrblrâ, pessoa juridica de diÍeilo público intema, inscrita no CNPJ sob o no

95.561 .080/0001-60, com sede adminislraliva na Rua Walfredo Binencoun de Moraes,222, e a empresa VIANMAQ
EQUIPAMENTOS LTDÂ, ioscíta no CNPJ sob n'01.631.022/0001-12, com sede na Rodovia BR 277, KM I12,5 -
l5Ol - CEP: 83ó07105 - Baino: Rondinha, Canlpo Largo/PR.
OBJETO: Aqüisiçâo dê 0l (üm.) retroescsr'âdeirr 4r.1, reíercnte ao Convênio no 92M28/2021, junto ,o Ministério dâ .4gricultur!, Pecuáriâ
e Abâsteclmento,
VALOR: RS 379.000,00 (tÍezentos e setcnt. c .love úil Íeâis), sendo R§ 310375,00 (trezetrtos e dez mil, trezenlos e setentâ e cioco reais),
refereíle ao Convênio n'920.1282021 e RS 68.625,00 (sêssetrt e oilo mil. §eiscentos e vinte ê ciDco rc.is), referente a conÍapaÍida do Municipio.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 150 (cÍnto e cinquenta) di.s, conrados da dara da assinatum, ou seja. alé q!9q2!23.
SÊCRETARIA: Secretaria Municipal de Obras.
RECURSOS: Convênio n" 920428/202l , junto ao Ministério da Agriculturâ, Pecuáía e Abâstecimento.
RESPONSÁVEL JURÍDICO: Cannen Correz Wilcken, OAB/PR n" 22.932.
DATA DE ÂSSINATURA CONTRÁTO: 05/04/2022.

CLAUDEMIR VALÉRIo
Prefeito Municipal

Diário Oficial EletÍônico do ltlunlcípio de Nova Santa Bárbara
Rua: Walfuo Sittêírcoun de Moraes n"222 - CênÍo

FondFar (43) 32664100
E{nail: diarbofidal@nsb.p..giov.bí / pÍnnsb@nsb.p.gov.br

Silê: wu/w,nsb.pr.gov.br

rio Oficial Eletrônico
Município de Nova Santa Bárbara - Paraná

ÉdiçAo Nô 2190 - Nota So,,ro 8áúatu, Porani. TERÇÁ-FEIRA, 05 de ÁBRIL de 2022
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CHEK LIST

MODALIDADE: PREGÃO

(x, ELETRÔN|CO ( ) PRESENCTAL

N" I I )cta2

7
I

22

NO DOC oBs.ESPECTFTCAÇÃO
1 Capa do processo ( l(
2 Ofício da secretaria solicitando 0n

Prefeito pedindo abertura do processo ü
Estimativa de preÇos OK

Ã Licitaçáo à Contabilidade (Pedido de dotaçáo) t

6 Contabilidade à Licitaçáo (Resposta dotaçáo) I r(
Licitação ao Jurídico (Pedido de Parecer) I
Parecer Jurídico (lndicando a Modalidade) { x

I Autorizaçáo do Prefeito para abertura \ w
10 Pedido de Parecer Jurídico do edital
11 Parecer Jurídico (Edital)

u(
í3. Edital completo 0l(
14. PublicaçÕes (Diário Oficial Eletrônico do Município. Em alguns

casos: Diário da União/ Diário Oficial do Estado). 0k
15. PublicaÇão Mural de Licitaçáo (TCE) üIt{

Proposta de preços e documentos de habilitação t.

17 Ata de abertura e julgamento 11

Licitação ao Jurídico (Resultado da Licitação) 0k
Parecer Jurídico (Julgamento) ok

20 Licitaçáo ao Prefeito (Homolooacâo) .t)t(

21 HomologaÇáo do Prefeito OK
Publicação da Homologaçâo (Diário Oficial Eletrônico do
Município) ü<

23 Ordem de contrataÇáo OK
24 0x
25 Publicação do extrato do contrato (Diário OÍicial Elekônico do

Mun icípio)
26. ôÉCópia do contrato ao fiscal

Rua Walfredo Bittencourt de MoÍaes no 222, Ccntm, Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa
Bárbar4 Paraná - E-mail licitacao@nsb.or.qov.br - rwrw.nsb.or.sov.br

4.

K

12. Extrato do Edital

16.

18.
19.

Contrato

QK
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERMO DE ENCERRÂMENTO DE PROCESSO LICITATORIO
PREGÃO ELETRÔNICO N" 9/2022

Aos 13 dias do mês de abril de 2022,,lavrei o presente termo de encerramento do
processo licitatório Pregão Eletrônico n" 912022, registrado em 16103/2022, que

tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas do
no 01 ao no 220, que corresponde a este terÍno.

s.,* Uí* I* 5-"Y"Lü çfreio dat Santos
Setor de Licitações

Rua Walfredo BitlencouÍt de Moraes n'222, CentÍo, Fone 43. 326ó.8100, CEP - 8ó,250400 Nova Sânta BárbaiÀ Parâíá

- E-mail- licitacaoí@nsb.pr.gov.br- lvww.nsb.pr.sov.bÍ
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