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NOVA SANTA BARBARA
PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADo oo panaruÁ

ffiÃuffiffiffi/,â&[+
Processo Administrativo no 077 12014

OBJETO - Aquisição de rolo compactador.novo.

DATA DE ABERTURA: 05101/20í5, AS 14:00 HORAS

DOTAçAO -
04 - Secretaria de Obras, do Trabalho e Geraçáo de
Empregos;
OO 1 - Secretaria de Obras, do Trabalho e Geraçáo de
Empregos;
15.122.0100.2009 - Manutenção das Atividades da
Secretaria de Obras, do Trabalho e Geraçáo de Empregos;
44.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente;
720,722,721;

8-r5, (tc.
VALOR MA)§MO Contrato de Repasse OGU no.
80854812014/MAPA/CAIXA PROGRAMA PRODESA,
Valor do repasse do convênio R$ 292.5OO,O0 (duzentos e

noventa e dois mil e quinhentos reais). Valor da
contrapartida do município, R$ 11.700,00 {onze mil e

setecentos reais), totalizando RS 3Oz[.2OO,OO (trezentos e
quatro mil e duzentos reais).

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, S 43.3266.1222, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - Iicitacao@nsb.pr.qov.br - u44a,v. nsb.pt-_sov. br
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Nova Santa Bárbara, 28 de Novembro de 2014.

CORRESPON DÊNCIA INTERNA

Ao Setor de Licitações

REF. ROLO COMPACTADOR

Solicito atraves deste que sejam tomadas providências no sentido de atender o
disposto no convênio Contrato de Repasse OGU n'. 808548/2014/MAPA/CAIXA -
PROGRAMA PRODESA com a realizaçâo de licitaçáo para aquisiçáo de Rolo
compactador, no valor máximo de R$ 304.200,00 (Trezentos e Quatro Mil e
Duzentos Reais), sendo repasse no valor de R$ 292.500,00 (Duzentos e Noventa e
Dois Mil e Quinhentos Reais) e contrapartida financeira no valor de R$ 11.700,00
(Onze Mil e Setecentos Reais) . Segue especificações técnicas aprovadas pela
Givov/CEF:

ROLO COMPACTADOR NOVO, liso comkit pata com tração no cilindro liso,
equipado com motor diesel de 4 cilindros, de no mínimo 130 hp. De potência, turbo
alimentado e pós resfriado, bombas e motor de pistão de axial com fluxo variável,
Peso operacional mínimo de í0.500 kg. E com mínimo no eixo dianteiro de 6.400
kg., equipada com cabine fechada de fábrica com ar condicionado de fábrica com
certificação ROPS/FOPS, com amplitude nominal minima em alta de 1,90 e em
baixa de 0,90 mm. Força centrífuga mínima em alta de 250 kN e mínimo de 200
kN, Pneus baláo mínimos de 23.1 x 26 (pneus intermediários que atendam urbano
e rural), capacidade de tanque de combustível de no mÍnimo 250 litros,
adesivagem com o nome da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, direito a

02 revisões completas no pátio da contratante por conta da fornecedora. Código
FINAME. Garantia mínima de 01 ano.

Sendo o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente, i
\
l

ctau/eúí o
PréÍÊito ni pal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, - Centro - Cep. 8ô25G000 - FoneFax (0É.3) 26.1222
c.N.P.J. N.o 95.561.080/0001 €0

Site - uM,,v.nsb.pr.9ov.br - E-mail: ptrIsb(@lsbflgqtlbÍ - Nova Santa BarbaÍa - Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

CORRTSPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 281 1l l2Ol4.

De: Setor de Licitaçôes

Para: Departanento de Co ntabilidade

Assunto: Aqulelção de Rolo Coopactador

Senhorita Contadora

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa
Senhoria, dotaçáo orçamentária para aquisiçáo de um rolo compactador
novo, em atendimento ao Contrato de Repasse OGU n'.
808548/2014/MAPA/CAIXA - PROGRÂMA PRODESA. Informo ainda que o
valor do repasse do convênio é de R$ 292.5OO,OO (Duzentos e Noventa e Dois
Mil e Quinhentos Reais) e o va-lor da contrapartida do município é de R$
11.700,00 (Onze Mil e Setecentos Reais), perfazendo um tota-l de R$
304.200,00 (Trezentos e Quatro Mil e Duzentos Reais).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

4, j.
MaÍiá J.§ezende
Setor de Licitaçáo

Rua Walfredo Bittencourt de Morae s n" 222, Centro, A $.3266-1222, E - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA eÁneARA
on4

ESTADo oo panaNÁ

coRRESPoNoÊncrn INTERNA

De: Departarnento de Contabilldade
Para: Departaneato de Licitação

Em atençáo à correspondência interna expedida por
Vossa Excelência em data de Ol I 12 I 2014, informamos a existência de
previsáo de recursos orçamentários para aquisição de um rolo compactador
novo, em atendimento ao Contrato de Repasse OGU no.
8O854812O14/MAPA/CAIXA - PROGRAMA PRODESA, sendo que o valor do
repasse do convênio RS 292.500,00 (Duzentos e Noventa e Dois Mil e

Quinhentos Reais) e o valor da contrapartida do município é de R$
11.700,00 (Onze Mil e Setecentos Reais), perfazendo um total de R$
304.200,00 (Trezentos e Quatro Mil e Duzentos Reais).

Outrossim, informo que a Dotaçáo
Orçamentária é:

04 - Secretaria de Obras, do Trabalho e Geraçáo de Empregos;
001 - Secretaria de Obras, do Trabalho e Geraçáo de Empregos;
15.122.0100.2009 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, do
Trabalho e Geração de Empregos;
44.90. 52.00. O0 - Equipamentos e Material Permanente ; 7 20, 7 22, 7 2 |

Sendo o que se apresenta para o momento

Nova Santa Bárbara, 28 de novembro de 2014

Atenciosamente,

1)

Lauiudasouz,aCamps
Contadora/ CRC 045096/ O-4

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, Cenfio, A $. 3266.1222, E - 86'250-000

Nova Santa Biárbara, Paraná-El-wrvw.nsb. ov.br
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coRRESPoNnÊNcn TNTERT\A

De: Setor de Llcltação
Para: Departameato JurÍdico

Nova Santa Bárbara, Ol I 12 l2ol4 .

Prezada Senhora,

Em atençáo à correspondência expedida pelo Sr. Prefeito
Municipal, solicitando a aquisiçáo de um rolo compactador novo, conforme
Contrato de Repasse OGU n'. 808548/2014/MAPA/CAIXA - PROGRAMA
PRODESA, num valor máximo de 304.200,00 (Trezentos e Quatro Mil e
Duzentos Reais), e informado pela Divisao de Contabilidade da edstência da
previsão orçamenlária através da dotaçáo:

O4-Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos;
0Ol-Secretaria de Obras, do Trabalho e Geraçáo de Empregos;
15.L22.O1OO.2009 - Manutençáo das Aüüdades da Secretaria de Obras, do
Trabalho e Geração de Empregos;
44.90. 52.00. 00- Eqúpamentos e Material Permanente, 7 20, 7 22, 7 2 I ;

Encaminho
tenha o parecer jurídico.

a Vossa Senhoria este processo para que

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

,-l
/ '\ i
/ t':4

*ta*1l1Sgwníz
Setor de Licitações

Rua Walfiedo Bitteoçoun de Moraes, 222 - Cep. 86250-000 ' Forctrax (043) 3266.1222 - C.N.P.J. N." 95.561.080/000 t -60

E-mail: licitacao@nsb.pr.eov.br ' Nova Sa.nta Barbara - Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. Walter Guimarães da Costa no 512, FonetFax (043') 26Ç1222 - CNPJ N.o 95.S6i .O8O/O0O1 60

E-mail: pE!§UAgld pE ú - Nova Santa Báóara - Paíaná

Origem: Dep. Jurídico

Destino: Prefeito Municipal

PARECER JURIDICO

Conforme expediente encaminhado a esse Departamento Juídico em data

de 01 de Dezembro de 2014, visando emissão de parecer sobre o processo de licitação, referente

à Aquisiçáo de um rolo compactador novo, conforme Contrato de Repasse OGU n.o

808548/2014/MAPA/CAIXA - PROGRAMA PRODESA, sendo quê o valor aproximado e estimado

da contrataçáo será de R$ 304.200,00 (Trezentos e Quatro mil e duzentos reais) e a despesa será

suportada com recursos da Secretaía de Obras, do Trabalho e Geraçáo de Empregos, conforme

informação prestada pelo Departamento de Contabilidade do Município, atendendo ao contido no

artigo 14, da Lei no 8.666/93.

Houve a manifestação do Departamento de Contabilidade do Município

indicando disponibilidade orçamentária, estando desta forma, cumprido o disposto no artigo 14, da

Lei no 8.666/93, o qual preceitua que: nenhuma compra ou serviço será feita ou contratada sem a

adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para o seu

pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de que lhe tiver dado causa.

Diante do preço máximo e para melhor aproveitamento do procedimento

sempre para garantir a maior competitividade e transparência possível, a licitação deverá ser feita

na modalidade de Pregáo Eletrônico ou Presencial, nos termos da legislaçáo em vigor, ou seja, da

Lei Federal no 8.666/93 e Lei Federal no 10.520 e Oecreto 5.450.

É o parecer, S.M.J

Nova Santa Bárbara, 02 de Dezembro de2014

Maot tvetAn
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Tendo em vista, as informações, bem como,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitação sob a modalidade de PR"E}GÃO PR"ESENCIÂL no O54/2O14, que
tem por objeto a aquisição de rolo compactador, normatização de
procedimentos administrativos, consultas, e em todos os demais assuntos
correlatos à irea, de conformidade com a Lei Federal n" 10.520, de
17 lO7 l2OO2, Lei Federal n" 8.666, de 21 10611993, Republicada em
06l07 11994, Decreto Federal n" 3.555 de 08l08l2000, Decreto Federal n"
3.697, de 2ll12l2OOO e demais legislações pertinentes.

Anexo ao presente, Portaria n" O7Ol2Ol4, designando os
membros da Comissáo Permanente de Licitação e Portaria n" 069 12014,
nomeando o Pregoeiro e Equipe de Apoio. Ordeno que o Extrato do Edital de
Licitação seja publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e

onde mais convier para que seja data a devida publicidade.

Encaminhe-se
providencias necessárias.

ao Setor de Licitação para as

Nova Santa Bárbara, 02l12l2Ol4.

L'i
rre!çiqo unicipal

^,j

\

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.1222, X - 86.250-000
Nova Santa Biírbara" Paraná - E - E-mails - Iicitacao@nsb.pr.gov-br - wwrv.nsb T
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PREFEITURA MUNICIPAL

NQVA §ANTA BÁReena 0n8

ESrnoo Do PARANÁ

PORTARIA no 070/2014

o pREFErro Do MUNICTpIo DE NovA snNte eÁRaaRA, ESTADo Do pARlruÁ, o sr.
CLAUDEMIR velÉRlo, no uso de suas atribuições tegaís, resolve:

NOMEAR:

Art. 10. A Comissão Permanente de Licitação, composta pelos seguintes membros:

- Presidente: Nivaldir Silvestre - CI/RG no 5.304.068-3 -SSP/PR;

- Suplente: Sebastião Bittencourt - CI/RG no 3.648.599-0 -SSP/PR;

- Membro: Madalena B.S. Carvalho - CIIRG no 5.740.92l-S-SSP/PR;

- Suplente: Lidiane Silva Gonçalves - CI/RG no 9.288.344-2-SSPIPR;

- Membro: Maria Iosé Rezende - CIIRG no 9.170.71a-a-SSP/PR;

- Suplente: zacarias de Abreu Gonçalves - CI/RG no2.254.409-8-SSP/PR.

- Membro: Robinson MaÊins Coelho - CI/RG no 9.216.880-8-SSP/PR;

- Suplente: Weverton Trindade - CIIRG no 10.893.611-8-SSP/PR.

Art. 20. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Nova Santa B là, 5de bro de 2014

c

,/'I

LÉRIo
cipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraés, 222, Centro - Nova Santa BárbaÍa - PR - A - 86.250-000
1a (43) 3266-8100 - B - E-mail: pmnsb@nsb.pr.qov.br - Site: www.nsb.pr.qov br



PREFEITURA MUNICIPAL
a 0ngNOVA SANTA BARBARA

Esreoo Do PARANA

PORTâRIA no 069/2914

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA, ESTADO DO PA&ANÁ, O ST,

CLAUDEMIR VALÉRIO, no uso de suas atribuições legais, resolve:

NOMEAR:

Aft. 10. A Comissão de Pregão, composta pelos seguintes membros:

- Pregoeira: Gabriela Araújo de Lima - CI/RG no10.149.089-0-SSP/PR;

- Suplente: zilda de Oliveira - CI/RG no9.257.286-2-SSPiPR;

- Equipe de Apoio: Elaine Cristina Luditk - CI/RG no9.144.227-2-SSPIPR;

- Suplente: Maria Aparecida da Silva - CIIRG no 6.020.639-2-SSP/PR;

- Equipe de Apoio: Maria José Rezende - CIIRG no 9.170.71a-a-SSP/PR;

- Suplente: Zacârias de Abreu Gonçalves - CI/RG no2.254.409-B-SSP/PR.

AÉ. 20. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Nova Santa B 5 de novembro de 2014a

,

l,Lh

CLA RIO
tc

Rua WalfÍedo Bittenmurt de MoÍaes, 222, CentÍo - Nova Santa Báôara - PR - E - 86
1E (43) 3266-8100 - B - E-mail: pmnsb@nsb.Dr.qov.br - Site

250-000



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA 010
ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE LTCTTAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.O 05412014

Objeto: Aquisição de rolo compactador.

Recebimento dos
horas.

envelopes: Até dia 05/0í/2015, às 13:30

lnicio do Pregão: Dia 05/0í/2015, às 14:00 horas.

Preço Máximo: R$ 304.200,00 (Trezentos e Quatro Mil e
Duzentos Reais)

lnformações Gomplementares: Poderá ser obfldas em horário de
expediente na Prefeitura Atlunicipal de Nova SanÍa Bárbara, slto à
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, pelo fone: 0 xx 43. 3266-
1222, ou por E-mail: licitacao@nsb.pr.qov.br

Nova Santa Bárbara, 0211212014.

, , .n

rt, L t ri--'-
Gabíie[a Araújo de Lima'Pregoeira

Portaria 06912014

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, Z 43.3266.1222, I - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@45b.pr.gov.br - wwrv,nsb.Dr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO DO PARANÁ

Assessoria Jurídica

Ref. Pregão Presencial n" O5,4(2OL4 - Aquisiçáo de rolo compactador.

O presente Processo, bem como o Edital convocatório
atende às exigências da Lei Federal n" 1O.520, de 17 /O7 l2OO2, Lei
Federal no 8.666, de 2ll06 11993, Republicada ern06 l07 11994, Decreto
Federal no 3.555 de O8lO8 |2OOO, Decreto Federal no 3.697, de
2l I 12 I2OOO e demais legislações pertinentes.

Nova Santa Bárbara PR, 02l12l2ol4.

ora uríd ica
.fl .?,

J]



PBEFEITURA MUNICIPÂL 01_2WffiB
Estado do Parará

PREGÀO PRESENCIAL NO 54/2014
Processo Administrativo n." O77 l2O1 4

ABERTURA OA LICITAÇÃO

Abertu ra : Dia fI3§IIÉIEÍEft*fft
Protocolo dos envelopes: Até às 13h30min, do dia 05/0í/20í5.

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná,
através do Pregoeiro, designado pela Portaria no 069/20í 4, do Senhor Prefeito Municipal,
torna público que fará realizar licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo
Menor Preço, Por itêm, destinado ao recebimento de propostas objetivando a aquisição do
item relacionado no ANEXO l: Aquisição dê Rolo Compactador, em atendimento ao
Contrato de Repasse OGU n'. 808548/2014/MAPNCAIXA - PROGRAMA PRODESA O
pÍocedimento licitatório obedecerá integralmentê as Leis N' 10.520102, N' 8.666 de 21106/93

e suas alteraçóes posteriores, Decreto Federal No 3.555/00, Decreto Municipal no 041/2009
do dia 04/09/2009.

No dia 05/0í/2015, às 14:00 horas, na Câmara Municipal de Nova Santa

Bárbara, sito à Rua Antônio Rosa de Almeida, n" í30, Bairro Centro, Nova Santa Bárbara -

PR, será feita a abertura do certame que será conduzida pelo Pregoeiro e sua equipe de

apoio, sendo que as empresas participantes deverão apresentar envelopes fechados e

indevassáveis até às í3:30 horas do dia 05/0í/2015, contendo documentos e proposta

assinada por seu representante legal, no Setor de Licitaçóes da Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, sito à Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes, 222.

A retirada deste edital poderá ser feita na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA
SANTA BÁRBARA, no Departamento de Licitações, sito à Rua Walfredo Bittencourt de
Moraes,222 - Centro, Nova Santa Bárbara - Estado do Paraná, das 08:00 às í2:00 ê das
í3:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, fone/fax (043) 3266-1222, pelo email
licitacao@nsb.pr.oov.br ou ainda pelo site www. nsb.or.qov.br

Os esclarecimentos de dúvidas a respeito deste edital de Pregão Presencial

deverâo ser efetuados mediante solicitação por escrito, no Departamento de Licitaçóes, sito

à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cento, Nova Santa Bárbara - Estado do

Paraná, das 08:00 às '12:00 e das 13:00 às í7:00 horas, de sêgunda a sexta-Íeira, ou

ainda pelo email licitacao@nsb.or.oov.br

Não serão admitidas nesta licitação: empresas suspensas ou impêdidas de licitar
com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, as empresas que estiverem
em regime de falência, bem como os consórcios de empresas (qualquer que seja sua forma
de constituiçáo). Somente poderão participar desta licitaÇão, firmas nacionais,
individualmente cadastradas ou não, com o ramo de atividade compatível com o objeto do
presente edital, não sendo admitido consórcio.

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes no 222, Centro, T 43.3266,1222, E - 86.250-000 Nova Santa Barbara, I
Paraná - El - E-mails - licitacao@.nsb.pr.qov.br Dr.sov.br
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Eatado do Pnrg|rá

í. DO OBJETO
í .1 . Constitui objeto desta licitação a Aquisição de Rolo Compactador, conforme
especificado no ANEXO I, que integra o presente Edital.

2. DOTAÇÃO ORçAMENTÁRIA
2.1. As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária:

Contrato de Repasse OGU n'. 808548/2014iMAPÂJCAIXA - PROGRAMA PRODESA no

valor de RffiDuzentos e Noventa e Dois Mil e Quinhentos Reais).

Contrapartida do município no valor de R$ ffiãOnze Mil e Setecentos Reais)

3. DAS IMPUGNAçOES AO EDITAL
3.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data Íixada para recebimento das propostas, qualquer

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do
pregão presencial.

3.1 .1 . Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24) horas.

3.1 .2. Acolhida à petiÉo contra o ato convocatório, será designada nova data para a

realizaçào do certame.

4. DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES
4.í. O envelope No 01 - PROPOSTA DE PREçOS e o envetope No 02 - HABILITAÇÃO,
deverão ser entregues lacrados, no Setor de Licitaçôes da Prefeitura Municipal de Nova

Santa Bárbara, Sito a Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cento, Nova Santa
Bárbara - Estado do Paraná, até às 13:30, do dia 05/01/20í5, contendo no anverso destes
(respectivamente) os seguintes dizeres:

4.2. Não será aceito, em qualquer hipótese, a paÉicipação de licitante retardatário,
considerado este, aquele que apresentar os envelopes após o horário estabelecido
para e entrega dos mesmos, comprovado por meio do protocolo da prefeitura M. de
Nova Santa Bárbara.

Rua walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, centro, z 43.3266.1222, E - 86.250-000 - Nova sanra BáÍbara, 2

DOTAÇÓES

720 04.001.15.122.0í 00.02009 02014

04.001 . 1 5.122.0100.02009 7212014 721

5012014 722 04 001.15.122.01 00.02009

ENVELOPE N" Oí - PROPOSTA DE PREçOS
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
ENDEREçO COMPLETO
PREGÃO PRESENCIAL N' 54/2014
ENVELOPE No 02 - HAB|LTTAçAO
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
ENDEREçO COMPLETO
PREGÃO PRESENCIAL N' 54/20í4

Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br or.sov.br
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5. DO CREDENCIAMENTO
5.1. O representante do licitante deverá apresentar, na Sessão Pública, os documentos
necessários para a formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos
inerentes ao certame.
5.1.1. Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente habilitado
por meio de tã;l§ÇfrJ)om reconhecimento de Íirma,mcom
carimbo e reconhecimento de firma, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO X.

5.'1.1.'1. Na hipótese do item 5.1 ou 5.1.í, o repÍesentante deverá apresentar Ütüll
#original ou cópia autenticada da empresa representada.

5.í.'1.2. Caso o Licitante tenha preenchido os requisitos dos sub-itens anteriores não haverá
necessidade de apresentar cópia do contrato social no envelope de Habilitação.
5.2. No ato da Sessão Pública, o representante do licitante deverá identificar-se mediante a

apresentaçáo, ao Pregoeiro, de documento que comprove sua Ehífi para que
possibilite a conferência dos dâdos com os documentos informados no documento de
credenciamento.
5.3. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.
5.4. Somente participará da fase de lances verbais e demais atos relativos a este pregão
presencial, o representante legal do licitante devidamente credenciado.
5.5. Serão desconsiderados os documentos de credênciemênto insêridos nos envelopes
de PROPOSTA e/ou HABILITAçÃO.
5.6. Os licitantes deverão declarar que estão em situação
Nacional, Estadual e Municipal, com a seguridade social (INSS e FGTS), bem como
atendem às exigências do Edital quanto à habilitação jurídica, qualificação tecnica e

econômico-financeira, conforme o modelo do ANEXO Xl.
5.7. Declaração de
ANEXO V.
5.8. A ausência do representante em qualquer momento da sessão importará na imediata
exclusão do respectivo credenciado, salvo autorizaçáo expressa do Pregoeiro.
5.9. Não será permitida a participação da empresa no ceÉemê licitatório no caso de
não existir representante credenciado pela mesma, presente no dia e hora designado
para a Sessão Pública do Pregão Presencial.

6. DA PROPOSTA
6.1. Nos anexos deste Edital, contém a relação detalhada do objeto da licitação (Anexo l), o
arquivo digital de proposta (Anexo ll), o programa de preenchimento de proposta (Anexo lll)
e as instruções para preenchimento de proposta (Anexo lV):

l- O arquivo digital de proposta (Anexo ll) deverá ser gravado em CD-R ou PEN-DRIVE,
preenchido pelo programa de preenchimento dê pÍoposta (Anexo lll), conforme instruçóes
contidas no (Anexo lV) e, obrigatoriamente, entregue dentro do ENVELOPE 0í -
PROPOSTA, com as mesmas informaçôes constantes na proposta impressa;

ll - A proposta deverá ser impressa em 01 (uma) via, preenchida pelo programa de
preenchimento de proposta (Anexo lll), conforme instruções contidas no (Anexo lV) e,

obrigatoriamente, entregue dentro do ENVELOPE 0í - PROPOSTA, com as mesmas
informações constantes na proposta gravada em CD, constando:

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes n'222,Cenno,7 43.3266.1222, X - 86.250-000 - Nova Santa Biírbara,
Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb-pr.rov.br - wu.w.nsb.Dr.qov.br
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a) ldentificação da empresa (Razão Social e lnscrição no MF - CNPJ);
b) Número e modalidade da Licitação;
c) A especificação do produto cotado e marca conforme relação detalhada do objeto
r).

d) Apresentaçáo do PROSPECTO E DESCRTTIVO TÉCNtCO DO OBJETO;
e) Preço ofertado, unitário e total, não podendo o valor unitário do item da p
ultrapassar o valor máximo do item estipulado para este editâl;

Dma proposta, que não deverá ser iníerior aH

(Anexo

roposta

t,.
S) 

-ie 

no máximotpnidos a contar do recebimento da requisição
de material;
h) Prazo de pagamento em até 30 dias após entrega da nota fiscal;
i) Data e assinatura do proponente.

lll - a não apresentação do arquivo digital (CD-R ou PEN-DRIVE), se este estiver
incompleto, ou não for possível efetivar a leitura dos dados, implicará na
desclassificação da proposta;
lV - a empresa deverá apresentar o arquivo digital armazenado em mÍdia em bom estado,
bem acondicionada, para que não sofra danos;
V - recomenda-se que a empresa no momento da abertura do certame, possua cópia
alternativa do arquivo digital;
Vl - a proposta de preços deverá ser preenchida, em moeda corrente nacional, com lI
ffiopreçooÍertadoSeráSempreopreçofinal,neledevãiãõ
estar computado, todas as despesas que incidam sobre o contrato as quais ficarão a cargo
da futura contratada;
Vll - Náo seráo levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas

especifi cações exigidas;
Vlll - O arquivo com a Proposta de Preços estará disponível no endereço eletrônico

!4!4ÉLnsb.p!.g.&!, na guia Licitações/Pregões, ondê também encontram-se
disponíveis o Programa ESPropostas que disponibiliza o preenchimento da mesma;
lX - a Proposta de Preços lmpressa e a mídia com o arquivo digital serão acondicionados
no ENVELOPE no 01;

X - deverá ser observado quando da elaboração da proposta: Prazo de EntÍega; Local

de Entrega; Do Recebimento; Forma de Pagamento e Validade e ou Garantia dos produtos

e ou materiais. A Prefeitura de Nova Santa Bárbara se reserva o direito de verificar as

informações sobre a qualidade e característica dos produtos e ou materiais, ofertados pelo

licitante, através de diligências ou vistorias rn /oco. Nos preço(s) proposto deverão estar
inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos,

ferramentas e máquinas, transporte, salários, carga tributária, alvará, emissão de relatórios,

as taxas municipais, estaduais e federais, as despesas indiretas, o lucro bruto da licitante e

os demais custos mencionados nas Especificações, constantes do ANEXO l, necessários

ao completo fomecimento dos produtos e ou materiais, licitados.

Xl - Os valores dos impostos já deveráo estar computados no valor do produto ou

destacados;
6.2. Atendidos todos os requisitos, será considerada vencedora a licitante que oferecer o
MENOR PREÇO.Serão desclassiÍicadas as propostas que conflitem com as normas deste

Edital ou da legislaçáo em vigor;

Rua Walftedo BittencouÍ de Moraes n' 222, Cenno, A $. 3266.1222,8 - E6.250-000 - Nova Santa Bitubam,

Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.or.gov.br
4



PBEFEITURA MUNICIPAL ní 6

ffismüTn
fstado do Paraná

6.3. Pequenas falhas ou defeitos na apresentação das propostas, náo comprometendo a
legalidade do certame, serão resolvidas pelo Pregoeiro.

7.1. A garantia e assistência técnica da máquina deverá abranger peças e componentes
contra defeitos de fabricação, funcionamento ou possíveis falhâs que possam surgir com o
uSodoSmesmoSpeloprazoÜldependentedaquantidadedehorasjá
trabalhadas.

7.2. A licitante vencedora, durante o período de garantia e assistência técnica
máximo 48 (quarenta e oito) horas para atender a um chamado do Município.

sporá de no

8. OA APRESENTAçÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAçÃO
8.'t . No envelope lacrado No 2 - HABILITAçÃO - deverá conter os documentos
relacionados para habilitação (item 8), originais ou por qualquer processo de cópia,
autenticada por cartório competente, ou servidor da Administração, ou publicado em órgão
da imprensa oficial, os quais serão examinados pela Comissão de Licitação.
8. í .1 . Quando o certificadoicertidáo for emitido por sistema eletrônico, poderá ser
apresentado no original ou em fotocópia, mas sua aceitaçáo fica condicionada à verificação
da autenticidade pela lnternet ou junto ao órgão emissor.
8.2. Documentos matrizJfilial: Os documentos apresentados deveráo estar em nome do
licitante responsável pelo fornecimento com o número do CNPJ e endereço respectivo.

8.2.1 . Se o licitante responsável pelo fornecimento for à matriz, todos os documentos
deverão estar em nome da matriz.
8.2.2. Se o licitante responsável pelo fornecimento for à filial, todos os documentos deverão

estar em nome desta.
8.3. Prazo de validade dos documentos:
8.3.1. A documentação exigida deverá ter validade, no minimo, até a data da abertura
da sessão pública deste pregão prêsencial.
8.3.2. Os documenlos que omitirem o prazo de validade serão considerados como válidos
pelo período de 60 (sessenta) dias da data da emissão.

9. DA HABILITAçÃO
9.1 REGULARIDADE FISCAL
9.1 .1 . Prova de regularidade:

idão Coniunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e

expedida por órgão

di

L

a) Com a Fazenda Federal (Cel

-:--b) Com a Fazenda Estadual (CeÉidão Negativa
da Secretaria da Fazenda Estadual);
c) Com a Fazenda Municipal (CeÉidão Negativa d
órgão da Secretaria da Fazenda Municipal);
d) Com a Seguridade Social - Certidão Negativa de Débito - CND com

xpedida poÍ

*
e) Com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) - Certificado de Regularidade

mcRF/
f) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa ,luriAicaH I
9.1 .1 . Quando se tratar de micro empresa ou de empresa de pequeno porte será aplicado o

que dispóe a Lei Complementar Federal 123/2006
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, CentÍo, Z 43.3266.1222, E - 86.250-000 - Nova Santa BáÍbar4 5
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9.1.2. Caso o licitante queira se valer do regime diferenciado disposto na Lei Complementar

ffifrsffim

Federal de,no 2312006, deverá aprêsentar na sessão de licitaçã

ffi.onforra a lnstrução Normativa de no 1

empregadora, podendo ser utilizado o mole
Yir urEl,t-A^Av ^u uJ

EXO Vil.

0312007 do Departamento
Nacional de Registro do Comércio, além de firmar declaração conforme modelo a ser
fornecido pela Prefeitura, comprovando ser micro empresa ou
(modelo ANEXO Vl).

9.2 A prova de regularidade deve ser integral, não se admitindo regularidades parciais ou
regularidade com apenas alguns tributos administrados pelas administrações fazendárias
dos entes ou órgãos indicados.

9.3 QUANTO A REGULARIDADE FISCAL E TRABAL TA (LEt 12.440/20íí).
9.3.í - Certidão Negaüva d CNDT) - Prova de inexistência de

débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apÍesentação de certidão
negativa, nos termos do Título Vll-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo

Decreto-Lei ne 5.452, de 1o de maio de 1943.' (NR).

9.4. QUANTO AO CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART.

9.4.1 . Declaração de inexistência d o
ACF
quadro da empresa

o o

9.5.1 Documento declarando que o licitante não foi declarado inidôneo para licitar ou

contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas, conforme modelo do ANEXO

vlt.
9.5.2. DeclaraÉo de inexistência de habilitação,
emitida pelo proponente, assinada pelo representante lega da empresa, conforme modelo

no ANEXO lX.
9.6. Para comprovação da qualificação econô
a) Certidão negativa dos cartórios de registros

mico-financeira:
xpedida pelo

cartório distribuidor do local da sede da proponente, há menos de 60 (sessenta) dias da data

marcada para a disputa de preços.

9.7, Outroscomprovantes:
9.7.1. A empresa vencedorâ dêve estar estabelecida a-to mercado

brasileiro.
9,7.2.ÜEmpreSavencedoradeverámanterassistênciatécnicana
Regiáo do Município de Nova Santa Bárbara (PR), via concessionária da m rca cotada, a

qual náo poderá estar localizada num raio superior

Os documentos necessários à habilitaçáo da proponente poderão ser por qualquer processo

de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da AdministraÇão ou

publicaçáo em órgão de imprensa oficial. Os documentos deverão estar em plena vigência,

ficando, porém, a critério da Comissão solicitar as vias originais de quaisquer dos

documentos, caso haja constatação de fatos supervenientes. A aceitaçáo das certidões,
quando emitidas através da lnternet, ficam condicionadas à verificação de sua validade e
dispensam a autenticação.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222,CeúÍo,z 43.3266.1222, x - 86.250-000 - Nova Santa Btubara,
Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.pr.ecv.br - www.nsb.pr.g.ov.br

6



PREFEITURA IIUNICIPAL 0í g

WffiTN
EEtâdo do Paraná

Não será desclassificada a empresa (micro/pequeno portê) que apresêntar
documentação com a data de validade vencida, coníorme estabelecido no Artigo 42 e
seguintês da Lei Complementar í2312006 de í5 de dezembro de 2006.

Caso qualquer dos paÉicipantes (micro/pequena empresa ou profissional) apresente
Certidão ou documento com a data de validade expirada, será concedido prazo dê 02
(dois) dias, contados do momento em que o proponente Íor declarado vencedor do
certame, prorrogáveis por igual período para que a situação seja regularizada, tudo
conforme Lei Complemenlar 123120O6 de 1511212006.

A não regularização da documentação, no prazo previsto no & ío da Lei
Complementar 12312006 de 15 de dezembro de 2006, implicará decadência do direito
à contratação sem prejuízo das sanções previstas no Artigo 81 da Lei 8666/93, de 2í
de junho de í993, sendo facultado à administração convocar os licitantes
rêmenescentes na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a
licitação.

í0. DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES JULGAMENTO
10.1. No dia, hora e local designados, neste edital, serão recebidos os envelopes
PROPOSTA e HABILITAÇÃO, devidamente lacrados, que serão protocolados.

10.2. No dia, hora e local designados neste edital, na presença dos licitantes e demais
pessoas presentes ao ato público, o Pregoeiro declarará aberta a Sessão e anunciará as

empresas que apresentaram envelopes.
10.3. Em seguida o Pregoeiro passará ao credenciamento dos licitantes, nos termos do ltem
5 - DO CREDENCIAMENTO, devendo providenciar a assinatura dos licitantes credenciados
na declaração de que cumprem as condiçóes de habilitação, subitem 5.6 deste Edital e
após, encaminhará os envelopes distintos, aos licitantes credenciados para conferência dos

lacres e protocolos.
'10.4. Seráo abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que

será procedida à verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste

instrumento.
10.5. A desclassificação da proposta do licitante importa preclusão do seu direito de

participar da fase de lances verbais.
10.6. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo dâ proposta apresentada,
ressalvados apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros formais.

1 0.6.'l . Serão conigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou

multiplicaÉo.
10.6.2. Falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal

presente à Sessão do Pregáo Presencial,
í0.6.3. Falta do CNPJ eiou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados

constantes dos documentos apresentados no envelope N' 2 - HABILITAÇÃO;
í0.6.4. O item relativo a dados bancários do licitante, não gerarão a sua desclassificação,
pois poderão ser preenchidos para a autorização de fornecimento.

10.6.5. Havendo divergência entre os valores unitário e total, prevalecerá o unitário e na

divergência entre o valor unitário por extenso e o valor numérico, prevalecerá o menor.

10.7. As propostas seráo encaminhadas aos credenciados, para rubrica e conferência.

Rua Walfredo BittencouÍt de Moraes n' 222, CeatÍo, Z 43.3266.1222, M - E6.250-000 - Nova Santa BáÍbara, 7
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10.8. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, por item, será
realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.
10.9. No curso da Sessão, dentre as propostas classificadas, o autor da oferta de valor mais
baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela poderão fazer lances
veóais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.
10.10. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições deÍinidas no subitem í0.9,
poderáo os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances
veÍbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.
10.11. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à
proposta de menor preço, observada a reduçâo mínima entre os lances de 10 % (dez por

cento), aplicáveis inclusive em relação ao primeiro.

10.'Í2. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,
implicará exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço

apresentado pelo licitante, para efeito de ordenaçáo das propostas.

10.13. O encenamento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
10.í4. Encenada a etapa competitiva de lances e ordenadas as ofertas de acordo com o
Pregão Presencial apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade do melhor preço

ofertado, comparando-os com os preços estimados pela Administração ou com os preços

praticados no mercado.
í0.t5. Considera-se preço excessivo, para os fins de avaliação da aceitabilidade do preço

proposto, aquele que estiver acima do valor estimado pela administração.
10.16. Sendo aceitável a proposta de Menor Preço ofertado, o Pregoeiro procederá à

abertura do envelope contendo os documentos de "HABILITAÇÃO" oo licitante que

apresentou a melhor proposta, para verificaçáo do atendimento das condições de

habilitaçáo fixadas no item 7 - DA APRESENTAçÃO DOS DOCUMENTOS PARA
HABILITAÇÃO e item I - DA HABILITAçÃO, deste Edital.

10.17. Se a oÍerta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá

negociar com o licitante vencedor, com vista a obter preço melhor.
10.18. Obtido preço aceitável em decorrência da negociação, proceder-se-á na forma do

disposto no subitem 9.17.
"10.19. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias,

o Pregoeiro examinaÍá a oferta subseqüente, veriÍicando a sua aceitabilidade e procedendo

à habilitação do proponente, na ordem de classificaçáo, e assim sucessivamente, até a
apuraçáo de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado

vencedor.
10.20. Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem a documentação em situação

regular, conforme estabelecido no item 7 - DA APRESENTAçÃO DOS DOCUMENTOS

PARÂ HABILITAÇÃO e item I - DA HABILITAçÃO, deste Edital.

10.21. O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes No 2 - I{ABILITAÇÃO

apresentados pelos demais licitantes, até a entrega definitiva do objeto licitado. Após

inutilizará os mesmos.
10.22. Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo ser assinada pelo

Pregoeiro, equipe de apoio e por todos os licitantes presentes.

11. DA ADJUDICAçÃO E DA HOMOLOGAçÃO
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'11.1. No iulgamento des propostas, será considerada vencedora a de Menor preço, por
item, desde que atendidas às exigências de habilitação e especificaçóes constantes deste
Edital.
11.2. O objeto deste PREGÃO PRESENCTAL será adjudicado ao ticitante cuja proposta for
considerada vencedora.
11.3. Após a declaraçáo dos classiÍicados e não havendo manifeslação dos licitantes quanto
à intençáo de interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado e
posteriormente, submeterá a homologação do processo ao Prefeito Municipal.
1'1.4. No caso de interposiçáo de recursos, depois de proferida a decisáo quanto ao mesmo,
será o resultado da licitação submetido ao Prefeito Municipal de Nova Santa Bárbara, para
os procedimentos de adjudicaçáo e homologaçáo.

í2. DAS MULTAS E SANÇOES ADMINTSTRATTVAS

12. 'l O descumprimento de quaisquer das obrigações descritas do presente instrumento
poderá ensejar abertura de processo administrativo, garantido o contraditório e a ampla
defesa, com aplicação das sançôes constantes na minuta do contrato, de acordo com o
capítulo lV da Lei 8.666/93, além do art. 70 da Lei 10.520/02, adiante transcrito:

> lmpedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municipios
e descredenciamento dos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere
o inciso XIV do art. 40 da Lei 10.520/02, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo

da mutta prevista em edital e das demais cominações legais, câso a empresa, convocada
dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contreto, deixar de entregar a
documentaÉo exigida ou apresentar documentaÉo falsa para o certame, não mantiver a
proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer ftaude fiscâ|.

12.2 A reincidência na recusa em manter a proposta e/ou efetivar a contratação, após
adjudicação, frustrando o obleto licitado, ensejará aplicação da penalidade de impedimento
de licitar e de contratar com a Administração Pública por até 03 (três) meses.

Multa, nos seguintes termos:
a) Pela recusa em assinar o instrumento contratual nos moldes e prazos especificados, a

licitante vencedora estará suieita a aplicaçáo de multa de 5olo (cinco por cento) sobre o valor
total contratado.
b) As multas imputadas à Contratada cujo montante seja superioÍ ao mínimo estabelecido pelo

Ministério da Fazenda e não pagas no prazo concedido pela Administração, serão inscritas em

Dívida Ativa da União e cobradas com base na Lei 6.830/80, sem prejuízo da coneção

monetária pelo IGP-M ou outro índice que porventura venha a substituí-lo.

c) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na execução do objeto

licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida.

d) Até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer

cláusula do contrato, exceto pÍazo de entÍega;

e) Até 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em caso de inexecuÉo total da

obrigação assumida, bem como na hipótese de rescisão do contrato prevista no inc. ldo
art. 79 da Lei Federal no. 8.666/93;
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12.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração pública

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
í2.4. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê
defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada
vista ao processo.
12.5. A multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de
cobrança administrativa ou judicial.

í3. FORMALTZAçÂO DO PROCESSO
13.1 . Homologada a licitação pela autoridade competente, O Município de Nova Santa
Bárbara firmará contrato específico com o proponente vencedor visando à execução do
objeto desta licitação nos termos da minuta anexo 02 que integra este Edital;
13.2. O Proponente Vencedor teÍá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da
convocaÉo, para assinar o Contrato, quando deverá comparecer à PreÍeitura Municipal sito
a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cento - Nova Santa Bárbara/PR, poderá ser
prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo Proponente Vencedor durante
o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo Município de Nova Santa
Bárbara.
13.3. A recusa injustificada do concorrente vencedor em assinar a Minuta do Contrato dentro
do prazo estabelecido no presente lnstrumento, o sujeitará à aplicaçáo das penalidades
previstas nos itens 12.1 e 12.2, deste Edital, podendo a Contratante convidar,
sucessivamente por ordem de classificação as demais licitantes, após comprovação da a

sua compatibilidade de proposta e habilitação, com esta licitação, para celebração do
Contrato;

,t4. PRAZOS E CONDIçOES DE ENTREGA DO OBJETO
14.1. O contrato terá vigência por 60 (sessenta) dias, entrando em vigor logo após sua

assinatura, podendo o mesmo ser prorrogado por igual período e/ou de acordo com as
partes.
'14.2. A máquina deverá ser entregue no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados após a

emissão da ordem de fornecimento que será encaminhada pelo departamento de compras.

A ordem de fornecimento será emitida após a autorização e aprovaçâo do processo
licitatório pela Caixa Econômica Federal.
14.3. A entrega deverá ser feita na Secretaria de Serviços Públicos Externos, localizado na

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Nova Santa Bárbara - Paraná, em horário

comercial de segunda a sexta-feira; com seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor

da mercadoria, ficando a Prefeitura isenta de quaisquer responsabilidades.
'14.4. A máquina ao ser entregue deverá estar em conformidade com o que foi solicitado no

edital;

í5. PAGAMENTO
'15.1. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega do objeto, mediante a

apresentação da nota fiscal/fatura e logo após a aceitação da nota pela secretaria solicitante

lançada na respectiva Nota de Empenho, sendo o mesmo fixo e irreajustável.

Rua Walfredo BiÍencourt de Moraes no 222, Centro, ? 43.3266.1222,8 - E6 250-000 - Nova Santa B

Paraná-El-E-mails - licitaca b.or.sov.br - www.nsb.or.gov.br
ráLrbara. l0
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í 6. REAJUSTAMENTO
16.í. Os preços oferecidos serão irreajustáveis;

í7. D|SPOSIÇOES FTNATS

17.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o
Município de Nova Santa Bárbara revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse
público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício
ou por provocaçâo mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para

conhecimento dos participantes da licitação. O Município de Nova Santa Bárbara poderá,

ainda, pronogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua
abertura;

17.2. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das lnformações prestadas

e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer

documento apresentado ou a inveÍdade das informaçóes nele contidas implicará a imediata
desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a

Íescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sançóes cabíveis;

17.3. É facultado o Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer Íase da licitação,
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo;

17.4. Os proponentes intimados para prestar quaisqueÍ esclarecimentos adicionais deverão
fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassiÍicação/inabilitação;

17.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento

do proponente, desde que seja possível a aferiçáo da sua qualificação e a exata

compreênsáo da sua proposta;

17.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em íavor da

ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da

Administração, a finalidade e a segurança da contratação;

17.7. As decisóes referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos

proponentes poÍ qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda,

mediante publicaçáo no Diário Oficial do Estâdo;

'17.8. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos

deste Edital;

't7.9. O foÍo designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste

Edital será o da comarca de são Jerônimo da sena - PR, considerado aquele a que está

vinculado ao Pregoeiro;

17.í0. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, atenderá aos interessados no horário de 8hs00

às 't 7 s00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no Endereço Rua Walfredo

Bittencourt de Mores, 222, cenlro, Nova Santa Bárbara' Paraná, para melhores

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n.222, CerlÍo, z 43.3266.1222, E - 86.250-000 - NoYa Santa Btubam, 1l
Paraná-El-E-mails - licitacao@n sb.or.sov.br - www.nsb-or.gov.br
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esclarecimentos. Ressalta-se que mesmo durante o período de férias, haverá equipe de
plantão para atendimento dos interessados;

17.11. A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará
parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponênte;

17.í2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a

rcalizaçáo do certame na data marcada, a sessáo seÍá automaticamente transÍerida para o
primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde
que náo haja comunicaçáo do Pregoeiro em contrário.

17.'13. Os preços cotados deverão ser em REAL, com no máximo 02 (duas) casas decimais
após a vírgula, no valor máximo de R$ 304.200,00 (trêzentos e quatro mil ê duzentos
reais).

17.14. Os casos omissos neste edital, serão resolvidos pelo PÍegoeiro, nos termos da
legislação pertinente.

í8. SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL:
18.1. ANEXO I - Termo de Referência;
18.2. ANEXO ll - Arquivo digital de proposta;

18.3. ANEXO lll - Programa de preenchimento de proposta;

18.4. ANEXO lV - lnstrução para preenchimento da proposta;

18.5. ANEXO V - Modelo de Declaração (Pleno atendimento aos requisitos de habilitação);
18.6. ANEXO Vl - Modelo de Declaração comprobatória de enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte;
'18.7. ANEXO Vll - Modelo de Declaração Quanto ao Cumprimento às Normas Relativas ao

Trabalho do Menor;
'18.8. ANEXO Vlll - Modelo de Declaração de ldoneidade;

18.9. ANEXO lX- Modelo de Declaraçáo de Fatos lmpeditivos;

í 8.'t 0. ANEXO X - Modelo de Credenciamento.
18.10. ANEXO Xl - Modelo de Declaraçáo de Regularidade Fiscal e Demais Obrigaçôes

Habilitatórias;
18.10. ANEXO Xll - Minuta do Contrato de Fornecimento.

19. Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de

qualquer outro, por mais privilegiado que se.ia, paÍa serem dirimidas possíveis dúvidas

oriundas desta licitação.

Nova Santa Bárbara, 0211212014

o" u r/. rà n,l,r'tàã.,,n"
Pregoeira

14

João A o oÉotti
Secretário de Obras, Trabalho e Geração de Emprego

Portaria

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222,CefiÍo, Z 43.3266.1222' E - 86.250'000 - NoYa Santa

Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb
Barbara, 12
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PREGÃO PRESENCIAL N' 5{2014

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNClA

1.í - A presente licitâção tem por objeto a Aquisição de Rolo
Compactador, conforme especificações e quantitativos abaixo relacionados.

2. PRAZO DE ENTREGA
3.1. O prazo de entrega será de até 30 (kinta) dias corridos, contados a partir da emissão da
autorização de fornecimento pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de

Nova Santa Bárbara.
3.2. A empresa vencedora deverá oferecer treinamento (pratico e teórico), de no mÍnimo 08
(oito) horas, à operadores de máquinas do Município, versando sobre manutenÉo e

operação do equipamento, sem qualquer custo adicional.
3.3. Os serviços de garantia e revisões do Rolo Compâctador deverão ser realizadas na

Garagem de Máquinas do Município, sem a incidência de nenhum custo adicional, querem

sejam referentes ao deslocamento, hospedagem e a realização destes serviços, ficando a

cargo do Município apenas a reposição de peças que apresentarem desgaste natural
durante o período da garantia. Havendo necessidade de remoçáo do equipamento ate a

oÍicina credenciada da Contratada, o custo do transporte ficará a cargo da mesma.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Celto, A $.3266.1222, E - 86.250-000 - Nova Santa Biirbara,
Paraná - E - E-mails - licitacao@lrsb.pr.gcv.br - www.nsb.pr.gov.br

1 . OBJETO

2 - DAS ESPECTFTCAÇ ES E CARACTERiSTICAS DO OBJETO

LOTE: 1-Lote001

1 63ô4 Rolo compactador vibratório novo,
autopropelido; tambor liso com kit patas;

com bana raspadora; com pneus

traseiros de tração; motor com potência

mínima de 125 HP; direção
hidráulica,/hidrostática; tração nas rod

traseiras e no rolo; sistema ROPS/FOPS,
câbinê fechâda de fábrica com ar]

condicronado; peso operacional mínimo
de 10.500 kg; faróis dianteiros e

llanternas traseiras; espelhos

lretrovisores; limpador do para-brisa; frete

lcrr.

asl

1,00 UN 304.200,00 304.200,00

TOTAL 304.200,00

3 - D|SPOSTÇOES GERATS

13
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3.4. Assistência Técnica: a Empresa vencedora deverá manter assistência técnica na
Região do Município de Nova Santa Bárbara (PR), via concessionária da marca cotada, a
qual não poderá estar localizada num raio superror a 200 km do município.

3. DO LOCAL DE ENTREGA DOS OBJETOS
5. í Os materiais deveráo ser entregues em local a ser indicado na solicitação de
fornecimento, em horário comercial de segunda a sexta-Íeira, com seguro, frete, carga e
descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando a Prefeitura Municipal de Nova Santa

Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, Cettro, ? 43.3266.1222, E - 86.250-000 - Nova Santa BáÍbara,

Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.or.gov.br - www nsb.pr'sov,br
t4
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ANEXO II

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N'54/20,14. SRP

ANEXO II -ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA

O arquivo digital de proposta encontra-se com o nome:
PP54201 4_ANEXO2_ARQUIVO DlclTAL DE PROPOSTA.esI

Rua Wâlfredo BittencouÍ de Morâes n" 222, CeítÍro, Z 43.3266.1222, E - 86.250-000 - Nova Santâ Biírbara,
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.or.gov.br

15
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ANEXO ilt

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NO 54/20í4 - SRP

ANEXO III - PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

O programa de preenchimento de proposta enconlra-se com o nome:
PP542014_ANEXO3_PROGRÂMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.exe

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes n" 222, Cer,no, A 43.3266.1222, X - 86.250-000 - Nova Santa Brárbar4

Paraná - El - E-mails - Iigilaças1@ub+tggtLU - www.nsb.or-qov.br
16
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ANEXO IV

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N'54/20í4 - SRP

ANEXO IV - INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

PaÂ agilizar as entregas de propostas pelos fornecedores foi desenvolvido um executável

para a digitação das mesmas.

Você receberá um execulável com o nome PPS42o14_ANEXO3_PROGRAMA DE

PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.exe e um arquivo digital de proposta com o nome

PP542Oí 4-AN EXO2-ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.esI

Após o preenchimento dos dados, este arquivo deverá ser gravado em uma mídia (pEN

DRIVE ou CD) e colocado no Envelope ll o mesmo arquivo PP5420í4_ANEXO2_ARQUIVO

DIGITAL DE PROPOSTA.eSI. Primeiramente copie os dois arquivos para seu computador.

Abra o arquivo PP5420í4_ANEXO3_PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE

PROPOSTA.exe.

Acesse o programa esproposta.exe

Será aberta uma janela como a figura abaixo

Clique no Uotao I

ü

Ld'r 
I 
pÍÁrê&,: à-iE I

HrLd.

&, ,.,,

Eq.i{àl) trúÍ!.i - Rw.êrriir.E.ú.b.Qü.rfa, 3C d.Iõ.Íúo dâ 3rs
::::...*.i il:.':-.-l

Rua Walfredo BirtencouÍt de Moraes n'222, CentÍo, A 43.3266.1222, M - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,

Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.pr.sov.br
17
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E localize o arquivo PP542014_ANEXO2_ARQUIVO DIG|TAL DE PROpOSTA.esl,

Serão liberadas as opções para cadastramento das propostas e dos dados cadastrais

Clique no botão

Vai abrir a janela

S Dados dl1«rÉc€dor

Preencha os campos, lembrando que os campos com (.) são de preenchimento obrigatório

Clique no botão EJ Eegesentarte

Q..t!, P d. lürâio dc a@ VeÍrãcr 1.1.J.3

Ertdale H, Liitqão EEciclo

T--ffirã f--ãií

ÉJ ouao' o,.J"''..*, i 4,.
Eq.*hío *!ãi.5 - *v.í,€qi.{rãp,.dr.b i

lFdirqà Hfti d.lbipoã

ú; 
I ;,"dr",/s*.,r", i

l

íi !úÍd.a

Fv-RlbrL

[,iLd.'

isssss

(lgeseeant It*,"

Cálã

Ê.írr

,
l

ss!&ss)

iPF :i 8ÉÍ0m

-88

0ôío

ÉrÍ'.l

Cii.dá

IEIPOFA

EIíFRESÂIE5;E a' EílirÀ

ri=--

lPFl í- x.lr- lã/o1rrm

UF. CÊP

lsessslc.Ís as@eiqe.decêcoíí!b

q{FJ' lqãiçlô E!.drd

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes no 222, Centro, Z 43.3266.1222, E - 86.250-000 - Nova Santâ Biírbar4
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.or.gov.br
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Abrirá a janela

Preencha os dados, não esquecendo que os campos (.) são obrigatórios. Depois feche este

Íormuiário e feche também o formulário de dados do fornecedor.

Clique na aba

Produtosi Serviços:

Aparecerá uma janela como abaixo, com a opção de cadastrar a marca e o preço unitário de

cada produto:

Para impriiilir a proposta, clique no botão F& lmpimi propssla

Após cacastrar os dados dos itens, clicar no botão Gravar proposta:

1$ §r;uer proposta

RE

iPÊl] iffiffi--

8r*u

aPf

ls.s.ss

IJF, CEPC'deo'
Ci(ld. Td

,!rí@hlàdà@erDr6ãlesle c{ín.br

!G"--*
Búro

l--c".'tã*-*^-

E ÍDõT

'.Éep

Qtda Urd Untl,ál. Uúáio

iFmcê'lo áit}l

756.lIOl F&E l
c,rcmEil

{:. D,}n àtã€.d@

2S.(nÍÍj
.5-(rü}

l
i- Éiir;iá;;

Fe"a,. IZru

&2 s:3'içt DE nlo gE gEF.a ráyraTURA 00 cEÊl

nê;c Ídddo Lüà: 3ú/@

í q*,:":Êdiú;"ôi!tt

N! Li:r+:o

i m,j

l.dln PAfi

1.0m uN

25,Ím
15.(Im

Id.! Fr.dr)s,'5Éy,Ç6 I

ú1 !ÁL\.iri.23L 5ú71S

ie'sàiL.i.ó.í

Rua Watfredo Bitr.'rcourt de Ivloraes n" 222, CelíltÍo, Z 43.3266.1222, E] - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.or.sov.br
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Se o pi-eenchimento estiver correto, será apresentada a janela

O arquivo Íoi gerado com sucesso!

ATENÇAO: Não esquecer de copiar o arquivo gerado (ex:

'PP542014_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI") em um CD ou PEN

DRIVE, o rlual será apresentado no ENVELOPE ll - PROPOSTA. Qualquer dúvida, entrar

em ccntatD com o Depto de Licitaçóes da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara/Pr -
Fone (43) 32§6-8100 ou no e-mail licitacao@nsb.pr.gov.br.

Rua Walfredo Biillircourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.1222,I - E6.250-000 - Nova Santâ Bárbara,

Pr,:,pritõ gíôvàdà êm Cr\FropDrtà.ed !l!til
il-ôr=

Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.or.eov.br - www.nsb.or.gov.br
20
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentâda fora do ênvelopê)

ANEXO V

DECLr\RAÇÃO DE pLENO ATENDTMENTO AOS REQUTSTTOS Oe naALrAçÃO

Prezados Senrrores.'

inscrito no CNPJ
or intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a)

portador da RG no....... e do CPF

no....................... declara que 'Atende Plenamente" aos requisitos de Habilitação,

conforme axigiCo pelo inciso Vll, do aÍtigo 4o da Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de

2002.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representânte Legal
Cargo
RG
CPF

032

no

Rua Walfredo Biilcncoun de Moraes no 222, Centro, Z 43.3266.1222, X - E6.250-000 Nova Santa Bárbar4

Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb or.gov.br - www nsb.or.gov br
2l
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I}ÂPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIIT'IBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO VI

DEcLÂnÂÇ Ão CoMPRoBAToRIA DE ENQUADRAII,IENTo coMo MIcRoEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial N' 54/2014 - SRP

Declaranics para os eÍeitos do disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, que a Empresa CNPJ

........., esta enquadrada na categoria...... .....(Pequeno Porte
ou Micrr.rr: rnpresa), bem como não está incluída nas hipóteses do §4o do art. 30 da Lei

Compleir:ei'ilai'no 123, de 14 de dezembro de 2006.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Represenia»tâ Legal
Gargo
RG
CPF

Rua Walfredo Biirrnccurt de Moraes n'222, Ceúto,1 43.3266.122
Paraná - E - E-mails - Iicitacao@nsb.pr.gov.br

2, E - t6.250-000 - Nova Santa Btubara,
- wryw. n s b. pr. gov.br
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PÂPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO Vil

Pregão Presencial No 54/2014 - SRP

DEGLARAçÃo (ART. zo, tNc. xxxilt DA cF)

Prezados Senhores:

A ennpresa inscrita no CNPJ sob no

_, por intermédio de seu representante legal o(a) S(a). portado

(a) da Calle:ra de ldentidade no_ e do CPF no

DECLARá.. para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei Federal no 8.666, de 21 de

lunho de '1933, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nâo emprega menor de

dezesseis a:ios. Ressalva: emprega menor, a partir de quatoze anos, na condiçáo de

aprendiz

Local e data,

Assinatr!ra
Empresa
Reprêse,':tânte Legal
Cargo
RG
CPF

Rua Walfredo Billencoun de Mora es n'222, Centro, t 43.3266.1222' E - 86.250-000 - Nova Santa Btubar4 23
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PÂPEL TIÍI'IBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO Vil

DECLARAÇÁO DE IDONEIDADE

Pregão Presencial No 54/2014 - SRP

A tempresa)............... estabelecida na
.., Do ..............., inscrita no

CNPJ scb no ..................... .., Declaro, sob pena da lei, que na qualidade de
preponenlc do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial No 54/2014 -
SRP, ins,t;rurado pelo Município de Nova Santa Bárbara, que não fomos declarados
inidôneos i:ara licitar ou contratar com o poder publico, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente

Local e data,

Assinatura
Empresa
Rêpresel:tante Legel
Gargo
RG
CPF

0e5

Rua Walfredo BiirrlcoLirt de Moraesrf 222, Centro, Z 43.3266.1222, E - 86.250-000 - Nova Santa BárbarÀ
l'araná - El - E-mails - licitacao@asb.or.eov.br - www.nsb.or.sov.br
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F}ÂPEL TIÍUBRADO DA EMPRESA E COM O CARITIBO DE CNPJ

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE FATOS II'PEDITIVOS

Pregão Presencial No 52U2014 - SRP

A
n4...

(empresa). estabelecida
no

inscrita no CNPJ sob no ...

Declaranri-:s, na qualidade de PROPONENTE da LicitaÉo instaurada pela Prefeitura
Municipal de l',lcva Santa Bárbara, na modalidade Pregão Presencial No 54/2014 - SRP, sob
as penaljdiàC4]s Iegais, que não ocorreu Íato supervêniente impeditivo de habilitar-nos
para a prFlse.te licitaÇão.

Local e data, .

Assinatula
Empresa
RepreseritâütE Legal
Cargo
RG
CPF

Rua Walfredo Biir:nccurt de Moraes n" 222, Centro, T 43.3266.1222, E - 8ó.250-000 Nova Santa BárbarÀ
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.or.gov.br
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A empr,:s;: _, com sede na

E6lado do Paraná

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração e ser apresentada fora do envelope)

ANEXO X

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Pregão Presencial No 54/20í4 - SRP

CNPJ n.o

representada pelo (a) Sr.(a) , CREDENCIA o (a) Sr.(a)
(CARGO), portado(a) do R.G. no e C.P.F. no

para representá-la perante o Município de Nova Santa
Bárbara em llcitaÇão na modalidade Pregão Presencial No 54/20í4 - SRP, para eventual
aquisiçãc de ínatêriais de construção e outros para manutenção das secretarias municipais,
podendo lornrular lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao certame,
inclusive ii:terilor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Represer,tante Legal
Cargo
RG

CPF

Obs: DocLrne ntos a serem apÍesêntados junto com o Termo de Credenciamento
a) Em car,c ílâ firma individual, o registro comercial;
b) Nos dr,.r.,r+i:; casos, o ato constitutivo. (estatuto ou contrato social em vigor);

c) Docun:i..i:lri de ldentificação;

Rua Walfredo Biir-rrc.irt de IvÍoraes no 222, Centro, Z 43.3266.1222, E] - 86.250-000 - Nova Santa Bárbar4
P3raná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gcv.br - www.nsb.pr.gov.br
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentâda Íora do envelope)

ANEXO XI

oecunnçÃo DE REcULARTDADE FrscAL

Pregão Presencial No 54/20í4 - SRP

(nome da empresa), com sede na

_(endereço da empresa), inscrita no CNPJ sob o no

licitante no certame acima destacado, promovido
pela Prefo:tura Municipal de Nova Santa Bárbara, DECLARA, por meio de seu representante
legal infra-assinado, R.G. No que se encontra em situação
regular p.,:r.arite as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social (FGTS e

INSS), hÉ.:r-r como atende a todas as demais exigências de habilitação constantes do edital
próprio.

Local e data,

Assinatt: r a

Empresa
Represer,iante Legal
Cargo
RG
CPF

Rua Walfredo Biir;r.tcourt de NÍoraes no 222, Centro, T 43.3266-1222, E - t6.250-000 Nova santa Bárbar4

Paraná - E - E-mails - licitacao@:rsb.or.sov.br - www.nsb r
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ANEXO XII . MINUTA DO TERMO DE GONTRATO

MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO

Pülo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Pregão Eletrônico n.o
04212011 de um iado, a PREFETTURA OO trtUNtCÍptO DE NOVA SaNrA gÁRgenA,
pêssca jr,rídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o no 95.561.080/0001-60,
com seie na Rua WalÍredo Bitlencouú de Moraes, 222, Nova Santa Bárbara, Paraná, nesle
ato reprc,entado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Claudemir Valério, brasileiro, casado,
CPF/MF ..r'rb o n.o portador da Carteira de ldentidade sob o n.o
SSPIPR. a seguir denominado CONTRATANTE, e a empresa XXXXXXXXXXXXXXXX,
CNPJ ri' XX.XXX.XXXÃXXX-XX, com sede na ffi,
represen',í,:da pelo (a) Senhor(a) XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, residente e
domiciliacc(a)naffi,portadordaclcomRGSobon.oXXXXXX
e CPF scir o n.o XXXXXXXXX, a seguir denominado CONTRATADA, celebram entre si o
presente í:ontrato, decorrente do processo de licitaçáo Pregão Eletrônico No / ,

aplicandr, ie supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos, as disposiçóes de
direito pr.. rdo e cláusulas estipuladas a seguir:

CLAUSUi,,A PRIMEIRA. DO OBJETO
A CONTLIT\TADA obÍiga-se a fornecer à CONTRATANTE ROLO COÍTIPACTADOR NOVO,
conforme íiroposta apresentada no Pregão Eletrônico n." 05412014, e especificado abaixo:

RI.:LO COMPACTADOR, liso com kit pata com tração no cilindro liso, equipado com
m:icr diesel de 4 cilindros, de no mínimo 130 hp. De potência, turbo alimentado ê
pr.. resfriado, bombas e motor de pistão de axial com fluxo variável, Peso
üil;racionâl nrínimo de 10.500 kg. E com mínimo no eixo dianteiro de 6.400 kg.,
e'. :ipada corn cabine fechada de fábrica com ar condicionado de fábrica com
cr: rificação ROPS/FOPS, com amplitude nominal mínima em alta de 1,90 e em baixa
ci'- ,1,90 mrn. Força centrífuga mínima em alta de 250 kN e mínimo de 200 kN, Pneus
b. ,io mínimos de 23.1 x 26 (pneus intermediários que atendam urbano e rural),
c:r ;acidade de tanque de combustivel de no mínimo 250 litros, adesivagem com o
nc,r.ne da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, direito a 02 revisões
c. irpletas no pátio da contratante por conta da Íornecedora. Código FINAME.
G .r'antia nrinima de 01 ano.

Parágraí... primeiro - A contratada deverá entregar a máquina acompanhada de seus

manuâis 1e operação, manutençâo e de manuais ou catálogos de peças de reposição,

editados relo fabricante, podendo ser original ou cópia reprográfica. Os documentos

deverão ,-,tar em !írrgua portuguesa ou traduzidos para este idioma.

Parágra'i . segundo - A contratada deverá fornecer treinamento operacional e de
manuteír .io com curso a ser ministrado no Município de Nova Santa Bárbara, com duração
mínima I C4 (quatrc) horas para operação e manutenção.

CLÁUSL. ,q SEGUNDA - DA ENTREGA
O objeti: .rste editâi Ceverá ser colocado a disposição da contratante, no prazo máximo de
30 (trintr, dias, co tâdos após a emissão da ordem de fornecimento que será encaminhada
pelo det rrtamentc de compras. A ordem de fornecimento será emitida após a
autorizai- ,o e aprovação do processo licitâtóÍio pela Caixa Econômica Federal. A
entrega L:.:.verá ser feita na Secretaria de Serviços Públicos Externos, localizado na Rua
Walkedr: .:littencourt de Moraes, 222, Nova Santa Bárbara - Paraná, em horário comercial

Rua Walfredo lil .ncourtde Nloraes no 222, CentÍo, B 43.3266.1222, M - 86.250-000-Nova Santa Bárbara,
Paraná - Q - E-mails- licitacao@nsb.pr.qov.br - www.nsb.Dr.gov.br
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de segui-.1a a sex'La-Íeira; com seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da
mercadr:: r, ficando a Prefeitura isenta de quaisquer responsabilidades.

Parágra:,: Único - I'io ato da entrega a máquina deverá passar por avaliação de uma
Comissá,: constituítâ pela Administração, que deverá atestar se o mesmo atende as
CarâoiÉlri'r I.icas con-.riàntes no edital.

CLÁUST Â TERCÉIRA- DA GARANTIA
A gaianl e assistêiicia técnica da máquina deverá abranger peças e componentes contra
defeitos ,-..: fabricação, funcionamento ou possíveis falhas que possam surgir com o uso dos
mesmos ;.:elo pra,-io de 12 (doze) meses, independente da quantidade de horas já
trabalhar;;;s. Durai:le o período de garantia e assistência técnica, a contratada deverá
atender ü ,:hamadc do Município em no máximo 48 (quarenta e oito).

CLÁU$1 ..4 QUARTÂ. DoS ANExoS CoNTRATUAIS
Fazen': i',. ..te integi.r:ite deste contrato os seguintes documentos:
a) PreÍj: i Eletrônlc$ No _/_- e seus anexos;
b) Prni:r:: .r da CCli i'RATADA, datada de

Parágra;, Primeirn - As partes declaram ter pleno conhecimento que os documentos
mencicni:los nesta ciáusula, serão considerados suficientes para, em conjunto com este
contrrjte, i.i-lÍinirefii rr')u objeto e a sua perfeita execução.

Parágral.r Segunrlr: - Em havendo dúvidas ou divergências entre os anexos e este
contÍalc. '. :,ile o ccni.ato.

Paráq;';r'. Tercsira - A partir da assinatura cieste contrato, a ele passam a se vincular todas
as ..il:jri .l : reuniõus .Jiou termos aditivos que vierem a ser Íealizados e que importem em
alteíaÇí.1e ; de qualr;uer condiÇão contratual, desde que devidamente assinados pelos
represei';. ntes legais das partes.

CLAUSLi..Á QUINTÀ - DO PREÇO
Para c frí.'recimenic do objeto descrito na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se obriga a
pagar à i-'i NTRÂl'r'\ DA o valor total de R$-_

CLÂtJSt.':. À SEXl'h - DO PAGAMENTO
O paga: r:ntc serji efetuado em até 30 dias após a entrega do objeto, mediante a

apre s,:til.: ;ào da ncia fiscal/fatura e logo após a aceitação da nota pela secretaria solicitante
lança.:a : r: r'especti,ra Nota de Empenho, sendo o mesmo fixo e irreajustável.

Parágra: : Único - ;\ CONTRATADA se compromete a emitir a respectiva Nota Fiscâl no
vator ,rD . r:jpondêntâ ao ajustado na Cláusula Quarta.

CLÁUSi,:.,q SÉTIITÂ - DA RESCISÃO CONTRATUAL
A resci"qr- r- contral[ii: podeÍá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administraçáo,
nos Lrí:$i.r 

=numer:r,:jcs 
nos incisos I a Xll e XVll do art. 78 da Lei Federal no 8.666/93, e

amisavr . i)oí aca(..1,; entre as partes, mediânte autorizaçáo escritâ e fundamentada das
aulúii,:ài,. s com;.ri+:rtes, reduzida a termo no processo licitatório, desde de que haja

conr,3iii,i, -t ria da,lliil-:tinistração.

Parágra::: Único - ll,.lando a contratada der causa a rescisão do contrato, além de multa de

209í, (vii:,,: pcr ceÍr.:) sobre o valor total dc contrato e demais penalidades previstas, fica
sujeit â 3 . í1a das i:.:.;uintes sanções:

Rua Walir,-rl.' l: : . :rcoun i,,r i. :r,raet no ,rr, a.ntro, ts 41. 3266.1222, E - 86.250-000 - Nova Santa Biárbara,

@ D[@.w.&sruftn
040
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a) Ê.riveriírcia;
b) Susce i:são ternpcrária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administii ção pelc prazo de até 02 (dois) anos.
c) Doi;i.:i.r;Çáo de :iridoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enqij:irriír :rârdurt;r-i. rs motivos detei"minantes da punição ou, até que seja promovida a
reairi: i:,Ç r âêÍêni:r ',: própria autoridade qr.]e aplicou a penalidade, que será concedida
sen]p,e -:e o prc].,rente ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, após
declrii,ic ) prazo i:i: sanção aplicada com base no contido na letra "b'.

CLÁUSU''A OITAV,T.. DAS SANçÕES
Em c,coi'i'. irdo inex;:cução e/ou descumprimento das obrigações assumidas neste contrato
moti'.'.tílü i)ela COll I RATADA, responde esta, nos termos da lei civil por indenização
inte3rri. '.: rn preluí;:,: iias disposições anterioÍes, responde ainda, a titulo de cláusula penal,
pelc ,.,ali,:. .:ie 20% (.. i;'rte por cento) da avença.

CLA,IJ§1, { NONlr.'üA DOTAÇAO ORçAMENTARIA

Estado do Paraná

e

e acertados, firma o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor,
isstemunhas.

Nova Santa Bárbara,

CONTRATADA

OTÂÇt r::S

SPESã

014 'i'.:'.)

2C14 4.001.1 5.122.0100.02009

u t,,

CLAI.J$Ui..,\ DECirr.,r. - DO FORO
Fica e:ír .. c Fôro .rià Comarca São Jerônimo da Sena - Paraná, para a soluÉo das
que.iõ,:s :,-iunclas .:,1 ilresente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais
privlleg;n..r que sej. .

E, pr'.:l r.;..

na r,ríâ:l.i

i'€rm Jul:'i.
r de dli;

c; 1)rl't. : iÂTAr'JTi::

04.001. 1 5. 1 22.01 00.02009 0

721

50104.001. 1 5. 1 22.01 00.02009

Rua Walirc l. Bi. ' riÇor,n i,l
Par3ná-

rees no 222, Centro, I 43.3266.1222, E - 86.250-000 - Nova Santa Btubar4 30
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Presidência da República
lmprensa Nacional +E ÀÂ, 4

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

í gog

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

Data de envior 02/L2/2O74 lO:32:24
Origem: Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Operador: Claudemir Valério
Ofício: 3296751
Data prevista de publicaçãot 03112/ZOL4
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
Forma de pagamento: Empenho

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

Matérias

(142
o

ô
E

E
Ê

;êqüenciall
--^,- .-**,**L

Arquivo(s)

iEdital pregão O54 2Ol4 para publicação diario
lunião. rú

;MDs.
:55a05ac5d4030203 i

id6b1ee9215231129;

Ta ma nho

-.-(*"]I.)..
5,

Valor

7662078

OTAL DO OFICIO

5,OOi

5/OO:

R

.1.?119
R

151,8

EI

iTotal da matéria

00
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MoÍr6les, 26 de Novambío de 2014 JUAREZ PINHEIRO DOS SANTOS
JúNroR PREGoEIRo
AvIsO DE 2. ALTERÂçÀo DE EDITÂL PRoCEDIMENTo
LtctT TôRto if m7120í4 pREGÀo ELETRôt{rco rô 6r/2014 o
PREGOEIRO DO MUNTCiPIO DE MORRETES, designado pelo Oecrelo
1722011, TORNÂ PÚBLlCO, pâÍâ clnÀêdmento óe qusnlos possam sê
inldossaÍ, $lqlglllgitrlAldggEdibúlÀtighciàg denomanada PÍegão
Elotrónico, clJto obiío é o Regiíro ds PÍ€ços para Íulura âquisiÉo de
medicamênlos e mâlcÍiâl de consumo hos tâlaÍ, pârâ o peÍíodo de 12
(doze) mesr!, em âlsndimeôlo â SecretâÍia Municjpal de Saúdê, êm
coríoímidd6 coín a Lei Fêd€Íâl 8666i/93 e 10.520/02, fcando suorimrdo
do d8scriüvo do lole 428 do oditâl êm êpÍorafê ás exiôénciâs: diluicão
de 2 oml oor lilro.. €.. 'As emoÍêsás d6vêíáo cúiâÍ ne orooosta o oreco
do liiÍo dituido, ooÍém a entreqa se ,âé com a solucão
conàntraaa'.ruao obslântê â rerÍ'êçao, a SÉSSÁO PÚBLICA
peÍmân.ce mârcádâ paÍa ã data de gElZ?q!L!!§-.99ÀJl0rE!! poÍ meio
da /^,IERNEI atavés do Siíêma de Píegào, na Formâ Elelrônicâ
(licitaÉ€s) dâ Bdsa de LicíaÇóês e Leilóes do BÍâsil Lldâ, tendo em
vislâ que â Í€üÍic€Éo náo aíáe a lormulâÉo dâs pÍopostes umâ vez
ql,É sêrve a9.nas pâÍa esdâÍ€Êimento, permanecendo inalteradâs as
dsmeis coírdhóes do Edilat do PREGÁo ELETRÔNlco M 61/2014.
MoÍíÊles,26 de Novembro dê 2014. JUAREZ PINHEIRO DOS SANTOS
JúNloR PÍ690êro
HOTOLOGÀCÃO PROCEDII EXTO UCITÂTÓRIO }f 091'2014
PREGÃo PRESE cr^L N'5120í4 oBJETo: Registrc dê Píeços paÍe
AquisrÉo dê plac€s dê idenliÍcaÉo dê logíadouros, em atendimêÍrto a

SecrelâÍie Municjpal de AdmrnríÍaçáo, coÍíoÍme as esp€crí5caçóes
de3cnlas no larmo de Íeferênciâ no Anero I que Íaz pâíte iniêgrante do
Edit8l. Com bâse nas inÍormaÉes coníanles do PÍocedimento
LiolElóÍio N"091/2014 e PÍegáo PÍes€ncial N'. 5í2014, poÍ Íoçâ óo
incilo Vl, do âí1. 43 da Lei 86ôd93 e do inciso [v do eÍl 70, do oêcÍêto
3.555/2000, HOMOLOGA o proc€drmento licjlalóno epigÍâfâdo.
Considerando o jrJlgâmento dâ3 proposlâs. lances e hâblitaÉo
Íeâlizada pelo prego€rro assm âdjudic5da em sessáor FORNECEDORI
LOÍE 01 - EJOTAPE SINÀLIZAÇÓES VIÂRIAS LTOA _ ME CNPJ l.l"
05.497.688/0001.80 NO VALOR DE RS 25 000,00 Mnte ê cinco mil
rears). Por ím, Íca expíe3s€mente crnvcade â Píopo6enlê âome
dag3fic€da, parâ a assnatura da Íespêclive Ale de Re€istro de Prêços,
nosleÍm6 do arl eil capú do cjtãdo diplorna legd, sob as penalided€§
dâ lêi. Moír€tss. 01 de Dezembro dc 2ol1 HELDER TEÓFILO DOS
SÁrvTOS Prefeilo Munidpâl De Morrelss
BOmOLOGÂçÀO DE í. IERUO ADTTVO PREGÁO PRESENCIÀL H"
0220í4 T6ndo em vrsta a conclusão chegôda. reíêÍente ao Aditivo de
valoÍ de Rt 38 320,60 (tÍirna € clito mil líezenlG e vinle reârs e sessenta
centâvos), coÍrespondenle e 1,1,76% do ContÍâlo No 07/2014, em nome
da EmpÍesâ VEZ. INSTIÍUTO UNIBRÂSIL PÂRA OES, DA CIÊNCIA E

CULTURÂ, CNPJ n' 05 801 233/0001-07 reíâenle ao Pregão 02201,1,
que lem como obi€lo e conlíãlâçáo dê empresá peí6 pÍeíaçáo óe
s€rviço e 3êr execúada dê Íormá contÍnu8, PaÍa implanlâçà de
Siíeme Educa.ionâ|, com íorneomenlo de mateÍiais, l€ndo em üstâ â
pdiri.á pedsOogica sdicíads pelê Socrelâna MunicrPál de EducaÉo.
no. termG dâ Lei Nacionâl d6 Direlrizê3 e Bases, de$do ao âumenlo
dá márlculas pÍovgnienles do âdvento de novos âlunos, â pêdido da
SêcreEna Municipel de ÉducáÉo HOMOLOGO o ÍeÍerido
adilámenlo, Íicando a EmpÍcsâ supÍâcilada convocâda
parâ essinsluÍa do Íêrmo dô Aditivo, nos lermos do eí. 64, câput, do
cído diploma legal, sob as penalideês de lei. Moíetes_PR, 01 dê

OEZSMbÍO dê 2011 HELDER IEÓFILO DOS SÁNTOS PREFEITO
MUNICIPAL
HOiíOLOGAçÃO PROCEOIÍ{ENTO LlClÍ TÓR|O l{o 98/2014
PREGÃO PRESENCIÂL Nc 62,2014 oBJETo: RegislÍo de proços pâÍâ

Contrálaçio dê EmpÍesa Esp€.iâlizâdâ pâra preíaçáo de seMços de

líanspoíê íodoüáÍio de pâd6nles - Monele!/CuÍitiba/MoÍáes, paÍa o
peÍíodo de 12 (doz6) meses, em ateÕdimenlo à Sêcreláriâ Municipal de

Saúdê, conÍoímê âs especiÍicaç6ê3 dêssitas no leímo de reÍeÍêocia no

Anexo l. Com Mse nas infoímâÉês constentes do Procedimenlo
Ucitâfóíio M. 9E/2014 e PÍêgão PÍesêncial N" 622011, Pot lotçâ éo
inoso lV. art. 70 do oecrêlo 3.555/2000, HOMOLOGA o píocedimento

liolíóÍio êtigráâdo. Consrderando o julgamêíío das propoíâs. lances
e hatilitação reêlizãda pelo pregoeiÍo assim adjudicsda êm sessáo:

FORNECEoOR: LOÍE: 1 GO ÍRÂNSPORTE ME CNPJ Nc

82 669.69E/0001-05 NO vaLOR OE Rl 270 000,00 (Duzentos ê selenta
Ínú rêais) PoÍ Ílm, llcá expÍsssâmentê convocâda a proponente acima
cEs§irrcadá. pâÍa a assinatura dâ Íêspectiva Ata dê Registro ds Prêços
nos leÍmos do âí. 64 cáput do citado diploma legâ|, sob as penalidades
da lâ. MoíÍÊrês, 01 dê oezêmbÍo de 2014. HELDER TEÓF|LO DOS

SrA/vrOS Preleito Municipal Dê Monêlss
HO OLOGAÇÃO PROCEOIMENÍO LlclrAfÓRlo No 99'2014
PREGÃo PRESENCIÂL t{'63/2014 oBJEÍor conlralação de Empíe§a
pâÍa locáçáô dê caminnào tipo c€çamba, irucâdo e iraçado, Pelo
p€{íodo dô 12 (doze) meses. êm atendimento à SêcÍelaria Municipalde
lníreestsulura, coníoíme êspêciícâçóes constantes do ANEXO l-
TERMO DE REFERÊNCIÂ. Com bâsê nâs inÍormaçÓês constanle§ do
PÍocêdimsnlo LhíâtóÍio Nc 099/2014 e Prsgáo Presencial No.6U201zl,
poÍ íorçâ do inciso lV, ârl. 70 do Dêc{slo 3.555/2000, HOMOLOGA o
procêdimenlo iicíatóno epigraíâdo. Consid6Íando o julgamenlo das
pÍopostas, lencss ê hâbilitáçáo rêalizada pêlo pÍêgoêiro assim

adiudicáda €ín s6ssáo: FORNECEOOR: LOTE 1 - KELLY APARECIDA
PINTO CNPJ: 11.330.836/0001-70 VÂLOR: R$ 13,4 400,00 (Cênlo e
trinta e quâto mil ê qualrocêôlos rêais) Por fim, llcá expÍessarnenle
convocáda a proponênlê acima clâssiÍcáda, paÍa â assir'atura do
Íespedivo Conlrâlo, nos leÍÍnos do aÍl. 64 c€Put do cíado diplomâ lêgal,

sob as penalidades da lei. MoÍrEles, 02 de Dezembro dê 2o14. HELDER
rEóFlLo DoS sÁNÍos PrêÍeito MunicipâlDs MorÍel€s

Rl77a,oo. 1161§!/20t4

I Noua Aarorg

ÂvIso DE LIcfIAÇÀo_N.. llíl,l
PREGÀO NÀ I'ORMA ELETRONICÁ N.'OtS/II

TEX O Múicip'o de Nova AúoÁ/PÍ. âvie &s intcÍ.is.dôs que fdâ rclliâ Do

dir 16 dê d!@bro d. 201:1, LICITAÇÂO ns mod,l,dade PREGÂO, n! io-â
ELETRONICA do hpo MENOR PREÇO POR LOTE. leído oi tir6 ll ê III
d6dí.dô! crclBivrm.nt I p.rticipsÉo d. VicÍo.úp@3 (ME). Eúpre
s d. P.quc.o Port (EPP), .o!Ío.DG d.r..bir{to do .í. 44, Itr.is I dr
Li CoEplco@t r tr' la7/,0l:1. \isdo à co raâçáo de @pree(s) 

'jo 
lmo

peíindrep@ fomecimcnro d! 02 (dôis) rÉrorcs E8ricolà,01 {ú) distnbu,doÍde
cslcánô e ldubo . 0 I (B) dirtribuidô. dê cí.r.ô liquido. 6Dfom. esp.c, hca{óês
@B!úr.s Do Editáj, rcfdoÉs e C@Edo d. PGFg I020505'21r0114 ' I{,{PÁ
Rec.brmúro d3 prcposràs:alé B9 00horsdo dra 16/1220ll hicio da s6sâo
de dÉpub dç prcços: 09r15 horas do o.mo dia. Â Ícrirad. do Eiihl podcrá ser
rc5lizdÀ ús!ér do sirc hnp'//!!rln-.lic!âlaÊr..fiLE DúÀs rnfomçõ6 peft'
ns'.s . prcFlê Licil!Éo. sêni ÍomÉidr âos 

'nrdesdos 
júro & Depannmto

de Lrcit!ção da PEf.itE MuiciPàl de Nova Âúoq p€lo relefon. (045) 3213. I 122

Novr Áuo@/Pr. m 2E dê nolmbro de 20 14

JOSE ÂPARECIDO DE PALÍLÀ E SOUZA
Pr.lêilo Mundpál

Rl !rL,00 . 1131422014

AvrsoDf, Llc[aÇÂo N.' t t6114
pREGÁo NÁ FoRMA ELETRÔNICÀ \.'0E6r'1.t

O llunr.tpro dc Novs ÁmB,/Ê, als! a6 inrftsdos-qú. àr,i êlrrboJra I6 d.
dêrmbrc d. 2014, L lc ITACÂO u modslidrd. PRr CAO. ú. tomà fl I_[RO}_IC q

do trpo MENOR PREÇO POR LOTE, §do o lrt.Il d6türdô.(lúiv.m.úr.
à p.rticip.çtodê Micro.nplB8 (ME). EmDt63d. P.qu.m Poí. (EPP),
.otrÍorbcd.t rEir.Éo do r.L aa,Incir I d. LiCoBpl.e.trh?r' l4?4014,
visândo à c.nEíação dc cmpresãls) do luo p€nincír. p6Íà ÍomeiDenro de 0 I
(úr) t-alÚ asncoh c 0l (le)trí,D!Láúi6bscd4rê, csÍomc esF.úcaçõ*
consBntes ío Edital, r.f.Mtes.o CorB.lo de R?ÀsÉ 8056062014, Pr@eso
l0 l9l lG.4E20 I 4 - MÂPA. RebiEenro d8 propot6: aré 3 I 4:00 ho6 do dia

161122011. hicio & sêssão dê drsputa dÉ pEçoe 14:15 horas dô mcsmô {na

Á r.rmdâ do Ed,tal !.d.É sd rcaliada aFàrés do s,rê hftp nrl!!].ji !!!51.
i!xr!. Dmóis infomâçôes Fí,nmtes a pEsr. Liotaçào, s.rá fom.cldâ âos

intcrcsedG.lüÍo & D.psnecnto dê Lic âÉo da PEfcrw MEicipal de \o!a
Aúor4 Flo rctêfonê (045) l24l'1122.

Nova Àmr&/Pr. .m 2E d. nolembrode 2014

]OSE APARECIDO DE PÂI]LÀ E SOUZÁ
Prcêiro Níúicipâl

R,ls,6- lllltlo/2oia

I Noua l-aranjebas

Àvrso DE LtcrrAÇÃo
PREGÀo PRESENCIÂI N,' 83/20I4-PMNL
REGISTRO DEPREÇOS
O Municipro de Nova tmjeiras, Estâdo do Pdaú,;lscrtro no CNPJ

sob tr" 95 58r.648/0001-I2, arrâvés dê s€u he8octro, tendo em \iía a

drsposto íâ lti Fedeêl n.' 10 5202002, Decrelo FedeÍal 3 5552000,
L€r CoÍnplcmenlâr n ' t4?/14 e DecÍetos Múicipâis D.'s 136106, 14/07,

roma publrco que seÉ r*lizâdâ lcitaçào às 08 30 horas do dra l8
d€ de/embro de 2014, nâ sedc da PÍefci,ura
MuDicipal, srluada à Rua Rio Crandc do Su1,2122-
cenrro, fon€ (42) 3637-l l4E, licitaçâo na modalidade
Pregão Prêsenciâl (SRP) n'. 83/2014-PMNL, cujo
objelo é o resislro de preços para âquisição dê
mareriais escolares pârà distnbuiçào ãos àlunos da

rede municipàl de en'rno. o.dital e seus anexos
poderào s€Í retirados nà sede da PreferturÀ Muntcrpal,
no endereço supracitado, iunlo âo D€Partamenro de
L,.iraçoes ou ârravés do emarl
h!,jgl!! !r!jü4jrqlslr,) s ilrLr! Ú e

y:u L r'riara! |c!Ías.r .o. tl
Novâ LaranjeiÍas ' PR,0l dc Dezembro de 2011
Gi lmr r Corrrro Brrgr

Rl t4a,0o . !11022/zl1a

I Noua Santa Bá,rbaro

._ nrh.úhr (.disÀ Jirr4xr

Àvlso DE LtcrrÂÇÁo
PREc^o PnESENctAL N' 5.#2ota

Obj.o: aqurçào d. rclo compâcrâdôr novo.
Tipo: lví.nor pÉÍo, poÍ nd
Rccêbimcnro dos Env.lop€s:Ará À! l3:10 hors do di. l0/12201{
líiciodo PE8âo:Di. 10/12201'1, À! l1:00 tora



o/t7
Dr,ririoQplg161,po"unu,fu-.!*6.P'*;;úônF;;;;.*

4'tuira | 03pea2014 ' EdiFo rf 9346 35

O Muicipio d. Nov. Tebs-PR, Estâdo do Pâ@i cm fiDddmio M Lei Federâl

_ n' 10.520, d. 17 d. julho dc 2002, e mnfom€ dirposto io Derero Muicipal n'
004/2007 de 0E de Mzrço d€ 2007 e D@reto Muicipal 019/2014 dê 08 de abril
d. 2014, atli@dGse subsdidiaúenre, úo que coubeM, 6 dtposições dã Ler
F.derâl n" 8.666, d. 2l de juho de 1993, @ú artenções posterioEs, e demais
D(m.s Égrnânentarês splicáveis à esÉci€, @Duica que rslieÁ licitâç-ão
.o.foúe âs seSuintes êspecifr câçõ€s:

Prc§. Dáxino nt 304.200,00 (tEetrúos . qu.tre Eit . dudro. Íéis).
!&ryIlÉqJÊsrlrIElrIra: podçrào er obtids d hoÉúio d. .xpediême na
Prcfcitm Muicipal d. Nova Stuo Báôsra, sito à Rú walftEó Bittocoürt de
Mo@s ú'222, pclo fone (r3-326ó-El0O), por Emdl: Iicir6.acas.nsi ní!d.h, ôu
FÉlo sirt-w* nsb rr eôL hr
Nova Súta Eáôr4 02112120 14.
Gún.I. AÍújo dç Limâ

Por.âria no 069,20 14

R196,00. lt83t7/ã,14

I ÀIoua TeDas

Ávrso Dr r rarraaÃo
PrÊgIo Prsci.r D' 0991201 4 - Rcgiltm d. Preço!
k@edimúto Li.itarório n' 2072014

OBJETO: REGISTRO DE PRIçOS PÂRA A AQUISIçÀO DE GENEROS
ALIMEYTICIOS DESTINADOS A MERf,NDA ISCOIá8, EVENMS A
SfÀf, M REÂLIZÂDOS, PALESIRAS E DÁTÁS COMEMORATryÀSi AUX-
lLlo DEALo,fiNraçÀo Do BENEFicto EyENn aL: A MAIYLTTENçÃo
DA CÀ§{ DEACOLHIMENTOI VÂNUTE\ÇÃO DO SERVIÇO DE CO'{-
VIVENCLA E FORTALECIMENTO OE !'INCULO {SCFVI, PROSRÁMA
DE ATE NçÀo h'rEG RAra FAM il-lÁ (pÀtr), pRoG RA,\t i D E ATf NçÃo
EspEct{LÂ FAM tLlA E Il\ ot v íouos tee g rDi ml,rUrENCÃo DAsEc-
RxraRtÀ DE aDMIN tsTRÂÇÃo E acRICU LTtna, À stREM urt LIzÂ-
DOS DI]f,ÂNTE O A}IO DE 20I5, NO MUMCIPIO DE NOYA TEBÂS - PR

DATADEABERTURÁ: 18 de dezmbro de 2014 à§09 00 hor6
CRITÉRIo DE Jt'r-cdMENTo: Menôr p.eço poÍ nm
YALOR TOTAL: RS 296 502,54 (d@tos e Dovonrâ e seis mil qüúentos s dois
reâis e cinqumtr € quâEo ceítâvo,
tl,lFoRMÁÇÔEs: o EdiBl . eqos csrào dispooive§ no sil. q q\ '.n'.rch,.
p!-ga! bs, tanh:n podúdo sêÍ íeiÍâdos ú sêde d! PÊfeitm Múicipâl de Nova
T.bos, sitoaÂvmids B€lo Horiente, 69s - CenED, êm NovâTebas Pa@áç Fonê
(12) 3643-1109. dê sg!.da à sexta-fcirÀ no horário d6 08l00min às l2h00Ein
e I3hl5úiú às 17h00úin.

I Paalafuontin

MUNtclPlo oE P^uLo FRoNTTN - PR
ÂVISO DE ÂBERTURA DE LIcITAÇÁo

PRocEsso LtctrATóRro N. sB/2014
coNcoRRÊNcÁ PúBLrcA Nô ozzo14

TÉcNtcA E PREÇo

OBJETO: ConlÍataçáo de socjedade de advogados, regulaÍmente
constjtuídâ peíâ a prestâÉo de sêMços proíssionais esp€cializa dos de
âdyocãoa de nâtuíezB âdÍninistEtivo-lribúííiâ nâs áreas contenciosa e
consulü!-á, e ím da derecêÍ onenEçáo técnicâ iurídicã para Íêdução dâ
câíge úibúáÍiâ, êm específco os valores pagos âo INSS, Dem como
buscãÍ e dêÍendêí 03 interess€s do MunicÍpio dê Pâulo Frcnün,PR em
aÉ€s tibúáÍiâs especificas e em m8drdas judicjais êr'ou administrawas
cabÍveis pârÊ ótenÉo de CND reÍeíenG às contribuiÉ€s
pÍeüdenciárias porventurâ negâdas em Ézão do objeto da pÍesente
licitaÉo, em todas es inslâncjas, indusive pêranle TÍibuneis SuperioÍes,
mediânte contrâto, nâs cDndições pÍevistâs no ÀNEXO le dêmais

Data de abetuÍa e iulgámento: Os envelopes dê no 01 - HâbilitaÉo nô
02 - Proposta Tecnrcâ ê no 03 - Proposta CoÍnerciâl deveÉo s€Í
entregues âté às 09h00min do diâ 22mlnú5 e a Sessáo Pública de
abeÍtura da lic(,âÉo, €om â consequêntê abertuÍe dos envelopes de
hâbil(eÉo, êÉ início às 09h30min do mesmo dia (hoÉno local). Edital
disponivel: Rua Rui Báíbosâ, 204 - Pâulo FÍonlin - PR, diâs üeis das
08h00min às 17h00min. lÍÍomaçoes: Fone (42)3543í210. E{ail
icnâ.aoêcaoicfÍoÍitin cr.oo?.br. Site: vV 1! !êulôtonlrn oroov bí
Paulo Frontjn -PR 01/12y2014 JÂIrlL PECH - Prefeilo Municipal.

Rl í6a,OO - íí805/920'la

MUNtciPlo DE PAULo FRoNTtN - PR
Avtso DE ABERTURA DE LlctrÂÇÁo

PRocEsso LtctrATóRto No- 56/20i 4
TOirtADÂ. DE PREçOS No 07/2014

TECNICÂ E PREÇO

OBJETO: ContrataÉo de empÍesa esp€cializada no fomecimento de
Sistêmâ de Ensino ê Material DidáÍco MultidasciplinaÍ para alunos e
poÍessoÍes dâ EducaÇáo lnÍânlil de 0 â 5 ânos, Porlar dê EducaÉo nâ
lntemet Capácitâçõos Pedagógbâs prêsenciais e a disláncia e
FoímaÉo especificâ pârE ProÍessoÍes dâ Rede Municipal de EducâÉo.
Dâtá de ebertuÉ e julgâmento: os envelopes de no 01 - HâbililêÉo, n"
02 - Pmpo6la T€cnica 6 Amostrás e no 03 - PÍopostâ Comercrâl
deveráo seÍ entregues âté às 09h00min clo diâ 20/0í/2015 e a Sessão
Públicâ de ebeÍturà da lcitâçáo, com a consequenle ab€rturâ dos
envelopes de habiliaÉo, têÉ inícjo às 09h30min do me§mo dia (hoÍário
Io.âl). Edilâl dteponívd: Rus Rui Baóosa,204 - Paulo Floniin - PR,
dias uteis dâs 08h00min às 17h00min. lnfoÍmêqô€s: Fone (42)3í3-
1210. E-mail iicilâ.àê@Eâu!.Íranl,n !!ge!E. Site:
Wwv!.sâuloÍúntrn.or.oo!.bí. Paulo Fontin - PR 18/112014. JAIillL
PECH - PÍeleito Municipal.

Rll lrl4,0l, - 1i8051r2014

MUNrclPro oE PAULo FRoNTIN - PR
Avrso oEABERTURA DE LrctrAçÃo

PRocEsso LictrATôRlo No. s9/2014
TOMÂDA DE PREÇOS NO 08/2014

Nová Tebd, 02 de deambÍo de 2014

HELOISA IYASZIK JENSEN
PREFEITA MUNICIPÂI

RS U€,I)O . í1852r2011t

a I Fartnagud

AVISO DE
PREGÀo PREsExcraL Ndoo6,20í4
REGISTRO DE PREçOS N'053'2011

A SêcÍeteÍia l,funicipâl de Lkíaçóes e ComFras toma úblico, paê
conhêcimênto e esclarecimenlo dos mteressâdos que frcá íetiÍlc€do o
Edilaldo Pregáo em epigráfe, confoÍme âbaixo:
Onde sê Iê:
ÂilEXO I - OBJETO - LOTE 04 lTElí 02: Edredom ou @bre lêilo para

berço 1m% algodáo pêrcál 2í) Íos ( que náo deixa bolinhas as lavar)
dudâ Íace e dobía Íeita. Contendo 2 peçasi I edÍedom mêdindo 1,20 x
1,40 ê um p9.@_E!r9$j!9-E9C!!!&-0ê:1J4. Podúo deveÉ vir
com etiquetas, iníormando a composçáo, medides e marcas.

Embâhdos eín paaotes coín dados clo labricante.

fgc§g
AI{EXO I - O&IETO - LOÍE 04 ITEÍg 02: EdÍedom ou cobre lerto para

berço 100% algodáo percál 2Íl Í06 ( que náo deixa bolinhas as lavar)

duda Íaae e dobra feita. Contendo 2 pêçás: I edredom medindo 1,20 x
1,10euma@. Píodúo
deveé vir coín etiquetas, infomando a composiçáo, medidas e maícas.

Embehdos eín pacoles coín dados do íãbÍicanle.
Outros escleÍecimentos podêÍáo ser íomecid6 pela PregoeiÍa, nâ Rua

JúlE da Coslá, 322, Centro, no horáÍio comeÍcialou atrêvés (b teleÍone:
(41) 342G6m3.

Paianâguá,28 de novêmbro de 20í4
Paulo Cesaí de Souza

o€iro

CBJETO: CorÍratáçáo de empresâ para execuÉo dos seNiços dê

coleta e transporle de resÍduos sólidos recjcláveis, gerados no

MunicíÍio, para fins de reulilizeção ou recidagem e disposição final
ambientalmenle adequada.
Para obleíem c,o Alestado de Visita, as empÍesâs interessadas, etíavés
de seus Íêsponsávêis técnicos, deverão compárecer no dia 15 dê
dezêmbro de 20í4 à3 08h30min junto à SEoRETARIA MUNICIPAL DE

GOVERNO, situado à Rue Rui BaÍbosa, 204, centro, cidade de Paulo

Frontin-PÍ., pard realizarem visite e vistoía nos locais onde seÉo
executados os seMços, lomanclo deno conhecjment'c das condiÇoes
ambientais, tecni:as, do grau de difculdâde dos trabalhos e dos demâis
aspecbs que possám influir dÍeta e indiíebmente na exec!Éo do

objeto do píesente Edital. Estê hoíáÍio será único e coletivo, sendo que

os interêssedos terão soínênte esla data e horáio para realazar a visita
técnica e retirar o reÍerido atêstrâdo.
Os envelopes de n' 01 - tiabilitaÉo e no 02 - PÍoposla Comeícial
deveÉo s€r enteguês até às 09h00mln do dia í9rí2r201i1 e a S€súo
Públice de abeÍtura da licitaÉo, com a @nsequente abertura dcs
envelopeÁ de habilitaÉo, iêÉ início às 09h30min do mesmo dia
(hoÉÍic locál)
Edital dispcnivel: Rua Rui Sarbosa, 204 - Paulo FÍontin - PR, dias úrcis
das 08h00min ás 17h00min. lnformeçóes: Fone (42)3543-1210 

=-mailriidacâ_c_Í2lêlicfrantin !f-q!]{9. Site: il$l{-IEllqiqllaltscy*I.
Paulo Frontin - PR 01/122014. JAÍ{IL PECH - PÍeÍeito Municipal.

Rl r6a.(x, - 11763:V20la R§ lr2,oo. lí8!522014
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r.ÍE o ADíTt\ro ao GoLÍI^lo tr úa120í4

cdlftrÍb:ruxlclPlo D€ toveserira/cs^RÀ
CoolÍâlad.: TELEFONIC BRÁS|L S.A. lí.cdtl. Do CttPJ .ob n..

02.558.Í 67/mr a2.
Oôl.ro; Pnüçb d. S..yT6 rh T.ffi. iràd M, cqrDlúifio rl.

l!. ó. adrrlF dr p.ÚÉoíl. Prr- h.ItaÉedr tf 0oí/:a01L CdltD
Oíle&d Ír. úarmt 3.
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Rt t.{go,m (um ml. $rü@í16.. íÉt.r{r . nort r..1),
ÍÍíi..4. Àfrr,oô PÍ@: 12 (d@)nEó, dr..F..tá 3últf2úr5.

O.b ra ...hár. rro IÍÉ rb ffitó:0'lrt 2rIO1a.

oEGRETO rl. [AOta
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O ml5lllri.ir, ô tlovr S.ntr Bfr.r, Elr.ibrlo Prrlla.rÉ u.orh rJrr

.türÉ.t LoEL. OECRET i

^nl.. 
FL. Ed.!.Lddo FERtÁDo MUN|GIP L IÉ d. 0att2/2014 (qrt{,-

ffi) üí r.+â a Prú!.r. ô tánndCo {S }ÍÍ aAÀgÁIrA}, ê poírb
tâId{o m db 06rl2l2o1a (aür.{.h) aG S.írüoíÉ HuÍ{dpa[ ntoíriÍrro
ê rlftldrrB noíÍr.b,E (l. Oârlzmla (..gurda tl'r). EtÉ5 t.1 10í6 in
rterÉ(tEl.i.

ÁrtI..-O.*'níE Pi aoa&€.Írd.rsagrrülF.Cd.t d.tÀo,FÉrad6
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Art/F - ErL dúüo üüt dn ügoÍ.ú d.f, ltirq-- aa ffpoa{óaa lÍr
cqíúÍlo. t{ot,E S.nt! 8üóáÍ!.01 rr. OaaúíÉío (b mla.
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Presidência da República
lmprensa Nacional * Alv4 050

o
Envio Eletrônico de Matérias

Comprovante de Recebimento

,806

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

Data de envaot 09/L2/2014 09:33:29
Origem: Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Operador: Claudemir Valério
Ofício: 3306765
Data prevista de publicação'. lO/L2l2Ol4-
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
Forma dê pagamento: Em penho

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

Matérias

o
ztr

s

ieqüenciali

7686572 1

Arquivo(s)

Aviso alteração pregão 54 2014 para publicação diario
união.rtf

Total da matéria

MD5

:íiàiogÉégàuu"ôãú
I 04dccb64O5bf2514

ÍTamanho

. .(!m) l

7,00

7,ao

Valor

R
212,5

.OTAL DO OFICIO TtOO
R

212t5

E'
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I Noua §orrrtaBárborro

avlso DE 
^LTERÂÇÃo 

D E EDITAL E REÂ BERrU RA DE pnÁzo
PREGÀo pRESENcTAL N. í/2ol{

A PrÉfeir@ Múicipal d. Nor. Sdra Báósrê EsBdo do Pa@á! .Eayés do
PrÊ8eis. désúdo p.la Ponea n'0692014, no e de s@s ahbúçôes.
lom público . pu! coú.ciúdro dos i cress.dor .d parÍcrpú d. licnaçào
m cpigafc, a qurl tú por oblao ã aqusrçào d. rclo ómp&rldor, qu. fotu
.f.ovadr slidçõ6 tu.diBl. Em rsce d4 alLmçõ.s Ef6i<t4 a d!r. da s.ssào
púbh€ do c.íu. 6@ alt@d! pe o üs 05/012015, i! 14ú{h, na s.de da
Cán@ MúicipÀl d€ Novâ Smla BáôarÀ sito ü Rua ÂntôDio Ro$ dc Armerd!
n' 130. Baro Ccíro. No!. Ser! Bíb@ PR O rêc.bhenüo dos 6v.lop.s
s€Ía âlé L l3üJODi!, do di! 05/0112015, Ào S.tor d. Lrcúçô€s da h.f.inúa
Muicip.l d. No!. SsrB BíbarÀ Estado do Pafuà srlÔ à Ru WâlÊcdo
Bitdc@í dê NÍo,a,222 - Ccnso, Nora S4r, Báúbm - PR O EdrBI allêÉdô
.stânt disponivcl aos inlsesdos, no site \$a( rst, pr lor hr m lDl Lrcrl!çó.s.
lofomaçõ.s complcD.rlrrÉs pod.iio s.r obhdÀs .m ho.irio dc .xp.di.ntê Dá

Pr€feituE Muicipsl dc No!& Sdra BáÍbsn, siro à Rú wdÊcdo Bincncourt d.
Mo@s D'222, p.lo fmq 43-32668100, oupor EBail l,.n!c&]?n\l !] l,§!!Í.

Nova 5ú6 BárbarÀ 09/ l2120 I .1.

G.bn.b Anújo d. Lim.
prêgcic

Potuiã tr' 069,20 14

Rl 1alr,00 . l2oe76r20ía

I Parunagai

n' E 666/93 e .ltc6ç&! . Lci CoDpl.mcír.r n" 123/06.
OhjÀq Cotrt .t Éo d. p..!o. juÉdiú p.n pÍ6trÉo d. !.riçB d. úúúcF
çao pmativ. . @rrtiv. D6 v.icul,D! 1d.., v[r, ôoibB. nicóôtriüu d.
Ímtt ü ScnttÍü MuiciD.t d. Edloçao.
vâlôr VIiliiôTohl.Rt 512$,m (.irqu.ro. dolr Dit du.nrd êciDqudt

D8râ dê ab€rtüràr 22 d.de.mbrc d.201{. à 09h00n.
lífôm.oõB CoEplcpêpl!rcsr O êdiral. ddris,nfomÊçõ.s podeóo seretic,rÊ
dos pllos inl@ss.dos ú S.d€{dia Muic'pal d.AdúüisEâçãô, @ PEçaÂipro
Doni,sB, n' 14, cm Pini do Sul, Esbdo do Pamá. ôu p€lo ômil lrtijdapiDiAon ».!nr.h.
PiÉi do Sú,0E d. dêz4bro dc 2014
VÁLENTIM zÁNELLo MILLÉo

Rl t6a,oo -'!À,6ú6/2014

A Pr.r.iEr. Munlcipâldo Pârenaguá loínâ públlco qur r!qu€rôu do
lnrt'luto AmDlrntal do P.raná, â Licançâ d. ln§El.çto, paÍâ
contEuçlo d. plêÍ à mrÍgoni do Rio ldb.ÍÔ, no balrto CentÍo
Hitlórlco, municlpio do Pal.rn.9uá, Parant.

P,Eido Sul.0E dc d.zembÍo dc 2014

\'ÁrE]\rtM z^NELLo MILLÉo
P.iÍ.ito Muni.ipál

Rl 1'!t,0ô - t2!6E7r2o'la

A Pr€Íoltlr. llunicipald. P.r.n.guá iomr público quê roqueíeu do
lÉütuio Âmblent ldo P.rrú, r Llc.nfl Pdüa, com v!lid.d. rtá
OrU06/2016, p.n conttruçao d. plsr à! m..gens do Rlo ltibeíô, no
bâlno C.dro Hi!úrico, município ds Pet!n.guá, Paraná.

avl§o DE LtclTAçÃo N. l57It0t,t
PREcÀo N' l27aot4

o ÀtUNICÍPIo DE PIRÁi DO SUL, Eírdo do pamí. p.soá I widrcá d. dirctu
pübhco ú16q CNPJ 7? 001 329/0001-00, coD *d. à Púça Alip,ô Domins!.s.
n'14, tôtu público qu. r.oliei Lcüçâo M Bod.Idâd. PRFGÀo. na fom!
PRESENCIAL, hpo MrloLEeto-poÍ-llrm, cm suâ sed.. a qúl FÉ plws.b c
julsad. d cotrômidsd. com a Ld n' l0 520/02 e subsdrandêtrre com as L.,s
n'E 66643 e alleEçô.s. L.iCoDplcm.ntú n" 121106

QbE&t AquiiiÉo d. .r condicion.do prn u d. Sêrct ri. MuEicip.l d.
TBúlogü dt l.Íor@§to, @6 col@Éo inclle
v6lór MdEo Totâl: Rl 5.27190 (cií.o óü duaror . st ío c trà Éi! .
íov.Dt!.dtrv6 .r.i.)
Dáâ d. Àben@ 22 d. d.z.bb@ d.2014, i! l4h00E.
hfômâcô€s Côppl.bdr,res: O dil.l . dcmais infomaÊ6 podêrtu s solicuâ-

dos Flos inteÉssádoi ú Se(,eldia Municipâl de ÂdminisEâsâo, E PBçr Nipio
Doniôgues, n'34, cm Pirâi do Sul, Eído do Pffii ou pclo ÊnÀil ÍÍt!,rla
riEiíasú.ErrqJi!

REPUBLICÁ PoR INCoRRf, ÇÃo

I vitanga

AYiso de licihção
Publicação de edilal D.'0742014

ModÂlida& prÉ gáo prêsencial

objero: Contrahçào de Emprcsa esp.ciatizadâ €m &nâlhena e meulúr8ica.
Pan mânulenção em grÀdes. poíões, janelÀs e esquãdriar meúlicÀ§.

RecebiÍEnto dar proporla§: até ài 09h00m do dia 22 de dêzembÍo de 2011.

local: sala de licitações localizâú no paço municipal, cenro adminisÍari!o
28 de janerro, n" I?l pitanga - pr. critério: mcnor preço por lot..
inloÍnrâ{óes complcÍrEntÀÍEs: dirEhÍÍÉnt€ nâ sede do município de pitânga"

srruàdo no c.núo âdÍuoiEatjvo 2t d. jü.iÍo. I7l - c€núo - pitanta - pÍ .

ou pelo telefonc (0xx42) 3úó-,122 ramal 228, far (0lx42) 3í,46-ll?2,
emÀl: pirangalicilÂ@gmâil.com - pihngâ, 08 de deÉmbro de 2014 -.Àhaií

Jose 7âmpi€r - preleilo.

Rl itt,ot -'!2í09lJ2014

I Po*o Amazonas

avlso DE LtcrracÃo
ÍONiIADA DE PRECOS N'Oll7/20í1

ÍlPO: MEilOR PRECO GLOBAL
OB,ETOT ContÍatâÉo de empíesa para conslruÉo de uma quadra

êscolâr cobeda com vestiáno para a Escoh Municrpal Bened a vieira
lalzseki - E.|.E.F poí exeqrÉo indireta, em regime de empreilada poÍ
píeço global, crsteada com recr.Jrsos do Govemo Federal, atÍavés do
TeÍmo de CompÍomisso P4C206391i2013, firmado enÍe o Município dê
Porlo Amazonas e o Miniíério da EducaÉo - FNDE - Programa PÂC 2

- ConstruÉo de ouadra Escolar Cob€Íla 001/2013
DAÍA E LOCAL DE ABERTURÂ: diâ 07 de janeiÍo de 2015, às 09
horas e 30 mhulos, no Prédio da Preíeitura Muniopol, localizado na
Rua Guilherme Scnifler, n' 67, em PoÍlo Amazonas, Eslado do Paraná.
vÂLoRGLoBÂL MÁxMo: R$ 507.121,s0

Ra 4,00 - 1b6a4x!14

Rl 2il,lx, - 120639là14

I Paa;laEreüas

I PtuaÍ ilo sul

RxPUBLTcA PoR rNcoRRf, ÇÃo
Avlso DI LICITAÇÁo N' t56/201.í

PREGÃoN'l26notl
o Ml\lciPlo DE PRÀiDo sul, Est do do PsrâÀá, pês$a rúdica dc <tlleilo
púbL@ inlmo, CNP, 77.00l 129/0001{0, cm 3.tlc à Praça Àip,o Dom,ngu.s.
E 3:1, rom. púbLco quê rcá],âá hcrtáçào u modâl,dade PRFGÂO, E íoma
PRESENCIAL, tipo Mllor}r§!-pOrlglg .m suá s.dê, â quál §.nóL prGcssda e

lulsâdá cm confomidâd. @m â LciD'10.5?0/02 € subsidi&iment. com d Lêt

PREFEITURÂ DO MI.INICIPIO DE PAULÁ FREIIAS - PR
TERMo DE HoMoLooAÇÀo
R.ET: LICITAÇÃO N " IO I/20I4 . PREGÂO PRESENCIÂL N,'08]/20I4
OBIEIO: Aquis,çto d. mlríüis d. cotrsEuçlo p8ra r.f(rlfu ê ârplüçào do
Poío dc S!údc d! lô.úd.d. dê B.l, virt, Múkipro d. ?aul. Frcrrn-PR -
Pr%tiM d. R.qqâli6c.çÀo d. Undádês Básicos dê S.úde (UBS).
O k.f.no Murcip.l d€ Plula Frc,os, Estado do Pudá, de côífomid.dê com o
prr€cí d. Pr.get! € Equipê d. Apoio d. Lrcri!çõ€s e r conÉquência
.djldiçrçlo d*r. PÍocesso Liciracioúl- HOIVíOLOGA o resultÂdo.m fâvor de
PRO?ONENTE: Hdtn Mar.n.§ Pür CoNEüçto tr& - CNPI N'
11 l,tl 402r0m l -?0 - Vâlor rotrl dôs irêú Rl 19 594.9 I
PROPONENTET CoE.rcÉl BaIdcúulc Ltd.. - CÀ?.1 N'E1.636.ór51000r41
V.lor rotâl dos itms Rl2t.45ó,42
PROPONENTE: Chúio Múurul E qüadrüs CNPJ N.'81.05I0.1710001-86
V.loÍ rorrl dos ú6s Rt 10.054.00
PROPONENTET Mrcio Domingos d. Cosr, E?P - CNPI N." 04.619 44.4/0@l -
60 - Vdú tol5l dor rtcns Rl 14 í1,8,1
PROPONENTEj Co6crcid ln,pon trik - c\-P, N'75 214.423tt$74-95
Valor túlldor itd RJ 16.951,1I
Valo. lot l rt! Ictt rto: Rl 109.700,48 (C.nro . .ôvê úil, rleccDros Reax e

qumtá c oÍo c.nt vor.
Dor.Éo: 0802 l0 301 0009.1.020 4.r 90.5 r 00 00 00 00 101006.03 02 (36s) -
-{mpláçào d, Uuidrde Básica d. S.úrk da L6.ld.d. dê BelÂ vitti
P.d.Ir.r6s.09 dc d%mbro dc 2014
Mruo Fcliz dos Sdtos . PÍcf.no

Rt r6a,q,, tm9$/20í4
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Cdh, blqi lErà§a. u tr'ódnid:d. Tonud, d. PEsd, r+. M.-
w P,!ço Cloô.1, óJéf,úo. C6m!.(ló & Emp.É E ..'..
I'zd. pln Cdôraô & B.núô.i pd. o DenEl\,ftnro c to!
ulc'É.n6 d., 

^hv'd.d6 
PEdurivú Le.É. rhvé do Convênro

07s9oóa/2014 ô M'tosáÍio do D.Envolvimb, IDnúri. c Cc
úércio ErEid, ú út.eldd p.d.Íro hrú o EóLl rH\é do
,@ l}v.iEiD.n F gor b.

lvJporã. I d{ d.,cmbtu lc :0lr
ROSEMEIRY A!ÂRECIDA ÁLÁTCON

FÍ.!J.nr. ,ii adntrL Je'-rc, râiô

PREFEITURÂ MUNICI?AL DE ]OÀQUG,Í TÁVORÁ

A}I§O DE LICTTÁç^O
TOltaD^ DE PREÇOS:{t !0r0r. - ÍtÍO \Ír\OR PRrÇO

PRT)CESSO 
^DMtNISTR/IT|VO 

Nr 420r4
obr.ro ú ürirrdo coNTRÀT^cÀo Dt ÊMPRls^ Í^R^ tx!-
cúcÀo Dr oBR s F srRvlcos Dr r,\úÊÀHÂRrÁ, TDo Mr'
:\OR PRfçO. Dt P^VIMENT^ç^O ASf^LTICÀ '(B(Qr 

F UR.
B^Àr?-^c^o Ào BÀrÂRo vlsÍ^ BLLâ, lto ifl NlclPlo DE
JOAQUru TAVOTÀ CONFORMT PLANILHÀS, PROJETOS E
MEMORTAL DISCPITIVO, COM RECUN.SOS ORIUNDOS DO
CoNTRÁTO OCU N! 8097m 20l4,ArOD^ DES/C^IXÁ ?RO
GRÀMA PLAN L:J ÀMENIO URBANO
D.o . Hodo & rpÉíqr. . rlaiun dô, mr.lor6 Du ô
mElxr dô. Ên(loo... 0a4 I ?0 I 5 dÀ llhil0àE 6 lJh2anin. Dru
ü $.tu . ,ulsrn6@ 09mla0lr- ú l) l0
Lnrl d. rku PEfciin Muicipi th ,o:qum Tive, Rú
Mlsul DE, 2]à. fr.do & P....1. 06l à deltrfl!çro @6pl.E
do tid dà.rl q Frnó m .d.e. {E ffird:do, rc
ho.lno ..md ü! 03 oohn i! ll 106É . d:r ll:6hÃ c

jNlrri Tj\ôÉ-PR. s lr J,z.n,.:o ú( lull
MÀRCOS R(EEUO DE OLIVEILA

r:d'dí r dr aIL
cEtsoN M^NsuR xass^Â

l'!lrrr

PREFEITURA MUNICIPÂL DE LEóPOLIS

Àr §(l Dt LtclÍÀ( Ào
PRrcÀo PRESENclÀl :{, !o:ol4

OSJETO â4uú{L d. Dhrt d. ÍFn'frc pü ot div@ É-
bE ô Muicirr ó. tJ'jrolú, púà o PDDÉ c oÍicr do P^IE
MOD^LID^DE PRECAO PRE5ENCI^L . lipo Mdor Pr.ço por
rh CREDENCIÀMENTO E ENÍRECA DOS ENVELOPES drs
úhoan à 09hl9n do dir 2l d. &zf,brc & 201a. e D.P{-
l.lEb d. Lr,E(ào, ,ardô ú lu P.dE Doorsu6 & S{)a o'
l'., Cm@, rroloi§ /Pn 

^lEtTUR^ 
mS ENVÊLOPLS §

lohooE r,o dI:l & d.,fibb & 20la L()cAl DE ABERTUR.^.
Nr rb d. r.ulõc! iro DcÉmb d. L('!tCo. ,ord, nr Ru
P.d6 Omqu. d. SoJ.r, !o 174. Lélolú . FR l\fORM^.
coÊ5 coMPl ÉMEMAjtIis P@to F obn'!! DiMCo &
Lneçó.. d. Pr.arú MuicrÉl. riild! ú Rú Pcdro D.5D36
Ík S.!á, b" 37,1. tâpolr..Px O Lll,kl6wi dtrFnivcl. b-
hok Ed.B Í, ÉuEdo. Ddu do 'lú 04122014. pú d.s
O9h0(É u Dtr'ra. dc LÉ,ad6 ô PEG u Mrn,c'!.I . T.l
((xl) 1627-116l ou 1617-16:7 e m cíd.i.Ío.lcuôio *u lG

I rrprl.çPR S o. .t,rm\'' J. ?0lr
]OÀO LUCIO DE ASLVEDO 

'U\IORPt3Êro

PREFEITURA MIJNICIPÀL DE LOJ.IDRINA
SECREI,{RIA MTINICIPAI DE GESTAO PUBLICA

^! 
rsos DE uclT,\cÀo

cosconÀilct^ cP/svci-@:r4olr

o uutttcilo a. Looa,i* r*" Dúblico quc rrá rÉh,,,
ú lJ hm. & dr 11 d. r@rc ó úo d. 20r). É A!. Dl4B d.

srl, & r'.'uó6. coNcoRRlÀcra
CP SMGPSI./2011 púr ElÉl(io & Ép. .m dr.s vrú M
*d. & Mú(qo bD lE d. ,§ 051,catrü, ohdo c €Tisos d.
rulEaáo dÉ crlms, cuEràçno d. mô'o.liu côtr sjda k.
tor6.nro d. Pv. EuFrrçrô & h{r., EIEíl,Gnb. úJÉ .m
CBL,O. clElo d. uÀ. cr4çno d. alÇ:r,.r . @!c 'L 4s'
trb'ld;ü.. iúlu:to !'rru hÍiánul, @Enl.m.nlarô d. ,Ml''
açao rcfriol . ,lÉ ê Dílslrfu . nunicipiô, eb i.!im. d. ch'
eÉ'or,t Dd D?.9. dózl. t'po mm« p,.,(o, ! prÍor fir6 ! É6
ãrú8, ds a.F'íG obÉ: LMI d! Obrêh. s.d. do vútr'p'o
Oõle Rei .m CBLQ Qltr Id. ê u'd.d. .L nEdür.
79õ51.9481 Ptu & ü<{& (ô5' l\o Â p.rr tcsÉ (rE ô
,nEiõ h ô Er,{tl. s'i{.dir6 mod.l6,.d.nd... urót,
oodd § .undd. ú .n&í.ç! &n Edi:ô r pEr & II d.
àaáh@ d.201{ m hortrió di l: rl 13 hoa ou &qrloü no
.nt eo .ldóni6 wjotdriEDrso'b. lDforÉçõ.r .di.Dnn!,
óiMdr! . ÉdÍlE .,. *lrtlÉE d.!.rào s dmsiô! a Ce
6!.rô &'LE'ú+., 6 .ddtÍ. r' údÉnió .Td.í*.
ío4lrll_2{,r01 Fu.(0.lrll,t4r0r E-ru'l lf'b@londr-

Ldilnnr'PR. I Jr de..mhr!,ir:Ola

TOIÍ{DÁ DE PRIÇOS:§! I}/SMCP ol)r2:0ra

Cüucfü &r br.lê,io. qÉ *Álol di$oiib,LzLr
qr, hcrDçro(ó6, d *4tr IOMÀDÂ Dt PRIçoS N: IP/svGP
0olZZola - C.nrtulô d, B'bl@ ú c.oEo tulhrl Zru si
PRlcÃo PRLsENci.{L N' Pc sMcP42{o:ot4 - R.E so & PE.
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SHARK Máquinas

0<4

lobri,:odo EoÍ pÍohongrlmus

sHaRx uÁeutNAS pARA coxsrnuÇÃo LTDA. cNpJ: o6.224.121t0011-7s,tE:.
905302í9-í0; Endereço: Av. Tiradentes No 4301; Jd. Rosicler, Londrina - PR,

CEP: 86.072-000; Telefone: (43) 3375-5700, Fax: (43) 3375-5708, E-mail:
cesar.luiz@s harkmaquinas.com.br / ihone. romaqnoli@sharkmaquinas.com.br

ANEXO X

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Pregão Presencial No 54/20í4 - SRP

A empresa SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUçÃO LTDA, com sede na Av.
Tiradentes No 430í; Jd. Rosicler, Londrina - PR, GEP: 86.072-000, CNPJ n.o

06.224.12110011-75, representada pelo (a) Sr. César Luiz dos Santos,
CREDENCIA o Sr Danilo Lopes, vendedor, portador do R.G. n'8396490-í- SESP
PR e C.P.F. no 055.590.089.40, para representá-la perante o Município de Nova
Santa Bárbara em licitação na modalidade Pregão Presencial N'54/2014 - SRP,
para eventual aquisição de materiais de construção e outros para manutenção
das secretarias municipais, podendo formular lances, negociar preços e praticar
todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em
todas as fasês licitatórias.

Londrina, 05 de Janeiro de 20í 5

SHAR NST UçAO LTDA

ar Luiz dos Santos

5.5í9.963-9 SSP-PR

CPF: 022.792.259-05

Gerente de Íilial
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SHARK MÁQUINAS PARA GONSTRUçÃO LTDA.

NtRE 35.222.334.117

GNPJ n.o 06.224.121 IOOOí -Oí

í2A ALTERAçÃO E GONSOLIDAçÃO DO GONTRATO SOGIAL

'BLUE WATER PARTICIPAçÓES S/4, com sede social na Avenida Presidente Castelo Branco,
n: 7.777, Sála 02, Bairro da Lapa, na Capital do Estado de São Paulo, CEP 05034-000,

-devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob n.o NIRE
35.300.198.778, em sessão de 2811012003, inscrila no CNPJ sob n.' 01.246.193/0001-28, neste

-ato representando'o seu Diretor Presidente, DARCI LOCATELLI, brasileiro, casado em comunhão
' universal de bens, empresário, portador da Certeira de ldentidade, RG n.o 3.939.651-4-SSP/SP e
CPF n." 015,476.749-20, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, à Rua
Doutor Gabriel dos Santos, n.o 375, 150 Andar, Bairro Santa Cecília, CEP 01231-011, os seus
bastantes procuradores, conforme procuraçáo pública lavrada anexa, os Srs. Osvaldo Teruo
Kobayashi, brasileiro,. casado, empresário, portador da Cédula de ldentidade RG no. 8.053.634-7-
SSP/SP e CPF no. 809.656.528-15 e Luciano Ravagnani, brasileiro, casado, empresário, portador
da Cédula de ldentidade RG no. 24.890.738-4-SSP/SP e CPF no. 142.820.498-98, ambos
domiciliados na Capital do Estado de Sáo Paulo, na Avenida Presidente Castelo Branco, no.

7 .777 , Bairc Lapa, CEP 05034-000;

OARCI LOCATELLI, acima qualificado, neste ato representado por seus bastantes procuradores,
conforme procuração pública anexa, o Sr. Benno lvlallmann, brasileiro, casado, empresário,
portador do RG n".100.173.581-8-SSP/RS e CPF n".007.881.470-72 e Sra. Darline Locatelli
Renault de Castro, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de ldentidade RG no.

53.903.485-X-SSP/SP e CPF no. 14'1.894.328-22, ambos domiciiiados na Capital do Estado de
Sáo Paulo, na Avenida Presidente Castelo Branco, no.7 .777 , Baino Lapa, CEP 05034-000;

ADILSON BON l, brasileiro, casado em comunhão universal de bens, empresário, residente
e domicilia apital do Estado de São Paulo, na Rua Apinajés, n." 969, Apto. 71, Bairro
Perdize 5017-000, portador da Cédula de ldentidade RG n.o 344.694-SSI/SC e do CPF
sob
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SHARK MÁAUTNAS PARA CONSTRUçÁO LTDA.
í2! ALTERAçÃO E CONSOLTDAçÃO DE CONTRATO SOCTAL

SíRlO FRANCISCO BARAZETTI, braslleiro, casado em comunháo universal o. O"'..,

empresário, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Doutor Miranda

de Azevedo, n.o 779, Apto. 220, Batrro Vila Anglo Brasileira, CEP 05027-000, portador da Cédula

de ldentidade RG n.o '1 .863.402-SSP/PR e do CPF sob n." 333.985.939-6E; e,

ELEMAR JORGE DRISNER, brasileiro, casado em comunháo parcial de bens, empresário,

residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Aluisio de Azevedo, n.o 279,

Apto. 102, Bairro de Santana, CEP 02021-030, portador da Cédula de ldentidade RG no

24.890.736-0-SSP/SP e do CPF sob n.' 251.517 .709-34,

ÚrutCOS SOCIOS componentes da sociedade limitada denominada:

SHARK MÁOUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA,

com sede social na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Santa Marina, n.os 2.148 e 2.164,

Bairro Vila Albertina, CEP 02732-040 com seus atos constitutivos devrdamente registrados na

Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE no. 35.222,334.117, em sessão de

05/05/2008 e última alteração contratual arquivada no mesmo órgão sob o no. 387.836/'t 3-5, em

sessão de 08/10/2013, resolvem de pleno e comum acordo ALTERAR o ContÍato Social

coníorme cláusulas e condiçóes seguintes:

ilsócios decidem criar ais um estabelecrmento filial na cidade de Sáo Paulo, Estado de Sã

Paulo, na Avenida Sa Marina, n.o 2.182, Baiüo Vila Albertina, CEP 02732-040, com inÍcio
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SHARK MÁOUTNAS PARA CONSTRUçÃO LTDA.
í2! ALTERAçÃO E GONSOLTDAçÃO DE CONTRAÍO SOCIAL

das atividades a partir desta Ort", *, câpital dêstacado para fins legais e fiscais . irportan.i"3a"

R$ 1.000,00 (um mil reais) do Capital Social.

- PARÁGRAFO ÚNtcO - O ob1'eto da sociedade consiste no Comércio, lmportaÉo e ExportaÉo e

Locação de Máquinas e Equipamentos Rodoviários e de Tenaplenagem, Tratores, Colheitadeiras,
- e lmplementos Agrícolas; Comércio de Suas Peças e Acessórios, Óleos Lubrificantes e Graxas;

. OÍicina Mecânica e RepresentaÇões Comerciais.

-ll-

Os sócios decidem alterar o endereço da filial localizada

Os sócios decidem alterar o endereço da Íilial localizade na Avenida Getúlio Vargas, no. 9.085,

Baino CentroMla Sáo Jose, CEP 92420-220, Cidade de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul

para a Avenida das lndústrias, no. 1 132 e 1.112, Baifio São João, CEP 90200-290, devidamente

registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob NIRE 43,901.076.223, em

sessáo de 13lO7l20M e inscrita no CNPJ sob no. 06.224.1211000244.
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SHARK MÁOUTNAS PARA CONSTRUçÂO LTDA.
í2s ALTERAçÁO E CONSOLTDAçÃO DE CONTRATO SOCTAL

-ilt -

Os sócios decidem encerÍar as atividades dos estabelecimentos filiais localizados:
' a. Na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Eldorado, no. 1.480, Bairro

Chácara São Francisco do Aeroporto (Jardim ltatinga), CEP 13052-450, registrada na
' 

Junta Comercial do Estado de Sáo Paulo sob NIRE n". 35.904.226.807, em sessão de

_ 1211212011 e CNPJ sob no. 06.22412110015-07 ,

b. Na cidade de Maringá, Estado do Paraná, na Avenida Prefeito Sincler Sambatti, no.

' 4.266, Baino Jardim Bertioga, CEP 87055405, registrada na Junta Comercial do Estado

do Paraná sob NIRE no.41.901.239.376, em sessão de 1111012011 e CNPJ sob no.

06.224.121t0014-'t8.

c. Na crdade de São Jose, Estado dê Santa Catarina, na Rodovia BR 101, Kli! 200, n".

5.018, Bairro Senaria, CEP 88í15-100, regrstrada na Junta Comercial do Estado de Santa

Catarina sob NIRE n". 42.900.654.27 3, em sessão de 0210812004 e CNPJ sob no.

06.224. 1 21 I 0003-65; e,

d. Na cidade de Senta Maria, Estado do Rio Grande do Sul, na Rodovia BR 392 (Rodovia

Santa [ilana à São Sepé), no. 2.781 . Bairro Urlândia, CEP 97070-160, registrada na Junta

Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob no. 43.90'1.606.923, em sessão de

17104120'12 e CNPJ sob no. 06.224,12110016-80.

-tv-

Em razão sal terações e modiflcações pr ssadas no c trato Social, a Cláusula Primeira

passa er a seguinte ledgçãgj
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SHARK MÁAUrNÂS PARA GONSTRUçÃO LTDA.
12! ALTERAçÃO E CONSOLTDAçÃO DE CONTRATO SOCTAL

, 
-5-

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade girará sob a denominação social de SHARK MÁQUINAS

PARA CONSTRUçÃO LTOA, tendo sue sede e foro na Capital do Estado de São Paulo, na

Avenida Santa Marina, nos. 2.148 e 2.164, BaiÍro Vila Albertina, CEP 02732-040, devidamente

registrada na Junte Comercial do Estado de Sáo Paulo sob NIRE n",35,222,334.117, em sessão

ôe 05/05/2008 e úttima alteraçáo contratual arquivada no mesmo órgáo sob o no. 387.836/13-5

em 08/10/2013, inscrita no CNPJ sob n'. 06.224.1211000í -00, podendo instalar, manter e

extinguir depósitos, filiais, agências e escritórios em qualqueÍ parte do território nacional ou no

exterior, a critério da Diretoria, com filiais localizadas:

'l) na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida das lndústrias, n.o

1 .132 e 1.112, Bairro Sáo João, CEP 90200-290, NIRE n.o 43.901.076.223, em sessão de

13lO7l2OO4 e CNPJ sob o no. 06.224.121/0002-84, com capital destacado no valor de

R$ 1.000,00(um mil reais) do Capital Social;

2) na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, na Avenida Ezuel Portes Doutor, no. 19.295,

Unidade 002, Baino 14 de Novembro, CEP 85800-000, NIRE no. 41.900.859.036, em

sessão de 05/08/2004 e CNPJ sob o no.06.224.1211000446, com capital destacado no

valor de R S1.000,00(um mil reais) do Capital Social;

3) na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Percy Gandini,

n.o 2,035, Sala 01, Baino Vila Toninho, CEP 15077-000, NIRE n.' 35.902.839.41'1, em

sessão de 2810712004 e CNPJ sob o no. 06.224.12110005-27, com capital destacado no

060

valor de R$ 1.000, 0 reais) do Capital Social;

ria, Estado do Paraná, na Rodovie do Xisto, KM 21,5, n.0 7.490,

,N n.o .900.852.690, em ses de 0209/2004 e

A
4) na ci de Araue

Á1
rro Estação, CEP
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SHARK MAQUTNAS PARA CONSTRUçÃO LTDA.
í2! ALTERAçÃO E CONSOLTDAçÁO DE CONTRATO SOGTAL

-6-
CNPJ sob o no. 06,224.'12110006-08, com capital destacado no valor de R$ í.000,00(um

mil reais) do Capltal Social;

5) na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Antonio Alves Passig,

nos 571 e 615, Bairro Residencial e Comercial Palmares, CEP 14092-590 com fundos para

a Rua l\rlauricio Oscar da Rocha e Silva, no. 138, Baino Residencial e Comercial Palmares,

CEP 14092-580, NIRE n' 35.903.414.880 em sessão de 05/05/2008 e CNPJ sob o no.

06.224.'l21l0OO7 -99, com capital. destacado no valor de R$ 1.000,00(um mil reais) do

Capital Social;

6) na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Presidente

Vargas, no. 5.301, Baino Vila Exposição, CEP 99064-000, NIRE n.o 43.901.387.296, em

sessão de 2210412009 e CNPJ sob o no.06.224.12110008-70, com capital destacado no

valor de RS 1.000,00(um mil reais) do Capital Social;

7) na cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, na Rua Plínio Arlindo de Nes, no.

2.241-D, BaiÍÍo Belvedere, CEP 89810-460, NIRE n.o 42.900.874.581, em sessão de

19/'1112009 e CNPJ sob o no. 06.224.121/0010-94, com capital destacado no valor de

R$ 1.000,00(um mil reais) do Capital Social;

8) na cidade de Londrina, Estado do Paraná, na Avenida Tiradentes, n.o 4.301, Bairro Jardim

Rosicler, CEP 86072-000, NIRE n.o 41.901.164.309, em sessão de 0208/2010 e CNPJ

061

sob o n.o 06.224j 011-75, com capital destacado no valor de R$ 1.000,00(um mil

reais) doC IS ial;

n dade de lça Estado de Santa Catarina , na Rodovia SC 444, n.o 4.498, Ouadra 5,

íote 24 Bairro Pr 8 0-00 NIRE n.o 42.900. 252, em sessã
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SHARK MÁOUINAS PARA CONSTRUçÂO LTDA.
í2ê ALTEÍIAçÁO E CONSOLTDAçÁO DE CONTRATO SOCIAL

-7 -

18l0Sl2O'11 e CNPJ sob o n.o 06.224.121/0012-56, com capital destacado no valor de

RS í.000,00(um mil reais) do Capital Social;

10) na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na Rua Doutor Pedro Zimmermann n

2.244, BatÍrc ltoupavazinha, CEP 8906ô-000, NIRE n.o 42.900.948.005 em sessão de

0611012011 e CNPJ sob o n.o 06.224.121/0013-37, com capitel destacado no valor de

RS 1.000,00(um mil reais) do Capital Social;

11)na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo, na Rodovia Cornélio Pires, (SP 127), KIvl

42 mais 500 metros, s/no, Galpão 2, Bairro Campestre/Chicó, CEP 1 3401-620, NIRE n."

35.904.135.267, em sessão de 01/08/2011, com capital destacado no valor de RS

1.000,00(um mil reais) do Capltal Social;

12) ne cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Santa Marina, no.2182,

Bairro Mla Albertina, CEP 02732-040, com capital destacado no valor de R$

í.000,00(um mil reais) do Capital Social;

A vista da modificação oÍa ejustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei no

10.406/200 sócios RESOLVEM, por este inst

tornan ssim sem eÍeito, a partir desta data,

pfl rv0 ue, adequad osrções

rumento, atualizar e consolidar o contrato social,

as cláusulas e condições conlidas no cont "t{
Íida Lei no. 10.40612002 aplicáveis a este tipoo

ocietário, passa a ter a seguinte redação
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SHARK MÁqUrNAS PÂRA CONSTRUçÃO LTDA.
í2! ALTERAçÃO E GONSOLIDAçÃO DE CONTRATO SOCTAL

GONTRATO SOGIAL
GONSOLTDAçÃO
NtRE 35.222.334.117

GNPJ n.o 06.224.121 IOOOí-Oí

BLUE WATER PARTICIPAçÓES S/4, com sede social na Avenida Presidente Castelo Branco,
n.' 7.777, Sala 02, Baino da Lepa, na Capital do Estado de São Paulo, CEP 05034-000,
devidamente registrade na Junta Comercial do Estado de Sáo Paulo sob n.o NIRE
35.300.í98.778, em sessão de 28/10/2003, inscrita no CNPJ sob n.o 01.246.193/0001-28, neste
ato Íepíesentando o seu Diretor Presldente, DARCI LOCATELLI, brasileiro, casado em comunháo
universal de bens, empresário, portador da Carteira de ldentidade, RG n.o 3.939.651-4-SSP/SP e
CPF n." 0í 5.476.749-20, residente e domiciliado na Capital do Estado de Sáo Paulo, à Rua
Doutor GabÍiel dos Santos, n." 375, 150 Andar, Bairro Santa Cecília, CEP 01231-011, os seus
bastantes procuradores, conforme procuração pública anexa, os Srs. Osvaldo Teruo Kobayashi,
brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de ldentidade RG no. 8.053.634-7-SSP/SP e
CPF no. 809.656.528-15 e Luciano Ravagnani, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula
de ldentidade RG no. 24.890,7384-SSP/SP e CPF no. 142.820.498-98, ambos domiciliados na
Capital do Estado de Sáo Paulo, na Avenida Presidente Castelo Branco, no. 7.777, Bairro Lapa,
cEP 05034-000;

DARCI LOCATELLI, acima qualificado, neste ato representado por seus bastantes procuradores,
conÍorme procuração pública lavrada anexa, o Sr. Benno Mallmann, brasileiro, casado,
empresário, portadoÍ do RG n0.100.173.581-8-SSP/RS e CPF n".007.881.470-72 e Sra. Darline
Locâtelli Renault de Castro, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de ldentidade
RG no. 53.903.485-X-SSP/SP e CPF no. 141.894.328-22, ambos domiciliados na Capital do
Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Castelo Branco, no.7.777, Bairro Lapa, CEP 05034-
000;

ADI BONISSONI, brasileiro, casado em comunháo universal de bens, empresário, residente
e domici ado na Capital do Estado de Sáo Paulo, na Rua Apinajés, n.o 969, Apto. 71, Bairro

8

'. Perdizes, P 05017-000, portador da Cédula de ldentidade RG n.o 344.694-SSUSC e do CPF
sob n,o 164 69-04;
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SHARK MÁOU|NAS PARA CONSTRUçÃO LTDA.
i2s ALTEr(AçÁo e corsoLtDAçÃo DE coNTRATo socrAl

SiRIO fRATCtSCO BARAZETTI, brasilerro, cesado em comunhão universal O" O"'""

empresário, residente e domiciliado na Cepital do Estedo de São Paulo, na Rua Doutor Miranda

de Azevedo, n.o 779, Apto. 220. Bairo Vila Anglo Brasileira, CEP 05027-000, portador da Cédula

de ldentidade RG n.' L 863.402-SSP/PR e do CPF sob n.o 333.985.939-68; e,

ELEMAR JORGE DRISNER, brasilerro, casado em comunhão parcial de bens, empresário,

residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Aluisio de Azevedo, n.o 279,

Apto. 102, Bairro de Santana, CEP 02021-030, poÍtador da Cedula de ldentidade RG n.o

24.890.736-0-SSP/SP e do CPF sob n.o 251.517.709-34,

ÚtucoS SÓCtOS componentes da sociedade limitada denominada:

SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUçÃO LTDA,

com sede social na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Santa Marina, n.os 2.148 e 2lU,
Bairro Vila Albertina, CEP 02732-040 com seus atos constitutivos devidamente registrados na

Junta Comercial do Estado de Sáo Paulo sob NIRE no. 35.222.334.117, em sessão de

05/05/2008 e última alteraçáo contratual arquivada no mesmo órgão sob o no. 387.835/13-5 em

08/10/20í3, resolvem de pleno e comum acordo ALTERAR o Contrato Social conforme cláusulas

e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade girará sob a denominação sociat de SHARK MÁQUINAS

PARA CONSTRUçÃO LTDA, tendo sua sede e foro na Capital do Estado de São Pauto, na

Avenida

registrad

Santa n,o s 2.148 e 2.164, Bairro Vlla Albertina, CEP 02732-040, devidament

Junta omercial do Estado de Sáo Paulo sob NIRE no.35.222.334.117, em sessã

de 5/2008 ern ono sob n' 06.224.12110001-01 , podendo instalar, manter e

xtinguir depósitos, Ílliais, agências e escri rios em qualquer parte do território nacional ou no

or, a critéri da , com filia
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SHARK MÁOUINAS PARA CONSTRUçÃO LTDA.
í2! ALTERAçÃO E GONSOLTDAçÂO DE CONTRATO SOCTAL

- l0 -

1) na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida das lndústíias, n.o

1.132 e 1.112, Bairro São João, CEP 90200-290, NIRE n." 43.901.076.223, em sessão de

1310712004 e CNPJ sob o no. 06.224J12'l10002-84, com capital destacado no valor de

R$ 1.000,00(um mil reais) do Capital Social;

2) na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, na Avenida Ezuel Poíes Doutor, no. 19.295,

Unidade 002, Bairro í4 de Novembro, CEP 85800-000, NIRE no. 41.900.859.036, em

sessão de 05/08/2004 e CNPJ sob o n".06.224.12110004-46, com capital destacado no

valor de R $1.000,00(um mil reais) do Capital Social;

3) na cidade de Sáo José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Percy Gardini, n.(

2.035, Sala 0'1, Baino Vila Toninho, CEP 15077-000, NIRE n.o 35.902.839.411, em sessão

de 2810712004 e CNPJ sob o no. 06.224.12'110005-27, com capital destacado no valor de

RS 1.000,00(um mil reais) do Capital Social;

4) na cidade de Araucária, Estedo do Paraná, na Rodovia do Xisto, KM 21,5, n." 7.490,

Bairro Estaçáo, CEP 83703-740, NIRE n.o 41.900.862.690, em sessão de 0210912004 e

CNPJ sob o no. 06.224.12110006-08, com capital destacado no valor de R$ 1.000,00(um

mil reais) do Capital Social;

5) na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Antonio Alves Passig,

nos 571 e 6'15, Bairro Residencial e Comercial Palmares, CEP 14092-590 com fundos para

a Rua

CEP 1

Mauri S da Rocha e Silva, no. '138, BairÍo Residencial e Comercial Palmares,

2-580, IRE no 35.903.4í4.880 em sessão de 05/05/2008 e CNPJ sob o no.

24.121t000 -99, com capital destacado no valor de R$ í.000,00(um mil reais) do

,.2 Capital Social;
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6) na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Presidente

Vargas, no.5.301, Bairro Vila Exposição, CEP 99064-000, NIRE n.o 43.901.387.296, em

sessão de 2A04l2OOg e CNPJ sob o n'.06.224.'12110008-70, com capital destacado no

valor de R$ 1.000,00(um mil reais) do iapital Social;

7) na cidade de Chapecó, Estado de Santa Gatarina, na Rua Plínio Arlindo de Nes, no

2.241-0, Ba'rrc Belvedere, CEP 89810-460, NIRE n." 42.900.874.681, em sessão de

19/11/2009 e CNPJ sob o n". 06.224.121/00í 0-94, com capital destacado no valor de

R$ í.000,00(um mil reais) do Capital Social;

8) na cidade de Londrlna, Estado do Paraná, na Avenida Tiradentes, n.' 4 301 , Bairro Jardim

Rosicler, CEP 86072-000, NIRE n.o 41.901.164.309, em sessão de 0208/2010 e CNPJ

sob o n.o 06.224.1211001'l-75, com capital destacado no valor de R$ 1.000'00(um mil

reais) do Capital Social;

9) na cidade de lçara, Estado de Santa Catarina, na Rodovia SC 444, n.o 4.498, Quadra 5,

Lote 24, Bairro Raichaski, CEP 88820-000, NIRE n.o 42.900.942.252, em sessão de

1810812011 e CNPJ sob o n.o 06.224.121/0012-56, com capital destacado no valor de

R$ 1.000,00(um mil reais) do Capital Social;

'10) na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na Rua Doutor Pedro Zimmermann no

2.244, Baino ltoupavazinha, CEP 89066-000, NIRE n.' 42.900.948.005 em sessão de

OGl1Ol2011 e CNPJ sob o n." 06.224.121/0013-37, com capitel destacado no valor de

R$ 1.000, rêais) Capital Social;

11)n dade de Piraci , Estado de Sào Paulo, na Rodovia Cornélio Pires, (SP 127), KM

42 mais 500 metr , s/no, Galpão 2, B Campestre/Chicó, CEP 1-620, NIRE n.o

d
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35.904.135.267, em sessão de 0í/08/2011, com capital destacado no valor de R$

1.000,00(um mil reais) do Capital Social,

12)na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Santa Marina, no.2.182,

Bairro Vlla Albertina, CEP 02732-040, com capital destacedo no valor de R$

1.000,00(um mil reais) do Capital Social;

CLÁUSULA SEGUNDA - O objeto da sociedade consiste no Comércio, lmporteção e Exportação

e Locação de Máquinas e Equipamentos Rodoviários e de Tenaplenagem, Tratores,

'Colheitadeiras e lmplementos Agrícolasi Comércio de Suas Peças e Acessórios, Oleos

LubriÍicantes e Graxas: OÍicina Mecânica e Representações Comerciais.

CLÁUSULA TERCEIRA - O prazo de duração da sociedade é rndeterminado

CLÁUSULA QUARTA - O Capital Social, no valor de R$ 26.050.í14,00 (vinte e seis milhões e

cinqüenta mil e quinhentos e quarenta e quatro reais), divididos em 26.050.5t14 (vinte e seis

mílhões, cinqüenta mil e quinhentos e quarenta e quatro) quotas, no valor de R$ 1,00 (um

real) cada uma, inteiramente subscrito e realizado, fica assim distribuído entre os sócios, a saber:

ELEMAR JORGE DRI

TOTAL

?s
\,

,({
çt

)

@B
Bh'

soctos QUOTAS VALOR

R$ 25.999.999,00BLUE WATER PARTICIPAÇOES S/A 99,806023 25.999.999

ADILSON BONISSONI 0,080797 21.061 R§ 21.061 ,00

RS 18.534,00OARCI LOCATELLI 0,071146 18.534

SIRIO FRANCISCO BARAZETTT-,,-'-// ) 0,021017 5.475 RS 5.475,00

0,021017 5.475 R$ 5.475,00

\ 10P,000000 26.050.544 Rx5.050.s44,00
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CLÁUSUla QUTNTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de ,rr. Ouo,., n]].
todos respondem solidaÍiamente pela integralização do capital social

CLAUSULA SEXTA - As deliberações sociais, mediante Assembléia, poderão ser tomadas por

sócios que representem no mínimo % (três quartos) do capital da sociedade, consoante a

faculdade deferida pelo Artigo 1.074 da Lei no 10.40612002, Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA SETIMA - As quotas da sociedade sáo indivisíveis e não poderão ser transferidas ou

alienadas a qualquer titulo a terceiros sem o consentimento unânime dos demais sócios, cabendo

a esles o direito de pÍeferêncra na sua aquisição, na proporção das quotas que possuírem.

CLAUSULA OITAVA - O sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar por escrito a

sociedade, discriminando-lhe o preço, forma e prazo de pagamento, para que esta, através dos

demais sócios, exerça ou renuncie ao direito de preÍerência, o que deverá fazer dentro de

sessenta dias contados do recebimento da notificação ou em prazo e critério do sócio alienante.

Decorndo esse pÍazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser

livremente transferidas.

CLAUSULA NONA - A sociedade será administíada por um sócio quotista e por profissionais

nomeados, que se designarão DIRETORES, sendo um DIRETOR PRESIDENTE, um DIRETOR

COMERCIAL, um DIRETOR FINANCEIRO, um DIRETOR DE TECNOLOcIA DE INFORMAçÃO,

e, um DIRETOR ADMINISTRATIVO, os quais teráo os poderes e atribuiçôes constantes neste

instÍumenlo e a seguir definidos.

,' Parágrafo Primeiro

a prá de todo;rós

- orEroR
a,ós e operaç

6 ; iii'R:".0'i+

PRESIDENTE, individual e isoladamente, tem poderes para
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a)

-14'
Representar a sociedade, ativa e pessivamente, em juízo ou fora dele, inclusive perante as

repartições públicas federais, estaduais e municipais e outras entidades de direito privedo;

Gerir com amplos e ilimitados poderes, todos os negócios da sociedade, realizando operaçóes

de credito, bem como, praticar todos os atos relativos ao objeto social e de interesse da

sociedade, podendo para tanto, assinar todos e quaisquer documentos de responsabilidade,

tais como abertura, movimentaçáo e enceÍTamento de contas-conentes em instituiçôes

financeiras públicas e privadas, propostas, contas bancárias, cheques bancários, cambiais,

notas promissórias, duplicatas e demais documentos concernentes ao giro normal da

sociedade;

Assinar escrituras de compra e venda de imóveis, hipotecas, alienação ou gravação de bens

imóveis ou de bens sociais;

Contrair empréstimos com particulares, bancos ou órgãos governamentais, tais como: Banco

do Brasil S/A, Caixas Econômicas, oferecendo ou náo garantias reais, sempre levando a

crédito da Shark Máquinas para Construção Ltda;

Constituir procurador ou procuradores em nome da sociedade, no limite de suas atribuiçóes e

podeÍes, especificando-se no instrumento os atos e operaçôes que poderão praticar, bem

como o prazo de vigência do respectivo mandato que não poderá ser superior a trés anos,

com exceção feita a procuraçáo com cláusula "ad judicia";

Superintender a administração da sociedade, exercendo as atribuições que lhes sáo

coníeridas por lei e por este Contrato Social, a flm de garantir o regular funcionamento da

sociedade; e,

Utilizar excepcionalmente a denominação social em fianças, avais ou endossos de favor, bem

como, o aceite de quaisquer títulos que não se reíiÍam a negócios da sociedade, inclusive,

b)

c)

d)

e)

Í)

s)

para emp Íesas do mesmo
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SHARK MÁSUINAS PARA CONSTRUçÃO LTDA.
í2a ALTERAçAO E CONSOLIDAçÃO DE CONTRATO SOCIAL

Parágrafo Segundo - Ao DIRETOR FINANCEIRO, ao DIRETOR ,, ,="NOLOO,O'ia
INFORMAçÃO, e, ao DIRETOR ADMINISTRATIVO compete sempre em conjunto binário, a

pÍática dos atos e operações relativas aos fins da sociedade, podendo:

a) Representar a sociedade, ativa e passivamente, em juÍzo ou fora dele, inclusive perante as

repartições públicas federais, estaduais e municipais e outras entidades de direito pnvado,

praticar, enfim, todos e quaisquer atos que julgar necessános para o bom andamento dos

negócios;

b) Gerir com amplos e ilimilados poderes, todos os negócios da sociedade, realizando operações

de crédito, bem como, praticar todos os atos relativos ao objeto social e de interesse da

sociedade, podendo para tanto, assinar todos e quaisquer documentos de responsabilidade,

tais como abertura, movimentaçáo e encerramento de contas-conentes em instituiçóes

Íinanceiras públicas e privadas, propostas, contas bancárias, cheques bancários, cambiais,

notas promissónas, duplicatas e demais documentos concernentes ao giro normal da

sociedade;

c) Constituir procurador ou procuradores em nome da sociedade, no limite de suas atnbuições e

poderes, especificando-se no instrumento os atos e operações que poderão praticar, bem

como o prazo de vigência do respectivo mandato que não poderá ser superior a três anos,

com exceÇão feita a procuração com cláusula 'ad judicia":

d) Contrair empréstimos com particulares, bancos ou órgãos governamentais, tais como: Banco

do Brasil S/4, Caixas Econômicas, oferecendo ou não garantias Íeais, sempre levando a

cíédito da Shark Máquinas para Construção Ltda, e,

e) Superintender a administração da sociedade, exercendo as atribuiçoes que lhes são

conferidas por lei e por este Contrato Social e frm de gerantir o regular funcronamento da

sociedade;
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SHARK MÁAUTNAS PARA CONSTRUçÃO LTDA.
í2r ALTERAçÃo e cotsot-lolçao DE coNTRATo soctAL

Parágrafo Terceiro - Ao DIRETOR COMERCIAL, ao DIRETOR FINANCEIRO, ,o O,*arO* f6a

TECNOLOGIA DE INFORMAçÃO, ao DIRETOR AOMINISTRATIVO, compete, individualmente,

a prática dos atos e operações relativas aos Ílns da sociedade, podendo:

a) Representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, inclusive perante as

repartições públicas federais, estaduais e municipais e outras entidades de direito privado,

praticar, enfim, todos e quaisquer atos que julgar necessários para o bom andamento dos

negóciosl

b) Gerir com amplos e ilimitados poderes, todos os negócios da sociedade, bem como, praticar

todos os atos relativos ao objeto social e de interesse da sociedade, podendo para tanto,

assinar todos e quaisquer documentos de responsabilidades concementes ao giro normal da

sociedade; e,

c) Supenntender a administração da sociedade, exercendo as atribuiçóes que lhes são

conferidas por lei e por este Contrato Social, a Ílm de garantir o regular funcionamento da

sociedade;

Parágrafo Quarto

impedimentos.

Os Diretores substituir-se-ão mutuamente nas suas ausências e

CLÁUSULA DÉCIMA - Ficam investidos nas funçóes de OIRETORES da sociedade, os adiante

nomeados e qualificados, para os quais sáo dispensados da prestação de caução, a saber:

a) DIRETOR PRESIDENTE:

. DARCI LOCATELLL acima qualificado, neste ato representado por seus bastantes
procurado e procuração pública lavrada anexa, o Sr. Benno Mallmann,

/-/
t:/{

brasil , casa
n 7.881.47

t jjir,

empresário, portador do RG no.100.173.581-8-SSP/RS e CPF
e Sra. Darline Locatelli Renault de Castro, brasileira, casada,

mpresária, ortadora da Cédula de ldentidade RG no. 53.903.485-X-SSP/SP e
CPF n". 141{,894.328-22, ambos omiciliados na Capital do Estado São Paulo,
na Avenida nco, no. 7 .777 , Baino Lapa, CEP
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'17-
b) DIRETOR COMERCIAL:

. VICENTE CARLOS CRACASSO, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens,

engenheiro, residente e domrciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua

Caravelas, no. 431, Apto. 21, Bairro Vila Manana, CEP: 04012-060, portador da

Cedula de ldentidade RG no. 7.700.403-6/SSP-SP e do CPF sob n". 006.300.428-

c) DIRETOR FINANCEIRO:

. BENNO MALLMANN, brasileiro, casado em comunháo universal de bens,

empresário, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua

Monte Alegre, n.o 238, Apto. 242, Bairro Perdizes, CEP 05014-000, portador da

Cédula de ldentidade RG n.o 100 173.581-8-SSP/RS e do CPF sob n."

oo7 .881.470-72,

d} DIRETOR DE TECNOLOGIA DE INFORMAçAO:

. PEDRO STEIN DIAS FILHO, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens,

empresário, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua

Caraibas, n.o 743, Apto. 12, Bairro Vila Pompéia, CEP 05020-000, portador da

Cédula de ldentidade RG n.o 8.410.826-SSP/SP e do CPF sob n." 774.966.398-34;

e) DIRETORADMINISTRATIVO:

. Vago, até posterior preenchimento.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Pelos serviços que prestarem à sociedade, perceberáo os

Diretores, a título de muneração "pro-labore", a quantia mensal fixada em comum ate o limite de

{t dedução fisc stos n legislaçã to de renda , a qual será a à conta de

despesa erars
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O ano socÍal coincidirá com o ano civit, oevenOo a g1 ie
dezembro de cada ano, ser procedido o balanço geral da sociedade, obedecidas as prescriçÕes

legais e técnicas pertinentes a matéria. Os resultados seráo atribuídos aos sócios

proporcionalmente às suas quotas de capital, podendo os lucros, a critério dos sócios, serem

distribuidos ou ficarem em reserva na sociedade.

cLÁUSULA DÉclMA TERcEIRA - o falecimento de qualquer sócio não dissolve

i'recessariamente a sociedade, ficando os herdeiros e sucessoÍes sub-rogados nos direitos e

obrigaçóes do "de cujus", podendo nele fazer-se repÍesentar por um dentre eles devidamente

credenciados pelos demais.

Parágrafo Primeiro - Apurados por balanço os haveres do sócio falecido, seráo estes pagos em

cinco prestaçôes mensais, iguais e sucessivas, monetariamente corrigidas, vencendo-se a

primeira noventa dias após apresentação à sociedade, de autorização judicial que permita

formalizar-se inteiramente a operaÇã0, inclusive perante o Registro do Comércio;

Parágrafo Segundo - Fica, entretanto, facultada, mediante consenso unânime entre sócios e

herdeiros, oulras condições de pagamento, desde que não afetem a situação econômica

financeira da sociedade;

ParágraÍo Terceiro - Mediante consenso unânime dos sócios superstites, os herdeiros poderão

ingressar na sociedade, caso não haja impeditivo legal quanto à sua capacidade jurídica de

exercer atividade mercantil.

cLÁUSULA DÉcIMA QUAR - Os sócios e administradores declaram, sob as penas da lei, de

que não estão impedidoíde e r e administraçáo da sociedade, por lei especial, ou em virtude

de condenaçã minal, por se cont ob os efeitos dela, a e vede, ainda qtr x1
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SHARK MÁAUINAS pAÍrA CONSTRUçÃO LTDA.
í2! ALTEÍIAçÃO E CONSOLTDAçÂO DE CONTRATO SOCTAL

temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, Oe preraricaçao, p"it, i,
suborno, concussão, peculato, ou contra e economia popular, contra o sistema financeiro

nacional, contra normas de deÍesa da conconência, contra as relações de consumo, Íé pública ou

a propriedade.

E, assim, justos e contratados, assinam a presente ALTERAçÃO E CONSoLIDAçÃO Do

CONTRATO SOCIAL, juntamente com duas testemunhas.
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IN DIAS FILHO
cnologia de lnformação

-20-

NNO MALLMANN
Diretor Financ6iro

OSVALDO ERU AYASHI
RGn.o 053.634-7§SP/SP
CPF 80 656.528-15

PEDRO
Oiretor de

TESTEMUNHAS:

2l1)
LU GN

84-S P/SP
4 20.498-98

"Visto do Advog ado - Le .08.906/94"

Dr. MARCELO LANERI K SAUA
RG n."1 091 .438-S P

CPF n. o 076. 538-57
OAB n.
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OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS DO í1" SUBDISTRITO DE SANTA

CECILIA

SÂO PAULO - SP

COTiÂRCÂ OE SÃO PAULO . ÉSTADO OE SÃO PAULO

OFICIAI- FERNÁNDO NAVARRO

Irvno: tto-.-.- rÁcncls I35 a 13&.-.),=-
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PR.OCTJRÂÇÃO BASTAT.{TE QUE FAZ:
I §HARKTUÁQUDVaS PÀRÁ dONSTRUÇÃO LTDA

SAIBAM QUANTOS ESTE PÚBLICO INSTRUMENTO DE PROCI,]RAÇÃO EESTANIE-VIRENÍ,
que_ no ano de dois mil e úeze (2013), zios vinte e seis (26) dias do mês de novembro do dito ano, neste .

lló Registro Ciül has Pessoas Naturais de Santa CecíIi4 Comarca da Capital, perante mim escÍ€vente
autorizada e da 3" Substituta, que a subscreve, comparec€ como outorgante §Uanx uÁOUntm
PARA CONSFRUCÃO LTDÀ CNPJ/IVíF. 06.224.12110001-01, pessoa jurídica de direito privado,
com sede na Áv. Sana Malin4 n.os 2.148 e 2.164, Baino Vila Alb€Ítin4 nesta Capial, registrada na
ruCESP sob o NIRE n' 35.222.334.117, em sessão de 0n05/2008, neslÊ ats reprcxntada nos t€rmos
da cláusula 9 § 2o de sua 1 l' Ateração e Consolidação de Contrato Social de 1410312013, feglstÍada M
JUCESP sob n.' 387.836/13-5, em sessão de 08i 10/2013, da qual'foi exEaida cópia autenücada que fica
grqüvada neste Registro na Pasta n.o 040, sob n.o 019, por seu Dirdor Financeiru, Sr. EE!{II!Q
â44{JÀ4ÂNN. RG. 100.173.581-8-SSP/RS, CPF/},ÍF. 0O7.881.470-72, brasileiro, casado, emp_resririo,

ft Dhaor de Tecnalogit de h{ontto4Ão, Sr. W RG. 8.410.826-SSP/SP,

rl:

l

{r

flPF^,ÍF.
foustelo B

774.966.398-34, brasileiro, casado, empresírio, ambos domiciliados na Avenida Presidente
ranco, n.o 7.771, nesp, Capital, que declaram ainda sob as;p€rlils da lei, que nilo existe

ãreúuÍIê alteração contratual da mesm4 posterior aos seus atos societírios supracitados, recoúecida
â
:pomo a própria de que trato por mim, do que dou fé. E por eh de

por bastantes
foi dito que por este púlico

RG. 7.700.403{-SSP/SP CPFÀáF. 006.300.428-37, brasileiro, casado,

, domiciliado e residente sa Rua Caravelas , n"o 431, aÉo. 21, Vila Mariang nesta Capital;
G. I8.lI2-921-SSP/SP, CPF/I,IF. 042.167.648-51, brasileiro,
residente na Rua Anastácio de Souza Pinto, n.' 297, apw. 151,
EUMBERTO CARRETETRO JTJI\IIOR OAB/qR 11058,

27 6.383.599 48, brasileiro, casado, gerente administrativo, domiciliado na Rua lperoig, n.o

apto. 84, Baino Perdizes, nesta Caprtâl; (04) TEII,,I DE RG
.750 433-5-SSP/PR, CPF/À,ÍF 6í4 1 12. 47 9 -20, brasileira, cásad4

Rua Elvira Harkot Râmina, 20, apto. 901, Mossrmgue, em
v 8. I 22.640-SSP/SP; CPF/MF. 000. I I 3. 53 s-48, brasileiro, casado,

rente' regional, domiciliado na Rua Apinajés, no 931, apto. 23, Baino Perdizes, 'nesta Capital; (06)
brasileiro, casado, gerenteRG. 77.921-s-SSP/P& CPF/\,ÍF. 200.516.119-53,

contas, domiciliado e residente na Rua Kennedy, n." 3.M2/24, Bainoágua Verde, em Curiüba

- PR; (07) R,I,TH ÍTRREIRA CON A. RG. 27 .21 1.194-2-SSP/SP, CPFiI\{F. I 85. 544. 9684 1,

procuradores: (01) VICENTE

+ol
,RG.

FERREIRA CAIÍ}MCO RG. 6.692.5 I4-9-SSP/SP, CPFÀ,ÍF. 641,5 19.218-34, brasileto, casado,
gerente de filial, domibiliado e residente na Rua Eng. Orlando Daniel Goi, n.o 5 I, Bairro Tucuruü, nesta
Capital; (10) KÂRINA MICHELE TREVIZAN RG. 42-360,6104-SSP/SP, CPF/IVíF. 329.7 st.5 18-
02, brasileira" solteir4 coordenadora adminisúativ4 domiciliada e residente na Rua Felício Bottino, n.o
890, Centro, em Cedntl - sP) (11) KAREN CERI§TINA ZAIA DE OLIVEIRA. RG. 28.909.420-3-

ára SSP/SP, CPF/I,ÍF. 317.817.718-82, brasileir4 casad4 administrativ4 domiciliirda e

I
I

rl

brasileird, solteir4 coordenadora administrativa, domiciüada e residente na Rua Tapir4 n." 200, Bairro
vila Marcondes, em Carapicúba - SB (0S) nnMÊxrO Or,rvnnl NilnrINS. RG. 8.005.373-
SSP/SP, CPF/I\,ÍF. 670.768.74849, brasileiro, casado, gerente comercial, domiciliado e residente ne,Av.
Diógenes Ribeiro de Lima, n.o 3.194, aqto- 62, Baino AIto da Iapa, nesta Cap\Íal; (09) LIURO

)(

@
' residente na
r em Ribeirão

.{venida Àiorma
Freto - SP;,(Í2)

ilflilililt ffitl

Viiti*i:'Cdrüjrt'ii: 2§s, Ia Firinópo lis, Baino Jd. Botânicrí,
G. 11.770 29 SP/SP, CPFII,IF.

r ozsn roor s 6z-'.7

CONSELHÉIRO BROTERO 879 STÂ
sÁo PAtf,o sP cEP 0,232{'t0

cEcilrA

flll
't07 326024504 2 FONE: 1136672642 FÂX: I l-382G&!02

]W

nesta Capital; (03)

e,
GERCIJAMES



§

Ín-:;.,';..#;. \,{ I 'i ".-.

-i.-*. 
.l

., -:Í*71
, -í,. +. )

:'1ê-r-, q.: .i

04
n.

R

6
resl

5
apto

92
Ruatr8.

SP-S-6
Ruana

N

8-

8004,í4

J7

G

830

2
7U

93

iadodomivendedorcasadobrasileiro

geÍenteêlÍ();

rentedivorciadobrasileiro,9940F3

/PR-s-9I

DR.XSSANDEALECuritíbaeovilBairro

eI5 extemo,

SCí1orianópolis

g

cl

4)

J

SP

Finaresidente ao

cl

Jo

domi

dL

regional,

veru

filial

A

G
e

s)
Í4

G

iado

brasil
PR

4

u5a"

e
LÚS TERNANDO BLOS,SPPretobeiÍãoemCanadá,ardimJBairro7

S

I
)2

I42
/RS

cP
Alfredo

em

SP

4

/P&

le

iÀ/tr;
Ri

5

3

3

ge

rudli

)

/À/ÍF I
o

casado,

(1

an

B

de
ern

046
de

Remo
7CPF

S

Rua
E

Knussen,residente

OLIVEIRA MI]NARETTO .R

(
et
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40526617-19-SSP/RS, CPF^,ÍF. 536.9M.430-91, brasileiro, casado, gercnte comercial, domiciliado e

residenle na a- Senador

50
0

IL

^,ÍF

iadodomicilbrasil04445CPF

I

casa3
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aÉo
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R
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nAmújTAresidenteiadadomicilstrativqadminiIteira,
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e
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:]J
Atilio Fontana, i'' 947, àpto.807, Baino Perequê, em Porto Belo - SC;
RG. 954.96-0'SSPISC,_ CPF/I\,ÍF. 466.675.399-00, brasileiro, casado,

em Chapecô SC; (24) EDGAR RODRIGIIES VIEIRÀ RG. 902.634
193.921.U0-34\hrasíeiro, càado, vendeõi domiciliado e re§idente Rua

'€ -,, 
t gerente de filiâl, domiciliado e residente na Rua Arthur Ziehlsdo{ n.o 435, Bairro Vila ltoupava, em

i.e,,. ..r' Blumenar! - sc; (1s) ANDRÉA OLBRE. RG. 8.244.500-5-SSP/PR, CPF/]VÍF. 042.480.659-24,
:' brasileira, solteir4 coordenadorâãdministrativq domiciliada-e residente na Rua Primeiro de Janeiro, n"
. ; 3.280, Baino Fidélis, êm Blumenau - sc; (19) BE!(E-!9EEBI9-E9S[Í, RG. 30.651.298-SSP/SC,

(17) R P

CPFÀáF. 032.133.999-14, brasilelro, solteiro, encarregado de peças, domiciliado e residenje na Rua
Nossa Seúora de Fátirnq n.o 177, Baino Fortzlez4 em Blumenaq - SC; {20) WIÁDIIi{IR DANIEL

RG. 4.660 229-3-SSP/P&-ÇPF ttff. 667.723.629-34, brasileiro, casado,
gepnte de I, domici$ado e r6idente. na Rua Teixeira Soares, n.o 283 , Baino Lago, em Cascavel -

PB; (21) pENTSE pA SILVA. RG 4.935.638-2-SSP/PR, CPFA,IF. 880.463.389-15, brasileira, solteirg,
coordenadora administrativa, dqmicil e residente na Rua do Sul ILo 1.348, Baino Jardim

.. ,='i:

INova York, em Cascavel - P& (22) RG. 0.625.946-1-SSP/P&

-..r.,i CPFÀ{F. 881.892.280-72, brasileiro, rcasado, gÊr€nte de filial, domiciliado e residente Rua Quinze de
'* É+'r pow.6ro, n.o ?63, dytg. 4ol, Bairro Centrq em Pásso Fundo - RS; (al}) XARINA LAI§

RONCAGLIO. RG. 78.120.649-SSP/PR, C"F^,IF. 061.473.889{8, brasileira, solteir4,coordenadora
a&hinistÍativ4 domicillada e residente a Avenida Getúlio Domelles yaÍgas, to 1.427, Baino Cenfo,

. 572-9-SSP/SC, CPF^,ÍF
Pinheiros n.o 738 Bairro

Sanra Maria em Chapecri - SC; (25) CYRO WERNER STEPPAN. RG. 2.307.403-SSP/SC, CPFMF.
798.356.199-77, brasilejro, casado, gerente de filial, domiciliado e residente na Avenida Salvador Di
Bemarü, n.o 430, Apto 1.305, Bairro Campinas, em São José sc; (26) áIABEI MÁccÁru
TAVARES. R 80?.289-17, brasileiro, solteiro, coordenadorG. 471:116ó-SSP/SC,

dumiciliado e resideffe
€PFÀ,ÍF. 060.

adminisírativo, a Rua Athilio Bristo( n" 75, apto. 201, Bahro Cento, em
ciúma SC; (27), SERGIO LUru mil\mICH MARCONDES. RG. 5.091.629-7-SSP/SC,

CPF ,ÍF. 229.979.4ffi-34,.brasilçiro, separado, supeÍvisoÍ de seryiços, domiciliado e residente a Rua
Domingos Caldas Barbosa, no 1.911, Bairro Areias, em São Joié - SC; (28) CÉSm f,UfZ OOS
§ANTO§ RG. 5.519.963-9-SSP/PR, CPFÀdF. 022.792.25945, brasileiro, solteko, gerente de filial,
aámlciliaaore residente na Rru Serra de Roraima, ,.6 500, m lrondrit:u - P& êg)J!![§,gN
RODRIGUES ilíÁq,OUES. RG. 1.594.030-1-SSP/PR, CPF/I\,ÍF. 276.110.359-91, brasileiro, casado,

dr,

: -:,. :::t. . .:

't 073AF601964 ,

\i

'§
ri
§

:i

lL'l' ,

: .l ::.
LI E
'.es1qdo

:-
tIdê':

RG. 1.3 .0pI-SSP/PR, CPF,ÍF. 207.A56.549-15, brasileiro, casado,
residente na Rü ». Pedro II, a9 35Q Bairro Jardim Presidentqe

. 3M8761 /RS, CPF^,ÍF.

!:: a

.i.\§
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961rtT6.360:2A, brasileiro, casado, supervisor admimstrativo, domiciliado e residentç/ía Rua'
n.' 56, Bairro Santa lúaria" em Passo Fundo - RS; (33) JOI\ÍES ADALBERTO JAIYELLA, RG.
502.803.6ó4-7-SSP/RS, CPFÀ,ÍF . 462.69 -33044, brasileiro, casado, supervisor de serviços,
domiciliado e residente na Rua Paulo Politâ, n.o 85, Bairro Peuópolis, em Passo Fundo - RS; (3a)
VALTIIIR PEREIRA MEZZOMO. RG 4018444994-SSP/RS, CPF {F. 391.716.E0063, brasileiro,
-divorciado, geÍentÊ de filial, domiciliado e residente nâ Rua Tenente Antônio Joãô, n." 845, casa 6,
Condomínio Bela Vista, em Canoas - RS; (3S).DIRLEI ADRHNO CARDOSO. FLG. 503525925V.
SSPÂ.§, ePF 4F. 480.221.95M9, brasileiro, solteiÍo, administrador de emprcsas, domiciliado e
residente na Rua JoÍÍo Carlos Linck, n." 130, Jardim Timbawa" em Gravataí - RS, AOS OUAIS
o A D P E)(ER

FGTS e PIS, pgdeddo aind4 homologar resêisão de contrato de
ou junto a Delel§acia Regional do Trabàlho, praticando aind4 o

prgte§tos

fávor da

AS
ATRIBTII ABAX TE o
NACIONAL RIGOROSAMENIE I»A SDGIIINTE FORMA: l') os ouroRcApos pE,N..s
OT IO OI. NOTVMUELWWTE,. PôDERÃô-E)G,RCT,R OS §ECUtr.ITES PODERES.. I)

-&epresentrá-la ativa e passivamente, €rn Juízo ou fora delé; b) gerir e arlministar os negócios da
ãSutorgante, podendo para tanto, efetuar compras e vendas à vista, ou a prazo, inclusive de mercadorias

Edo ramo de comércio da Outorgante; bl) assinar notas de venda ou de entrega de mercadorias; b2)
gac€itar duplicatas; c) admitir e demitiÍ empregados, fixandçlhes ordenados e atribüções; cl) assinar

$ontrxos de trabalhq caÍteiras profissionais, acordos trabalhistas termo de rescisão de contraÍo de
árabalho; c2) representáJa perante Sindicatos, Justiça do Trabalho, Previdência e Assistência Social,

ãtrsti$to Nacional do Seguro Süial, Mitristério da Eónação, bm como junto à Caixa Econômica

il tederal
FÍante

, no que dü respeito a frabalho
o respectivo sindicato s demais

necessanG em que â Oúorgante figure como empregaddr4,, d) praticar todos os demais atos

as deüdas quitações; e) protestar e levantar ; el) autorizar pronogações

4
purocráticos ç de rotinq, dl) representar a Oúorgante ativq e passivamente junto às repartições púlicas
ilederais, EstarÍuais, Municipais, AutâÍ.quias, Sociedades de Economia Mista, Órgãos Paraesbaiq
pmpresas Privadâs, Cartórios de Notas, de Registro de Titulos e Documentos, de Protestos de Letras e

$fiúos, de RegisÍo de Imóveis, de RegistÍo Civil das Pessoas Natmais e Anexos e onde necesúrio ylja

# apÍesentaçilo da procuração; d2) assinar guras de informações e de recolhecimentos de impostos e

iaxas; d3) pagêr tn-butos e reclamar dos que não forem devidos; d4) receber e reclamar íalores devidos

ç2) cobrar cheques emitidos por terceiro em Outorgante; f) represenáJa

Qualquer Instância ou Tribunal, Das ações em que for interessada, como Autora ou
assistente ou opoente, bem como, junto a Distritos Policiais, PROCON, DECO\ IDEC, etc.; fl)

=+ec€ber 
citações, O) receber futimações; fJ) prestar declaraçôes; f4) prestar depoimentos e declarações; -.'Í5) representar nas audiências e indicar pÍepostos para o foro em geral; f6) praticar todos os atos

necessários a defesa de seus inteÍesses; g) represenüi-la perante e quaisquer repaíições ou entidades,

de licitagães, podendo Wa tanto, pra:ticar
los, a assmaÍ pÍopostas

: autarquias, sociedades de economia mista ou empresas de âpbito e nâtuÍeza públicà estaduais, federais- I ou municipais, inclusive Instiürto Nacional de Colonização e'Reforma Agníria - INCRA" DepaÍtameÍto
Nacional de Obras e Saaeamento, PORTOBRAS, F,pafianenrr:. Eshdrrâl de Portosn Rios e Canais,
Superintendência Nacional da Marinha-Mercaate, MinistéÍio da Aergúutica, Ministétio do Exército,
Ministério da Agricultura" Ministério da Industria e Comércio, MinisÉrio dos Transportes, Ministério
da Fazenda, Ministério do Planejamento e seus órgâos subordinados, DENATRAN, Rede Ferroüária
Federal S/d Banco do Brasil S/A, Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, podendo exercer,
requeÍer e assinar todos os atos iprevistos m Lei 8.666193, instrumentos ou papeis exigíveis e

tomadas de preços, conütes, leilão, pregão

ffi
'§riz.'

COTISELHEIRO Â cÉcruA
sÁo PÂr.Lo sP cEP 01232 í0

J\ID01tl

FONE: 1136672642 Frü: 111E268302.,.
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necessários para

,']

,,1!l
yl^ /
vi

todos os atos necessários
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escritas e veóalmente, assinar propostas; ratificáJas, supervisionar o certame, impugnar editais,
impugnaÍ participantes, elaborar quaisquer requerimentos,Éra a Comissão, apresentaÍ lances, negociar
preços e demais condições, confessar, traNigir, ÍenrmcíaÍ; desistir, firmar comprcmissos ou acoÍdos,
depositar, ptirar cauções, recebr e dar qú@ão; inclusive, assinar o ContÍato de Fomecimlnto; h)
substabelec€, a preseÍte pÍocuÍação no todo ou em porte com rererva de iguais poderes; PODEIIDO
ÀTi{DA. OS OUfi)RGADOS DE N.: 05 AO. 35. E)(ERCER INDII'IDUAIÀ4ENIE. A§
SEGpINTES PODERES: Íepresentá-la perante todas e quaisqger repaÍtiçõgs ou entidades, autaÍduias,
socieilades de ecoaomia mista ou lempresas de âmbito e natureza públicâ estaduais, federais ou
municipais, inclusive InstitrÍo Nacional de Colooização e Reforma Apíria - INCRA, Departamento
Nacional de Obras e Sancamento, PORTOBRÁS, Deparhrnento Est&tuâl d9 Portos, Rios é Canais,

Superintendência Nacional da Marinha Mercante, Mnisério da Aeroúutica, Ministério do Exérci@
Ministério da Agricultura Ministérfu da Industria e Çomércio, Ministério Uos Transportes, Ministerio
da Fazeda e Planejamento e seus óÍgãos $üoÍdinaío's, DENÀTRÂN, Rede Fenoüária Federal S/4,
Banco do Brasil S/À EmpÍesa Brasileira de Correios e Telégrafos, podendo exerc€r, rÇquereÍ e assinilr
todos os atos, inÉtrumentos ou paffisl exigíveis e necesúrios para licitações fúblicas, como
concoflências, tomadai de ineços, conütes, leilão, pregilo presencial, pÍegãó eletrônico, enfim todas as

modalidades de licitagões, podendo FÍa tanto, praticar todos os atos n€oessários à licitação, usando dos

ÍecuÍsos, inter@loí, apresenàr, aslinar popostas escriú e ve,rüatmente, assinaÍ p, Íopostas; ratifioáJas,
supervisionar o certame, -impugDaÍ cditais; impugnar partioipantes, 'elaborat quaisquer requerimÇntos
pa'ra â Comissão, apÍ*entâÍ iatrcês, negociar preços e dem-ais condiçõêr, confessar, transigir, renúciar,
desistt, firmar compÍomissos ou acordos, depositar, Íetimr cauÉes, receber e dar quitaç$o, inclusive
assinar o Contrato de Fomecimento; substabelec€r a pÍesente procuração no todo ou em paÍe com
resewa de iguais poderes. A PRESENTE PROCURACÃO TERÁ VALIDADE POR TRES (Gl)

AI{OS. A CONTAR DESTA DATÀ se artes nÍo forem a rescisão do contreto de

trâhlDo e cotrtrrto dê.Dre3taclo de renricos de oualouer'pp dos outolgâdos cop , outorgsnte
tm ti rá de leno d m d te,de uer ln vl§o dicialut
oü er dicial em a ertin e o troutros

trumentos í a-3 ràd énfim, praticar todos os
', atosllec€ssários ao e fiel cumprimento da presente , que daní por bom, firme e valioso.

lavrei este instrumento, que sendo_.lido e aceito, outoÍga e âssina.

RNECIDOS PEIÍ)S DIRETORES
RE SE RESPONSÂBIIIZIM POR

- Custas: D€sta R$98,52 - IPESP
R$s,1 R$5,19-- Caía nSO,» -- TOTAL R$1S8,63)

cardo de a lawei. E Helena Marone, 3" Substitut4 a
esu STEIN DIAS FILHO. Nada mais.

.Tras a digitei, conferi e assino. -
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sneRx utÁeutNAs pARA consrRuçÀo LTDA. cNpJ: 06.224.121t0011-75,lE
90530219-10; Endereço: Av. Tiradentes No 430í; Jd. Rosicler, Londrina - PR,

CEP: 86.072-000; TeleÍone: (43) 3375-5700, Fax: (43) 3375-5708, E-mail:
cesar.luiz@sharkmaquinas.con0.br / ihone. rom aq noli@ sharkmaquinas.com,br

ANEXO XI

DECLARAçÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Pregão Presencial N'54/20í4 - SRP

SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, com sede na Av. Tiradentes No

430í; Jd. Rosicler, Londrina - PR, CEP: 86.072-000, inscrita no CNPJ sob o no

06.224.12110011-75, licitante no certame acima destacado, promovido pela

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, DECLARA, por meio de seu

representante legal infra-assinado, R.G. No 5.5í9.963-9 SSP-PR, que se encontra

em situaçâo regular perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, a

Seguridade Social (FGTS e INSS), bem como atende a todas as demais

exigências de habilitação constantes do edital próprio.

Londrina, 05 de Janeiro de 20'l 5

SHARK MA R LTDA
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RG: 3-9 SSP-PR

GPF: 022.792.259-05

Gerente de filial
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SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇAO LTDA. CNPJ: 06.224.1 21lOO11-75,lE:
90530219-í0; Endereço: Av. Tiradentes No 430í; Jd. Rosicler, Londrina - PR,
CEP: 86.072-000; Telefone: (43) 3375-5700, Fax: (43) 3375-5708, E-mail:
cesar.luiz@sharkmaquinas.com.br / ihone.romagnoli@sharkmaquinas.com.br

ANEXO V

DECLARAçÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAçÃO

Prezados Senhores:

SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, iNSCTitO NO CNPJ NO

06.224.12110011-75 por intermédio de seu representante legal o Sr. César Luiz

dos Santos, poÉador da RG n"5.519.963-9 SSP-PR e do CPF no022.792.259-O5,

declara que "Atende Plenamente" aos requisitos dê Habilitaçâo, conforme

exigido pelo inciso Vll, do artigo 40 da Lei Federal no í0.520, de í7 de julho de

2002.

080

/
Londrina, 05 de Janeiro de 20í 5

SHARK M coN çÃo lroa

r
Luiz dos Santos

R .5í9.963-9 SSP-PR

CPF:022.792.259-05

Gerente de filial
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.. - 1811V014 Site OÍcial dê Cidadede Londrina r PÍeferlurado lúunicíprode Londína

pREFETTURA Do MUNrcípro DE LoNDRTNA
ESTADO DO PARANA

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação

Gerência de Pronto Atendimento

CERTIDAO NEGATIVA N" 637605 12014

vÁltoa poR TRINTA DtAs A coNTAR DA DATA oe exeeotçÃo

Certiflcamos que não existe(m) débito(s) vencido(s) correspondente(s) a impostos,
taxas e outros, do Cadastro Mobiliário com relação à inscrição:

lnscrição Municipal CPF / CNPJ
1798960 06224121001175
Nome / Razão Social
SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA

Endereço Ne Complemento CEP

TIRADENTES 4301 I 86072000
JD ROSICLER
Atividade CNAE/CBO
G466130000 - Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso
agropecuario, partes e pecas

Situação Cadastral: ATIVO
lnício: 02/08/2010

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser
constados em buscas posteriores, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos. /
geradores já ocorridos. 

Xl

Finalidade da certidão: Para fins de direito

031

Y

fLl
7

Código Validador
95P*pl7fj OYk

1811212014

Dispensados carimbo e assinatura

Conforme art. 3o dos Decretos Nos 757106 e 736114

I
hnpJÁ^r,vw2.londrim.pr,gov.br/sisternas/isínegEtiva/ind€x.php y-

(?-
1t1



1ü1Tâ14 Site Oficial da Cidade dê Londírna Prefêrturê do lúunrcÍpio dê Londírna

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANA

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento

CERTIDAO NEGATIVA N" 2014 / 637606

vÁLtDA poR TRTNTA DIAS A coNTAR DA DATA DE ExpEDtÇÃo

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a impostos, taxas e outros,
do Cadastro lmobiliário com relação ao abaixo referido:

Quadra Lote
1034 CH18
Endereço
AVN:TIRADENTES, 4301

Complemento
ESTANCIA IBIRAPUERA
Proprietário
VSL - EMPREENDIMENTOS

5799,56

IMOBILIARIOS LTDA

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser
constados em buscas posteriores, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos
geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: Para Íins de direito

Londrina, 18 de dezembro de 2014

Dispensados carimbo e assinatura

Conforme art. 30 dos Decretos Nos 757106 e 736114

082

Localização
GLEBA CAMBE

Área Terrenolm2)

lnscrição Cadastral
0502001010083000r
Área Unidade
1209,97

fr"uornovatidador

0RH+py5XTOYk

(,&t
Modelo aprovado pelos Decretos Nos 757106 e 736114

w
httpl,rww2.lc.Érinâ.pÍ.gov.bí/sistem asÍptdnêgaüva,lndex.ptp

/v{
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9t10t2014 Cortidão Negativa de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual

,ffi^

Iql

083
Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

GOVE RT'O 90 CÍÍADO

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 12427630-33

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 06.224.12110011-75

Nome: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou
que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estâdo da
Fazênda, constatamos não existir pendências em nome do requerente, nesta data.

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

Finalidade: Licitação

A autenticldade desta Certidão deverá ser conflrmada via lnternet
www.fazenda.pr.qov.br

Esta Certidão tem validade até 0610212015 - Fornecimento Gratuito

ü
Estado do PaÍaná

Secretarla de Eslado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Certidão N' í2427630.33

Emitida Eletronicamente vía lnternet
0911012011 .'14i22t09

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

L /@
https/w!vw arinternet pr.gov br/outros/-d-negatrva2.âsp?euser=&ecPF=&ecNPJ=06.22 4.12110011-7s&ecadicms=&eNumtmage=s3v5z5&eFi 1t1

\

L

{\ti



0e4

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita FedeÍal do Brasil

CERTIOÃO NEGATIVA
DE DÉBIToS RELATIVOS AS coNTRIBUIÇÔES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERcEIRoS

N. 227412014-88888121
Nome: SHARK NiIAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA
cNP J. 06.224.12110001 -01

Ressalvado o diÍeito de a Fazenda Nacional cobraÍ e inscrever quaisquer dívrdas de responsabilidade
do sujeito passlvo acima identiÍicado que vierem a ser apuradas, é certiflcado que nâo constam
pendências em seu nome relativas a contribuiçóes administradas pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas flliais, refere-se exclusivamente
às contribuiçÕes previdenciárias e às contribuiçôes devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas
em DAU, não abrangendo os demais tflbutos administrados pela RFB e as demais inscriçÕes em
DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidáo
Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidáo é valida para as flnalidades previstas no aí.. 47 da Lei n0 8,212 de 24 de julho de 1991,

exceto para:

- averbaçáo de obra de construçáo civil no Registro de lmóveis;
- redução de capital social, tÍansferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou

transformação de entidade ou de socredade sociedade empresária simples;
- baixa de Íirma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei no 10.406, de 10

de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção deentidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitaÇáo desta certidáo está condicionada à flnalidade para a qual foi emitida e à verificação de

sua autenticidade na lnternet, no endereço <http://www. Íeceita.fazenda.gov. bÍ>

Certidáo emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01, de 20 de janeiro de 2010

(
Emitida em 0110912014

Válida até 2810212015.

Certidão emitida gratuitamente

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidaÍá este documento

')
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cAtxA ECoNôMrcA FEoERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: o6224r2r/oolr-7s
Razão Sociat: SHARK MAQUINAS PARA coNSTRUcAo LTDA

Nome Fantasia:snln« MAQUINAS

EndereçO: AVENIDA TIRÁDENTES 4301 / JARDIM ROSICLER / LONDRINA /
PR / 86072-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validade: 22112/2014 a 20/OU2075

Certificação Número: 2O74L222O5151694006405

Informação obtida em 05lol/2015, às 08:55:57.

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

https:/ 
^,ww.sifge.caixa.gov.ú/EmpíesdCÍ/CrílFgecFSlm 

pÍimirPapel asp?VARPessoaMatriz= 129011s8EVARPessoa= 17192083&VARU Í= PR&VAR lns 111
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MINISTÉruO DA FA'IENDA
Procura dorla-Ge ral da Fazenda Nacional
S€crotarla da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
oE DÉBIToS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À D|VIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SHARK MAQUINAS PAR.A CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 0G.224.í2í1000í{1

Ressahado o direito de a F azenda Nacional cobrar e inscre\er quaisquer diüdas de responsabilidade do
sujeito passi\o acima identificado que üerem a ser apuradas, e certifi_cado quo:

'1. constam débitos relati\os a tributos administrados pela Secretarra da Receita Federal do Brasil

(RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 15'l da Lei ns 5.172, de 25 de outubro
de 1966 - Codigo Tributário Nacional (CTN); e

2. não constam inscriçÕes em Díüda Ati\a da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN).

Conbrme dlsposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negati\4.

Esta certidão, emitida em nome da matíz e válida para todas as suas fliais, refere-se exclusi\,amente à

situação do sujeito passi\o no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuiçÕes
preüdenciárias e as contribuições deüdas, por lei, a terceiros, inclusi\e as inscritas em Dívida Ati\a do
lnstituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão especÍfica.

A aceitação desta certidão está condicionada à \erifcação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://www. receita.fazenda.gov br> ou <http:i /www. pgÍh.fazenda.gov. b>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB ns 3, de 0205/2007
Emitida às 10:33:29 do dia 2110812014 <hora e data de Brasilia>.
Válida até 1710212015.
Codigo de contÍole da certidão: 9A61.E93C.F1F3.A897

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasuEl ou emenda in\êlidará este documenlo
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TERMO DE CREDENCIAMENTO

Pregão Presencial n" 54l2Ot4
Processo Administrativo ne O77 I 2Ot4

A IINCK MÁqUINAS S.A. estabelecida na RODOVIA BR 101, KM
43., Unidade A - 07 - Joinville / SC, inscrita no CNPJ sob ne

92.747.49210003-63, representada pelo (a) Sr.(a) GIANE

EUZEBIO SCHMIDT, CREDENCIA o Sr. AIRTON DE OLIVEIRA

PENTEADO, CONSULTOR DE VENDAS, portador do R.G. ;1e

5793857-7 e C.P.F. ne 7L7.760.799-49, para representá-la
perante o Município de Nova Santa Bárbara em licítação na

modalidade Pregão Presencial Ne 54/2014 - SRP, para eventual
aquisição de materiais de construção e outros para manutenção
das secretarias municipais, podendo formular lances, negociar
preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive
interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.

JOINVILLE, 09 de d ezembro de 2014.
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GIANE EUZE SCHMIDT

cooR . ADM ENDAS

RG 103402 19.245.950-87
Linck Máquinas S.A.

cNP J 92.7 47 .492 / OOO3 -63
RODOVIA BR 101, KM 43 - UNIDADE A - 07

89213-125 - JOINVTLLE / SC

FONE: 443232.3535 FAX: 443232.3535
MAIL: maouinasmea@linckma quinas.com.br--t
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LINCK S.A. - Equipamentos RodoviáÍios e hdustdeis
Eldorâdo do Sul rRS . Av. das lndústrias, 500 . Fone: (51) 2'!25.3333

Joinville /SC .BR '101 km 43 Unidade A7 . Fonei (47) 3463.6060
CuriübarPR . Av. Mal. Floriano Peüoto, 4127 . Fone: (4!) 3332.3636

aringá / PR - Rua Maricio Coluci, 4735 - Foner (44) 3232.3535@
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRÂNDE DO SUL
COMARCA DE ELDORADO DO SUL
MUNICíPIO DE ELDORADO DO SUL
TABELIONATO

TRASLADO

Livro 20 Procurações fls. no 85

No 8.626.- PROCURAçÃo PÚBLlcA que faz como outorgante:
LINCK MÁQUINAS S.A, pessoa jurídica do direito privado, inscrita no
CNPJ sob n" 92.747.49210001-00, com sede na Avenida das
lndústrias, no 500, bairro lndustrial, em Eldorado do Sul, RS, neste
ato presentada por seu diretor administrativo e financeiro PAULO
ROBERTO GOMES CENTENO, brasileiro, divorciado, administrador
de empresas, portador da édula de identidade civil no 7003373276,
expedida pela SJS/RS em2810112002, e do CIC no 091.963.820/15,
residente e domiciliado em Porto Alegre, RS e por sua Diretora
Superintendente SUZANA MARIA MATTE LINCK, b:asileira.
empresária, divorciada, portadora da cédula de identidade civil no

8011332601, expedida pela SJS/RS, e do CIC no 403.107.'t00-06,
residente e domiciliada em Porto Alegre, RS, consoante estatuto
social, registrado nesta Serventia no livro de Registro de
Procurações, Autorizações Judiciais e Documentos de
Representaçáo Legal no 12, às folhas nos 181 à 192, sob o no 1907,
em dezenove (19) de dezembro de dois mil e treze (2.013), como
segue: SAIBAM todos quantos este público instrumênto de
procuraçáo bastante virem, que aos nove (09) dias do mês de
dezembro, do ano de dois mil e quatoze (2014), nesta Serventia
Notarial de Eldorado do Sul, RS, compareceu a outorgante supra
qualiÍicada, através de sua representante legal, reconhecida como a
própria mediante apresentaçáo de provas de identidade e perante
mim, Notário, declarou que nomeava e constituía seus bastante
rocuradores, onde preciso for e com esta se apresentar, para

ag rrêm tso ladamente os cidadáos JEZIEL DE MORAES DOS
SANTOS, brasileiro, casado, comerciário, portador da édula de
identidade civil no 7037295628, expedida pela SJS/RS em
0610112005, e do CIC no 456.048.000-15, rêsidente e domiciliado na
Rua Marcílio Dias no 1290, apto. 202, bairro Centro, na cidade de
Maringá, PR; CLAIRTON LUIS PESENTE, brasileiro, casado,
comerciário, portador da cedula de identidade civil no 8026477201,
expedida pela SSP/RS em 2811211992, e do CIC no 501.993.400-30,
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com endereço profissional na Rua Juventus, bairro Bom Sucesso,
nesta cidade; ALEXANDRE GOULART VARGAS, brasileiro, solteiro,
maior, administrador, portador da Carteira Nacional de Habilitaçâo no

01575749141, expedida pelo DETRAN/SC em 30/06/2010, e do CIC
no 805.730.700-59, residente e domiciliado na Rua lsolde Paulc no

501 , bairro Nova Brasília, na cidade de Joinville, SC; CRISTIANO
LEONARDI DA SILVA LONGARÂY, brasileiro, casado, engenheiro,
portador da édula de identidade civil no 2065163558, expedida pela
SSP/RS em 0710712013, e do CIC no 909.523.750-87, residente e
domiciliado na Rua Afonso Taunay no 115, ap 604, baino Boa Vista,
na cidade de Porto Alegre, RS; JoÃo FERNANDO DE OLIVEIRA
FOSSI, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador
da édula de identidade civil no 9003'18í337, expedida pela SSP/RS,
e do CIC no 228.944.890-72, residente e domiciliado no cidade de
Forto Alegre, RS; GIANE EUZEBIO SCHillDT, brasileira, casada,
vendedora, portadora da édula de identidade civil no í034028M5,
expedida pela SSP/RS, e do CIC no 519.245.950-87, residente e
domiciliada na Rua Marcílio Dias no í290, apto. 202, na cidade de
Maringá, PR; MAITÊ PAULA SBRUSSI, brasileira, solteira, maior,
comerciária, portadora da cédula de identidade civil no 9095584414,
expedida pela SSP/RS, e do CIC no 836.330.140-04, residente e
domiciliada na Rua Barão do Gravataí no 389, apto.: 301, bairro
Menino Deus, na cidade de Porto Alegre, RS; JULIO CESAR DE
ALMEIDA, brasileiro, casado, administrador de empresas, portedor
da édula de identidade civil no 6940541, expedida pela SSP/SC/RS,
e do CIC no 850.239.909-82, residente e domiciliado na Rua dos
Lordes no 658, apto. 02, bairro Praia dos lngleses, na cidade de
Florianópolis, SC; LEANDRO KLEIN, brasileiro, solteiro, maior,
administrador de empresas, portador da cédula de identidade civil no
1077799151 , expedida pela SSP/RS, e do CIC no 003.094.470-89,
residente e domiciliado na Avenida Manoel Cantalício Vidal no 280,
apto. 303, bairro Centro, na cidade de Palhoça, SC; VILMAR PEDRO
WEBER, brasileiro, casado, administi'ador de empresas, portador da
édula de identidade civil no 5489í 56-3, expedida pela SSP/RS/PR, e
do CIC no 768.524.239-72, residente e domiciliado na Rua Wanda
Wolf no 977, sobrado 03, bairro Santa Felicidade, na cidade de
Curitiba, PR; FERNANDO SOUZA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro,
maior, administrador de empresas, portador da édula de [dentidade
civil no 3355-365, expedida pela SSP/SC, e do CIC no
912.554.229-04, residente e domiciliado na Rua Madre Benvenuts no
2080, bairro Santa Mônica, na cidade de Floíanópolis, SC;
HENDERSON HERLON PIRES, brasileiro, casado, vendedor,
portador da cédula de identidade civil no 4058090, expedida pela
SSP/SC/RS, e do CIC no 005.547.529-99, residente e dorriciliatlo no
cidad,> de Joinville, SC; FABIANO DOMINONI NUNES, brasileiro,
casado, ad:'ninistrador de empresas, portador da édúla de



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
COMARCA DE ELDORADO DO SUL
MUNICíPIO DE ELDORADO DO SUL
TABELIONATO

identidade civil no 9038101912, expedida pela SSP/RS, e do CIC no
015.763.589-92, residente e domiciliado na Rua Ernesto Giorno no

46, apto. 404, bairro Kobrasol, na cidade de São José, SC; e
LEONARDO NIEKRASZEWICZ, brasileiro, casado, cordenador de
vendas, portador da Carteira Nacional de Habilitação no

02755145690, expedida pelo DETRAN/RS em 19/03/2010, e do CIC
no 829.668.180-34, residente e domiciliado na Rua Treze de Maio no

630, casa 20, bairro Rio Branco, na cidade de Canoas, RS,para o Íim
especial de representar a outorgante e quem ela representar perante
todas e quaisquer repartições ou entidades, autarquias, sociedades
de economia mista ou empresas de âmbito e natureza pública
federais, estaduais ou municipais, inclusive Ministério do Trabalho e
suas Delegacias Regionais, Departamento Nacional de Estri das de
Rodagem, Departamento Nacional de Obras e Saneamento,
Depaáamento Estadual de Portos, Rios e Canais, SuÉriirteÀdência
Nacional da Marinha Mercante, Ministério da Aeronáutica, Ministério
do Exército, Ministerio da Agricultura, Mínistério da lndústria e
Comércio, Ministerio dos . Transportes;- -Ministério da Fazenda e
Planejamento e seus órgâos subordinados, DENATRAN, Banco do
Brasil S/A, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, podendo
exercer, requerer e assinar todos os atos, instrumentos ou papéis
exigíveis e necessários para concorrências, registro de preços e
todas as modalidades de pregáo presencial e eletrônico, tomadas de
preços, convites e quaisquer modalidades de licitações de preços,
podendo, inclusive, apresentar e assinar documentaçÕes e
propostes, formular ofertas e lances de preços, interpor ou desistir de
recursos, assinar as respectivas atas e crntratos, prestar todos os
esclarecimentos solicitados pelo pregoeiro, enfim praticar todos os
atos inerentes ao referido certame; depositar e retirar cauçôes;
receber sua correspondência telegráfica e epistolar, simples,
expressa e registrada, com ou sem valor, vales postais, encomendas,
reembolsos postais, podendo substabelecer todos ou somente
alguns dos poderes outorgados. O presente instrumento é valido
até 3í (trinta e um) de dezembro de 20í5 (dois mil e quinze), se
antes não for revogada. Iodos os poderes aqui confertdos
poderáo ser igualmente praticados, por todos os Outorgados,
em todas as Filiais da Outorgante localizadas nos Esúados do
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A rescisão do
Contrato de Trabalho de qualquer dos outorgados com a outorgan+rr
implicará de pleno direito, independente de qualquer interpelação,
notificação e/ou aviso judicial ou extra-judicial em automática
extinçáo e revogaÉo dos poderes do mesmo, neste oú . noutros
instrumentos outorgados. Os nomes e dados dos procuradores e os
elementos relativos ao objeto do presente instrumento foram
fornecidos e confirmados pela outorgante, que por ela se
responsabiliza. Assim o disse e me pediu que lhe lavrasse este
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instrumento que lhe li, achou conforme, aceita, ratifica e assina.
(Lavrada nos termos de minuta apresentada, por solicitação da
outorgante) Eu, bel. RAMIRO PAULO ALVES, Notário, o fiz digitar e
subscrevo. O instrumento está devidamente assinado pelo(s)
outorgante(s) e pelo Notário. E o que contém. Data lnfra.

EM TESTEM DA VERDADE.

DORADO DO MBRO DE 2014

Eti
TraÍb C

E

,0 00
cura!âo: R$ 51,20 (02 04.0700008.06647 = R$ 0,70)

Processamento eletrônico: R$ 3,40 (0261.01.1400002.03096 = R$

0,30)
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LINCK MAOUINAS S.A.

CNPJ tf 92.747.4920m1-m - MRE tf 43 3 00018fft 6

CoNSELHO DE ADMTNTSTR/IçAO

ATA DE REUNIAO N918.

1 - LOCAI- DATA E HOEA: Sede social da Sociedade, na Avenida da lndustriais ne

500, Baino lndustrial, Eldorado do SuURS, no dia 2 de março de 2012, às t horas. 2 -

PRESENÇAS: A totalidade dos membros do CONSELHO DE ADIIINFTRAçÃO,
eleitos em Assembléia Geral Ordinária realizada no dia 10 de março de 2010. 3 -
COilPOSçÃO DA MESA: Presidente Luiz Carlos Matte, Secretária Suzana Maria
Matte Linck 4 - CONVOCAçÃO - Dispensada a convoca$o visto o Presidente ter
obtido pessoalmente a conÍirma$o da presença de todos os Conselheiros. 5 -
ORDEM DO DIA: Eleger a Diretoria da Sociedade. 6 - DEUBERAÇÃO: Re+leita a
Diretoria da Sociedade, com mandato de gestão de 3 (três) anos, conÍorme disposto
no Artigo 23 do Estatúo Social, como segue: Diretora Suoerintendente: Suzana
Maria Matte Lincl«, brasileira, separada, empreúria, poÍtadora da cedula de
identidade RG n" 8011332601-SSP/RS, inscrita no CPF sob n" 400^107.10G06, com
endereço proíissional na Av. das lndústrias n' 500, Baino lndustrial, Eldorado do

SuURS; Diretor Comercial: Afrânio Bordinassi, brasileiro, casado, empresário,
cédula de identidade n" 187.7.55 SSP/PR, inscrito no CPF sob n" &30 348 34$34,
com endereço proÍissional na Av. Marechal Floriano Peixoto 4127, Baino Parolin, - z

CuritibdPR; Diúor fttministrativo e Fi : Paulo Roberto Gomes Genteno, ,!/
brasileiro, di\orc'ado, adm'nrstrador de empresas, cálula de identidade ne '/ Y

7003373276 - SJS/RS, inscrito no CPF sob ne 091.963.820-15, com endereço
proÍissional na Av. das lndústrias no 500, Baino lndustrial, Eldorado do SuURS. Os
Diretores, presentes na reuniáo e sabendo da sua provável eleição, neste ato eleitos,

declaram sob as penas da lei, que não estão impedldos por lei especial, nem

condenados ou sob eÍeito de condenaçáo a pena que vede, ainú que

tem por crime Íalimentar, de
contra a econornia popular,

de deÍesa da conconência.7
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- Encenamento: Ata lida e aprovada por unanimidade. Eldorado do Sul, 2 de março
de 2012. I - Assinaturas:

'-{it :. 1,--. >li
Luiz§arloslÁatte

Presidente

; - ".'i',-, iJ--
Rubens Hemb
Conselheiro

i,-

- -j ..:-i:,,-( . JiU.
Suzana Maria Matte Linck

Vice-Presidente

Cristáno Jarú Renner
Conselheiro

-i 11,t,,.1 . 1-ü_i Lír.
Suzana Maria Matte Linck

Diretora Superintendente

-,/--

! i.{tt {,-r.i
Paulo

Diretor Mministrativo e FinarÉeiro

cERTlFlco O REGISTRO Ér* 2OrGt2Oi 2 SOB NC 3600?64

4:.

RO*i§o Linek:GraefÍ
' Cormlheiro

PíEE5: 12107310&8, DE G/B/2012
E Eêsa:{3 3 0001453 6
LINCK iiÀOUINÀS S/À

I

r;ii

.-ti

AÍranio'Bordindssi
Diretor'Comercial
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LINCK MÁQUINAS S.A

CNPJ N.o 92.7 47.1921OOO1 40
N|RE N.o 43 3 0001863 6

ATA DE ASSEMBLEIAGERAL ORDINARIA

1 - LOCAL, DATA E HORA: Sede social da Sociedade, na Avenida das lndústrias n"
500, Bairro lndustrial, Eldorado do Sul - RS, no dia 8 de abril de 2013, às t horas. 2 -
PRESENÇAS: Acionistas representando mais de dois terços do Capital Social com
direito a voto, conforme assinaturas lançadas no "Livro de Presenças", com as decla-
raçoes exigidas em Lei. 3 - COMPOSIÇAO DA MESA: Presidente Luiz Carlos Matte e
Secretária Suzana Maria Matte Linck. 4 - PUBLICAÇÕES: Avisos aos acionistas, de
que trata o artigo 133 da Lei 6404n6, publicados nos dias 28 de fevereiro de 2013, 10

e 4 de março de 2013 no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul e no Jornal do
Comércio de Porto Alegre. 5 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Pubticado nos dias 28 de
março de 2013, 10 e 2 de abril de 2013 no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do
Sul e no Jornal do Comércio de Porto Alegre, com a seguinte ordem do Dia. a) Tomar
as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financei-
ras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012. b) Deliberar
sobre a destinaçáo do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos e/ou
remuneração do capital próprio. c) Eleger novo componente do Conselho de Adminis-
tração. d) Fixar a remuneraçáo global mensal dos Administradores para o exercÍcio
2013. 6 - DELIBERAçÕeS: a; Aprovados o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimoni-
al, Demonstração do Resultado, Demonstraçáo das Mutaçóes do Patrimônio Liquido,
Demonstração dos Fluxos de Caixa e Notas Explicativas da Administraçáo às Demons-
traçÕes Financeiras relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2O12,
publicados no dia 1 5 de março de 20 13, no Jornal do Comércio de Porto Alegre e no
Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul; b) Aprovada a destinação do lucro li-
quido do exercÍcio no valor de R$ 1.307.735,46 ( um milhão, trezentos e setê mil, sete-
centos e trinta e cinco reais, quarenta e seis centavos) conforme segue: b.1) Participa-
ção de 10% dos Diretores no resultado da Companhia equivalente a R$ 130.773,55
(cento e trinta mil, setecentos e setenta e três reais, cinquenta e cinco centavos ), a ser
rateada de comum acordo entre os mesmos; b.2) Constituição da Reserva Legal no
valor de R$ 58.M8,10 (cinquenta e oito mil, oitocentos e quarenta e oito reais, dez cen-
tavos); b.3) Remuneraçáo do Capital Próprio no valor de R$ 300.000,00 ( trezentos
reais), à conta de dividendos mínimos obrigatórios previstos em lei, divididos entre os
Acionistas observando os percentuais de participação no Capital Social. As Ações Pre-
ferenciais lhes é atribuída Remuneraçáo do Capital Próprio 107o superior às Açóes
Ordinárias. Desta forma são homologados neste ato os créditos efetuados aos Acionis-
tas no dia 31 de maio de 2012 relativo a Remuneraçáo do Capital Próprio. b.4) Reser-
va de lnvestimento e Capital de Giro, conforme disposto no artigo 28, § 1o do Estatuto
Social no valor de R$ í63.622,76 (cento e sessenta e três mil, seiscentos e vinte e

saldo de R$ 654.491,05 (seiscentos e cin-
ta e um reais, inco centavos) é levado à
c) Atendendo posto no artigo 150 da Lei
integrar o çáo da
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Companhia, já nomeado pelo Conselho de Adminisrração errr reunião dr, dia B de ou-
tubro de 2012, o Sr. Marcelo Lara Malte, brasileiro. càsadc pelo req:rre Ca comunhão
parcial de bens, empresário, inscrito no CPF sob no 417.743.250-34, cétlula de identi-
dade no 7003875338 SSP/RS, domiciliado na Rua Luiz Manoel Gonzaga no 58 apar-
tamento '1301, CEP 90.470-280, Porto Alegre/RS. Seu mandato vigerá até se comple-
tar o mandato dos demais conselheiros eleitos pela Assembleia Geral realizada no dia
9 de abril de 2O12. DeclaraÇão de desimpedimento'. O Conselheiro eleito , presente
nesta Assembleia Geral Ordinária, e sabendo da sua provável eleiçáo, declara, sob as
penas da lei, que náo está impedido por lei especial, nem condenado ou sob efeitos de
condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públi-
cos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussáo, peculato
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas
de defesa da concorrência. d) Fixado o valor global mensal da remuneraçáo dos Ad-
ministradores da Sociedade em até R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), cujo
valor será estabelecido individualmente, de comum acordo, entre seus membros, em
reuniáo do Conselho de Administração. Todas as deliberações desta assembleia foram
tomadas por unanimidade de votos dos Acionistas presentes, com as abstenções dos
legalmente impedidos e interessados nas matérias que lhes diziam respeito 7 -
EMCERRAMENTO: Ata lida e aprovada unanimemente. Eldorado do Sul, 8 de abril de
2013.

i,
itl''' ._,.\i t { .- ,\,. - _r- +.L'

L\iz Ca(os Matte
Presidênte da-Ássembleia

,r{rr^ra &uA

.,r{-
Sulmat$

J

rt.[ ,\-. +
PaÉicigações Ltda,

Suzana Maria Matte Linck
Secretária da Assembleia

Suzana Maria Matte Linck
Diretora Presidente

ú,ç*s,kt,.<-
Luiz Carlos Matte

Diretor

t@ /-ut(
na Maria Matte Linck

.i ,' ./

-t_unstranoR ns Hemb

Att

Jacó Renner

Afranio B rnasstPau I oberto Gomes C nteno

G'ConlábúEroô€r'Ln t AS AGO I04 2013

I
@Marcêlo Larq Matte

i: jt ':" :-:
I

_ 
CERT:F|oO O REG|STRO EM: 23/04/2C13 SOB N.:3784346Pr.rt@b: 1311111724, DE 1B!O4DC13

ffi.iT:óÍ,:^^:" 0001863 6 
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DECLARAçÃO DE PLENO

ATENDTMENTO AOS REqUISITOS DE HABILITAçÃO
Pregão Presencial n" 54l2OL4

Processo Administrativ o ne O77 I 2OL4

Prezados Senhores:

IINCK MÁQUINAS S.A., inscrito no CNPJ ne 92.747.4921000t-63,
por intermédio de seu representante legal o (a)Sr.(a)AIRTON DE

OLIVEIRA PENTEADO, portador da RG 5193857-7 e CPF

717.760.799-49 declara que "Atende Plenamente" aos requisitos
de Habilitação, conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo 4e da

Lei Federal ns 10.520, de 17 de julho de 2002.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

JOINVILLE, 05 de janeiro de 2015.

y

e ado
7-7 - CPF 777.760.799-49

Linck Máquinas S.A.

cNP J 92.7 47 .49210003-63

RODOVIA BR 101, KM 43 - UNIDADE A - 07

892L3-725 - JOr NVI LLE / SC

FONE: 44 3232.3535 FAX: 44 3232.3535
E-MAIL: maquinasmga@ linckmaquinas.com.br

I
il,

LINCK S.A. - Equipamentos Rodoviários ê lndustriais
Eldorado do Sul /RS . Av. das lndústrias, 500 . Fone: (5í) 2125.3333

Joinyille rSC .BR 101 km 43 Unidade A7 . Fone: (47) 3463.60ô0
Curitibâ/PR . Av Mal Floriano Peixoto, 4127 . Foner (41) 3332.3636

Maringá / PR- Rua Maricio Coluci, 4735 - Fone: (,r4) 3232.3535

w Li?{cK r,l/,oulNA5 S.Á
' «t -') 7t. t' .492t0003+3

LINLx r. "ÀS Sô,,
o9l91la].,.tztocfr{il'wy
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oecunaçÃo DE REGUTÁRTDADE FrscAL

Pregão Presencial n" 54l2OL4
Processo Administrativo ne 077 I 2OL4

LINCK MÁQUINAS S.A. , com sede na RODOVIA BR 101, KM 43.,
Unidade A - 07 - Joinville / SC, , inscrita no CNPJ sob o ne

92.747.49210003-63, licitante no certame acima destacado,
promovido pela Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara,

DECLARA, por meio de seu representante legal infra-assinado,
R.G. Ne 5193857-7, que se encontra em situação regular perante
as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social

(FGTS e INSS), bem como atende a todas as demais exigências de

habilitação constantes do edital próprio.

JOINVILLE, 05 de janeiro de 2015.

>_

Íive teado
.760.799-49-7 - CPF 717

Linck Máquinas S.A.

cNP J 92.7 47 .49210003-63

RODOVIA BR 101, KM 43 _ UNIDADE A - 07

892L3-L25 - JOTNVT LLE / SC

FONE: 44 3232.3535 FAX: 44 3232.3535
E-MAIL: maquinasmga@ linckmaquinas.com.br

l,&-
iL

rl)

LINCK S.A. - Equipamentos Rodoviários e lndustriais
Eldorado do Sul/RS . Av das lndúslrias, 500 . Fone: (51) 2125.3333

Joinyillê rsc 'BR 101 km 43 Unidade A7 . Fone: (47) 3463.6060
Curitiba/PR . Av. Mal. Floriano Peixoto, 4127 . Fone: (41) 3332.3636

MaÍingá / PR - Rua Mancio Coluci, 4735 - Fone (,14) 3232.3535
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Jomãl do Comérclo nq

LINCK MAQUINAS S.A.
ÂÍÂ DE ASSETIALÉIAS GERAIS OADIXÁBIA E EXÍRAO

1 - LOCÁL, OATA E HOFÂ: Sode seial d€ Sdi.dád6, .a A6nil. das lfttislriãs na 500, Sâim l.{u!lrial, Eldo
2. PFESENÇÀS: ,riniitâs roprentâftro E!r! d. do! t l!o. do C.pitál Sooál @m dú.no á voto, coilm.
dô.Iâraçõ.! .rlgrdas 6m I êi. t - COiIPOSIçAO D^ llESA: P6sijênlê Luiu C.rlo Utí. € S.c,!táÍiâ Suún
Publ@do no! dlá! 28, 29 e 30 de nâr@ d6 2012 m O'âno O6.lul dr Estado do Flo G.ãlú6 do Sul . rc Jm
dô Diá' I - Em ..mblal. gd.l ordl.adr: .) ToínÍ !s 6tas dos Adhinislrádqú, .tá6irâr, d6ortr . yol
s@ial on@6do ôm 3 ! do rlêrêmúo de 2011 . b) 06lô.8. lobB E dêhnaçio do kdo llquido do .rêrclcb . ã
próprc c) El6q o! @rpdEntes do Comdho ê AdFlnlst!çào d) Ftrsr â rânuh6.âçáô slob.l rcnsál
&.6blé|. gd.l !ír.ordlnariá: á) Aum€nbr o caFl,al 6odâl .1,. Ri 28.000 00O 00 p6'a RS 34 000 000,@
@e êdáçáo 3o 34igo 15 tro Esr,etuto sdi.l. qú tr.t d. dldição d. edrdá F.€ o coÉ.lh.lrc Ê .l.ío
o Est rulo striâI. Eldo.Bdo do sd. 12 dê m€.ro.h 2012 Lüz càrlG Manê, PÍlrdsr. do C.í!s.üto dê Ad.

pecdeto d ónlre a e.oio.ni6 poqrhr. c..{6 o .bLm. eúicâlro nâd)nát, cditâ .. lBma! d. &Í..e
rmuN6féô d,.! dhl4i!b"àdo,Ê! dá Sod€dâdâ .fr .lé Rl 250.m,m (durénl6 . crlq,.ntr mi í.âi,). 11
âcôrÍ,i, ênlrê @! rehbM m rdnião do Cddr'o d! 

^.,mini.@o 
ll - En a.ünuat !cr.l .írrdt

2g.0OO 000.00 (vnrlg . olo miÉs d. É.i!), p!.. Rl 3a 00O 000.00 (tdntá á quâto m'i$.4 d! 6.É), s
Aci@i.l8.. @dlâ.t. . inor.!ôírdo dr. ..9u1íi.l i.t6rv'r ..i) Sâldo dâ codr n.!.tu. L6!€r rc v.l
6l@ntd . d.§ü.^b .lra..câL, úr. Ér't}d): 3r) Sâldo dâ 6íil, 16!€ry! dâ ltuo.thúnlo. Cldt l &
. @. mil, s.i@nlc . dl6b 6 m Ei!, lrht6 . dto c.nr.G): á3) PêÍt6 do .âldc dâ cdrt LiJoG à d
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Ciber Equipamentos Rodoviános Ltda
Rua. Senhor do Bom Fim, 177 - Sarandi
91140-380 - Porto Alegre - RS - Brasil
www.ciber.com.br

PROCURAçAO

OUTORGANTE: CIBER EQUIPAMENTOS nOOOVfÁnfOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob no.

92.678.093/0001-26, com sede na Rua Senhor do Bonfim no. 777, Pofto Alegre - RS, neste ato

representada por seus diretores;

OUTORGADO: ANTERO ELIMAR RIBEIRO, RG 4.677.584-8, Org. Exp. SSPPR/PR, CPF

877 .226.829187, Casado, sito a Rua Isaac Victor Pereira, 926 - Baino Atuba, na cidade de Pinhais/PR -
cEP 83326-200.

PODERES: para representaSo da outorgante perante Município de Nova Santa Bárbara/PR, Pregão

Presencial de n.o 5412014, podendo formular propostas, lances, negociar preços, interpor recursos e

desístir de sua interposição, assinar declarações e praticar todos os atos necessários ao desempenho do

presente instrumento.

O OUTORGADO exercerá o presente mandato observando o disposto na Lei no 12.846/13 ("Lei

Anticorrupção"), comprometendo-se a não praticar quaisquer atos lesivos à administrado pública

nacional ou estrangeira e a garantir que seus diretores, conselheiros, empregados, prepostos e

procuradores ajam em conformidade com referida Lei, respondendo pela reparação de danos causados

à OUTORGANTE resultantes de suas ações ou omissões.

\
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20" ALTERÂÇÃO E CONSOLTDAÇÃO Df CONTRATO SOCTAL DE CrBER
EQUIPAM})I\T.JS R()DOVIÁRIOS LTDA.

CNPJ : 92.67E.093 /0001 -26

NIR-E: 432.037.116-16

Por este instrumento pa(icular,

(i) WIRTGEN Beteiligungsgesellschaft mbH, sociedadc legalmente constituída de acordo corn

as leis da República da Alemaúa, com sede na Reinhard-Wirtgen-Strasse 2,535?8, Windhagcn,

Alemanha, inscrita no CNPJ/MF sob o n" 05.753.36710001-08, neste ato representada por seu diretor,

Sr. Jürgen Wirtgen, alemão, casado, cmpresário, domiciliado na ReinhaÍd-WiÍgen-Strassc 2,

53578, Windhagenwied l, 53577 Neustadt/Wied, Alemanha, poíador do passapoíe tipo PD n"

208743767; e

(iD ERSEG GmbH, sociedade legalmente constituída de acordo com as leis da República da

Alenranha, com sede na Reiúard-Wiígen-Strasse 2, 53578 Windhagen, Alemanha, inscrita no

CNPJ^4I,- sob o n' 12.914.456/0001-46, neste ato representada por seu diretor, Sr. Jürgen Wirtgcn,
já qualificado.

Ambas na qualidade de sócias litulares da totalidade do capital social da sociedade empresária

CIBER EQUTPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.,com sede na rua Seúor do Bom Fim n" 177,

bairro Sarandi, CEP 91.140-3E0, na cidade de Porto Alegre, RS, registrada na Junta Comercial do

Rio Grande do Sul sob o NIRE 432.037.116-16, inscrita no CNPJ/MF sob o n' 92.678.093/0001-26

("Sociedade"), resolvem, de comum acordo, celebrar o presente instÍumeltto particular dc 20"

Alteração de Contrato Social, nos termos que abaixo seguem:

l. Da Abertura de Filial da Sociedade

l.l. Os sócios aprovam, por unanimidade, a abcrtura de uma filial da Sociedade, scndo localizada na BR

l0l, S/N, Lote 01, Quadra 08, CDP 24.890-000, Cidadc Satélite de ltaboraí, 'l'anguá, RJ.

L2. Tendo em vista a deliberação aprovada acima, a Cláusula 2" do Contrato Social passa a viger

com a scguinte redação:

"Cltiusula 02 - Á Sociedade tem sede no rua Senhor do Bom Fim n" 177, baitro Sarandi, na

citlade de Porto Álegre, RS, CEP 91.140-380, ficando eleito o foro desta comorca pura a

resolução das demandas emergenles do presenle inslrumenÍo.

ú
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Parágrufo Primeiro - A Sociedade possui as seguinÍes _filiais
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Filial 0I: loculizada na Rodovitt BR 101 Sul. Km 85,76, bairro Prazeres, na cidade de

Jaboatão dos Guararupes, PE, ( E?: 5.!335 -C)C. orule _funcionará um escritório que exercerá

alividades de represenlação conercial. comet cidizaçdo rie equipamenlos e peças, prestação

de serviços e locação d,e equipamentos. Esta filial operara sob o nome fantasia WIRTGEN
BRASIL.

Filial 02: localizada na av. Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira n" 753, sala 92,

bairro Centro, na cidade de Sorocaba, SP, CEP 18035-060, onde funcionard um escrikírio
qdminislrulivo e de venda, sent a eristência de esloque de produtos.

Filial 03: localizada na av. Perimetral Norte n" 5214, Quadra 2, Lote 04, Setor Peritn, na

cidocle de Goiânia, GO, CEP 74580-200, onde funcionara um escritório que exercerá

cttividades de represenlação comerciol, comercialização de equipamentos e peças, preslação

de serviços e locaçõo de equipamenlos. Esta filial operará sob o nome Íantasia WIRTGEN
BRÁSIL.

Filial 01: locslizada na BR l0l, S/N, Lote 01, Quadra 08, CEP 21.890-000, Cidade Satélire

de ltaboraí, I'anguó, N, onde .funcionarci um escritório que exercerá alividades de

representuçAo comerciol, conercialização de equipamenlos e peças, preslação de sertiços e
locoção de equipamentos. Eslaflial operará sob o notne lantasia ÍYIRTGEN BRASIL.

Pardgrafo Segundo - Por deliberaçdo dos sócios que represenÍant a maioria do capital
social, a Sociedade poderá abrir, .fechar ou transferir filiais e outros eslabelecimentos ent

toílo o lerrilório nacional, devendo o ato deliberativo ser levado a arquivarnenlo no Regislro

do Comércio. "

2, Da Consolidação do Contrato Social da Sociedade

2.1. Por unanimidade, os sócios aprovam consolidar o Contrato Social da Sociedade, nos terrnos

abaixo:

CONTRATO SOCIAL DE

CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.

Denominaçio Social

Cláusula 0l - A Sociedade girará sob denominação social de Ciber Equipamentos Rodoviário§

Ltds.

Cláusula 02 - A Sociedade tem sede na rua Senhor do Bom Fim no 177, bairro Sarand

Porto Alegre, RS, CEP 91.140-380, Íicando eleito o foro desta comarca para a

demandas emergenles do presentc instrumento.
t'-
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Parágrafo Primeiro - A Sociedade possu: as seguintes [i!ia's:

Filial 01: localizada na Rodovia BR l0l Sul. Km E5.76, bairro Prazeres, na cidade de Jaboatão dos

Guararapes, PE, CEP: 54335-000, onde funcionará um escritório que exercerá atividades dc

representação comercial, comercialização dc equipamentos e peças, prestação de serviços e locação

de equipamentos. Esta filial operará sob o nome fantasia WIRTGEN BRASIL.

Filial 02: localizada na av. Prcsidente Juscelino Kubitschek de Oliveira n' 753, sala 92, baino
Centro, na cidade de Sorocab4 SP, CEP 18035-060, onde funcionará um escritório administrativo c

de venda, sem a existência de estoque de produtos.

Filial 03: localizada na av. Perimetral Norte n' 5214, Quadra 2, l-ote 04, Setor Perim, na cidade de

Goiânia, GO, CEP 74580-200, onde funcionará um escritório que exercerá atividades de

representação comercial, comercializaçào de equipamentos e peças, prestação de serviços c locaçào

dc cquipamentos. Esta filial operará sob o nome fantasia WIRTGEN BRASIL.

Filial 04: Iocalizada na BR l0l, SA.l, Lote 01, Quadra 08, CEP 24.890-000, Cidade Satélite dc

Itaboraí. Tanguá, RJ, onde funcionará um escritório que exercerá atividades de repÍcsentação

comcrcial, comercialização de equipamentos c peças, prestação de serviços e locação dc

equipamentos. Esta filial operará sob o nome Í'antasia WIRTGEN BRASIL.

Parágrafo Segundo - Por deliberação dos sócios que representam a maioria do capital social, a

Socicdade poderá abrir, fechar ou transferir filiais e outros estabelecimentos em todo o território

nacional, devendo o ato deliberativo ser levado a arquivamento no Registro do Comércio.

Objeto Social

Cláusula 03 - O objeto da Sociedade é

a) a indústria c o comércio de máquinas, peças e equipamentos rodoviários, agrícolas c de constÍução

de obras civis;

b) a importação e a exportação de máquinas, peças c equipamentos rodoviários, agrícolas e de

construção de obras civis;

c) a importação de óleo lubrificante acabado; \
Y

d) a locação, sob qualquer forma, de máquinas, peças e equipamentos rodoviários, agrícolas c dc

";"o,jl]o"."':'j:;..,""--* "o,u',,"^, 
peças e *,*".*., rodoviários, *,,*,^ " 
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construção de obras civis; e

f) a representação comercial de máqui.ras, pcça" e equipam:ntos rodoviiírios, agrícolas e de

construção de obras civis.

Parágrafo Único - Por deliberação dos sócios que representarn a maioria do capilal social, a

Sociedade, representada poÍ seus diretorcs, na forma deste contrato social, poderá participar de

outras sociedades, civis ou comerciais, independente do tipo juridico que adotem, teúam elas objeto

socia[, congêneres ou não,

Prazo de Duração

Cláusula 04 - O prazo de duração da Sociedade seÉ por tempo indeterminado.

Capital Social

Cláusulr 05 - O capital social é de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de Reais), dividido em

12.000.000 (doze milhões) de quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um Real) cada uma, distribuídas

enke os sócios da seguinte forma:

WIRTGEN Beteiligungsgesellschaft mbH I 1.999.900,00

ERSEG GmbH 100,00

Total 12.000.000,00

Responsabilidadc Limitada

Cláusula 06 - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao yalor de suas quotas, mas todos

respondenr solidariamente pela integralizâção do capital social.

Administração

Clóusula 07 - A Sociedade será gerida, administrada e representada por uma diretoria composta de

três adminístradores, sendo um Direlor Presidente Administrativo e Comercial, um Direlor
Presidente lndushial e um Diretor sem designação especifica, que terão pÍazo de gestão de três anos,

nomeáveis e destituíveis a qualquer tempo em Reunião de Sócios, por deliberação dos sócios cuja

soma do valor nominal das quotas represenlem a maioria do capital social.

Cláusula 08 - Ficarn nomeados, desde 12.12.2012 aÍé 12.12.2015 os seguintes administradores:

DIRETOR PRESIDENTE ADMINISTRATIVO E COMERCIAL: Luiz Marcelo Garcia Tegon,

divorciado, administrador de empresas, residenle e domiciliado na Rua Eng. Afonso Cavalcanti, 31,

$grtamcnto 802, Porto Alegre, RS, portador da cédula de identidade n'08367188-3, cxpedida pela {

u /,k
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IFP/RJ, e inscrito no CPF sob n" 033.935.497 -66

DIRETOR PRESIDENTE INDUSI'RIAL: Darriei Siebrecht, alemão, casado, empresário.

residente e domiciliado na Rua Barão do Ubá,459, Apaíamento 402, Porto Alegre, RS, portador da

cedula de identidade para estrangeiros (RNE) n" V454427-8, expedida peta CGI'I/DIREÍDPF,
inscrito no CPF/MIi sob n" 232.1 87-878-90.

DIRETOR: Clauci Mortari, brasileiro, casado pelo regime de comuúão parcial de bens, cngenhciro

mecânico, residente e domiciliado na rua Matias José Bins n" 132, na cidade de Porto Alegre, RS,

portador da cédula de identidade n"5009237041, expedida pela SSP/RS. e inscrito no CPF sob no

CPF n" 221 .091.290-34.

Drs Responsabilidades e Poderes da Administração

Cláusula 09 - No âmbito das prcscrições legais, e como complementação das determinaçõcs deste

Contrato Social, os sócios outorgam a Administração e seus procuradores as seguintes

responsabilidades:

I - Diretor Presidente Administrativo e Comercial e Diretor Presidente Industrial:

a) Cumprir com a realização do planejamento anual deliberado pelos sócios sobre as áreas de suas

responsabilidades;

b) Conj untamente, convocar e presidir as reuniõcs da Diretoria;

c)DesetnpataÍ as votações das deliberações tomadas em reuniões da Diretoria sobrc as áreas de suas

responsabilidades;

d)Vetar as delibcrações tomadas em reuniões de Diretoria que estejam em desacordo com as

políticas e definições estratégicas dos negócios estabelecidas pelos sócios que representam a maioria

do capital social;

e) Distribuir as atribuições entre os Diretores;

! Delibcrar sobre a cornpra, venda ou oneração dos bens móveis e imóveis registrados no ativo

permanente da Sociedade;

g)Deliberar sobre questões atribuidas as áreas de suas responsabilidades; e

h)Elaboração do balanço anual e do relatório de gestão da sociedade. Y

Í
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a) Cumprir com o planejamento anual deliberado pelos sócio:

b) Participar das reuniões da Diretoria;

c) Na asência do Diretor Presidente, com deliberação do mesmo e/ou dos sócios, assumir as

responsabilidades que lhe forem atribuidas; e

d) Deliberar sobre questões atribuídas as áreas de sua responsabilidade

Cláusula l0 - No cumprimento das dcterminações deste Contrato Social, os sócios outorgam a

Administração os seguintes poderes para a prática dos seguintes atos:

I - Diretor Presidente Administrativo e Comerciâl e/ou Diretor Presidentc Industrial,
conjuntamente com outro Diretor e com a enuência prévia por cscrito dos sócios:

a) Alterar a atividade e o foco dos negócios, especialmente em relação à produção e série dos

produtos, assim como realizar transações não condizentes com os negócios normais da

Sociedade;

b) Alteração da denominação social da Sociedade, transferência da sede, dissolução c liquidação

da Sociedade;

c) Indicação e destituição membros da diretoria e gerentes com poderes legais;

d) Aquisição, constitüção, reorganização e venda de sociedades ligadas, aumentos/reduções de

capital, rescisão de conlratos de sociedade nas quais a Sociedade seja aciouista majoritríria, a

celebração de contratos de sociedades por conta de participação e a criação e extinção de

fi[iais;

e) Vender ou de qua.lquer forma dispor toda e qualquer paíe substancial da Sociedade ou o
ncgócio como um todo;

f) Aprovação das demonsbações Íinanceiras anuais e deliberação sobre distribuição dc lucros;

g) Contratação de auditores externos e contadores independcntes;

h) Transaçõcs referidas nas alíneas (a) à (g) e (i) à (cc), quando elas forem realizadas nas

subsidiárias da Sociedade, de acordo com as relevâncias individuais de cada uma delas;

i) Execução ou aditaÍnento de contratos societiírios, cooperação e distribuição;
{
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j) Conrpra e venda de bens imóveis e real,zaçõo dc negó:ios i.nobiliários;

k) Àdquirir c vender licenças, direitos de propriedade industrial e similares, assim como licenças

para tais direitos e valores. Não será necessária a anuência nas aquisições de direitos de uso,

patentes ou licenças para softwares comuns ou para softwares padrões incluídos no escopo de

fomecimento de equipamentos de informática adquiridos pela Sociedade;

l) Vender ou dispor de bens móveis registrados no ativo permanente da Sociedade cujo valor de

venda individual seja superior a 100.000,00 EUR (cem mil Euros) por transação, com a

exceção do alugucl de máquinas;

m) Contratar consultores extenros e elaboração dc pareceres cujos honorários individuais sejarn

superiores a 12.000,00 EUR (doze mil Euros), limitado ao total anual de honorários em

25.000,00 EUR (vinte e cinco miI Euros);

n) Celebrar contratos de aluguel ou arrendamento, assim como outros contratos que constituam

uma obrigação de dóbito permanente por um período de mais dc um ano, cujo valor anual

seja superior a 200.000,00 EUR (duzentos mil Euros);

o) Propor ações judiciais e celebração de acordos em processos judiciais cujos valores em

discussão superem 25.000,00 EUR (vinte e cinco mil Euros);

p) Celebrar quaisquer outros contratos diversos daqueles dccorrentes da prática normal dos

negoclos;

q) Onerar bens imóveis em decorrência de garantia prestada em favor de terceiros;

r) Transferôncia e peúor de créditos litigiosos, transferência de propriedades em garantia, bem

conlo a concessão de quaisquer outras garantias em favor de bancos, outras instituiçÔes

financeiras c terceiros, as quais não estejam dentro do curso normal dos negócios;

s) Dar garantias a terceiros e aceitar garantias de socicdades ligadas c tercciros. Excetuam-se as

garantias de débitos e obrigações com prazo de até três anos, de contratos administrativos

(licitações), garanüas de dcsempcnho de importações c garantias dadas etn opções de

recompra de produlos vendidos:

t) Tomar empréstimos, inclusive bancários, incluindo a fixação ou aumento de lirnites

crédito, se forem superiores ao orçamento anual aprovado, bem como alterações imprevi

contratos de Íinanciamento de longo prazo com um valor individual maior queu
h @
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3.000.000,00 EUR (três milhões de F.uros);

u) Compra e venda de derivativos linanceiros, celebração de conúatos de câmbio ou swaps para

Íins de hedge quando o valor for maior que EUR 1.000.000,00 (um milhão de Euros) por

transação ou, quando somadas, tâis transações ultrapassarem o montante de EUR

3.000.000,00 (três milhões de Euros) anuais;

v) Celebrar contralos com sócios ou diretores, bem como parentes próximos de sócios ou

diretores. Tais contratos serão considerados como contratos de trabalho. Por parente próxinro

entendem-se: (i) noivos; (ii) cônjuges; (iii) parente ou paÍente por ahnidade em linha reta;

(iv) irmãos; (v) sobrinhos; (vi) cônjuges dos irmãos e imrâos dos cônjuges; (vii) tios; (viii)
pessoas que estão relacionadas enúe si como pais e fllhos através de relação de tutela

envolvendo domicilio comum (tutores c tutelados); (ix) nos casos dos itens (ii), (iii) e (vi)
quando não mais existir a rclagão matrimonial que deu origem ao paÍentesco; (x) os casos dos

itens (iii) até (vii) quando deixar de existir o parentesco ou o parentcsco por afinidade por

causa de adoção; (xi) No caso do item (viii), quando não haja mais a relação domiciliar,

contanto que as pessoas (pais e filhos) ainda possuam relação.

w) Cclcbrar contratos com sociedades cujos sócios ou diretores sejam diretores da Sociedade ou

seus respectivos parente, e possuam participação societária superior a 5% (cinco por ccnto)

do capital social. Por parente pÍóximo entendem-se: (i) noivos; (ii) cônjuges; (iii) pareute ou

parcnte por afinidade em linha reta; (iv) innãos; (v) sobrinhos; (vi) cônjuges dos irmãos e

irmãos dos cônjuges; (vii) tios; (viii) pessoas que estão relacionadas entrc si corno pais c
filhos atraves de relação de tutela envolvendo domicílio comum (tutores e tutelados); (ix) nos

casos dos itens (ii), (iii) e (vi) quando não mais existir a relação matrimonial que deu origcm

ao parentesco; (x) os casos dos itens (iii) até (vii) quando deixar de existir o parentesco ou o

parentesco por afinidade poÍ causa de adoção; (xi) No caso do item §.iii), quando não haja

mais a relação domiciliar, contanto que as pessoas (pais e filhos) ainda possuarn relação.

x) Contratar ou demitir empregados com remuneração anual superior a 70.000,00 EUR (setenla

mil Euros);

y) Conceder todos os tipos de beneficios de aposentadoria e promessas dc pensão, bem como a

constituição de Íündos beneficcntes e/ou fundos de pensão, e outros;

z) Conceder quaisquer empréstimos a empregados, com a exceção de adiantamentos dc salários

ou despesas de viagem;

aa) Adoção do orçamento anual (planos de vendas, desenvolvimcnto, financeiro c

lucratividade) c do plano corporativo de médio prazo; ^"11
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cc) Os investimentos previstos no o,çômen1o anual, pc:ém sujeitos à aprovação prévia dos

sócios, e outros investimentos não previstos rro orçamcnto anual.

Parágrafo único - Os investimentos previstos no orçamento anual dispensam autorização prévia dos

sócios. Contudo, se algum dos investimentos não for feito dentro do mesmo excrcício social da

autorização, o diretor ficará obrigado a obtcr nova autorização dos sócios.

II - Diretor em conjunto com outro l)iretor:

a) Representar ativa e passivamente a Sociedade;

b) Nomear procuradores "cd negolia" e "ad juditid", prevendo no instrumento de

mandato, que o prazo dc vigência da procuração se encerrará no dia 3l de dezembro do ano

em curso;

c) Assinar cheques, notas promissórias e outros títulos de credito com valores superiores

acima de 100.000 EUR (cem mil Euros).

III - Diretor em conjunto com outro Procurador:

a) Nomear, celebrar, alterar e rescindir contratos, escritos ou tácitos não contemplados no item I

acima e previstos no âmbito negocial da Sociedade;

b) Assinar cheques, notas promissórias e outros títulos de credito com valores limitados ao valor

de 100.000,00 EUR (cem mil Euros).

c) Representar a sociedade perantc órgãos públicos da administração direta ou indireta,

municipal, estadual e federal, perante instituições bancárias, empresas de economia mista e

empresas privadas.

IV - Procurador em conjunto com outro Procurador:

a) Assinar cheques, notas promissórias e outros títulos de credito conr valores limitados ao valor

de 100.000,00 EUR (cem mil Euros).

b) Representar a sociedade perante órgãos públicos da administração dircta ou indireta,

municipal, estadual e Í'edera[, perante instituições bancárias, empresas de economia mista e

I

empresas privadas

w
ú/

1n6



09gL t 'túooorr.Lo.{§ro



1^?

Parágrafo Primeiro - Todos os valores referidos nesta cláusula serào reâjustados anualmente, pela

taxa de câmbio definida para o lluro- e m valor,:s dc Iteai:;. m, Orçamcnto Operacional do ano

vigente.

Parágrafo Segundo - Para o exercicio dos poderes acima, na função de Procurador, serão norneados

apenas colaboradores que exerçam cargo gerencial na Sociedade.

Parágrafo Terceiro - É vedada a realização de acordos e conlratos com empresas e./ou prestadores

de serviços que teúam em seu quadro societário, sócios, administradores, colaboradores e/ou

parentes de qualquer Diretor, em qualquer grau, na sociedade.

Exercício Social e Disúribuição de Resultados

Cláusula ll - O exercício social se enccrra no dia 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que

serão elaborados pela administração o inventário, o balanço patrimonial, o balanço de resütado

econômico e as demais demonstrações financeiras e contábeis determinadas em lei.

Parágrafo Primeiro - Os administradores deverão colocar os documentos a que se refere o copul

desta cláusula à disposição dos sócios na sede social e no prazo mínimo de 30 (rinta) dias que

antecederem à realização da Reunião Ordinií,ria dc Sócios, que se realizará todos os anos.

Parágrafo Segundo - Os sócios cuja soma do valor das quotas represente a maioria do capital social,

reunidos na forma dcste Contrato Social, poderão deliberar pela distribuição total ou parcial do

resultado líquido do exercício ou dos rcsultados acumulados, e que serão atribuídos a cada sócio na

proporção da sua participação no capital social.

Reunião de Sócios

Cláusule 12 - A reunião de sócios deverá ser rcalizada, pelo menos, uma vcz ao ano, dentro dos

quatro primeiros meses após o cncerramento do exercício social com o propósito de (i) tomar as

contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial c o de resultado econômico; (ii)
designar administradores, quando Íbr o caso; e (iii) tratar de qualquer outro assunto constante da

ordem do dia ("Reunião Ordinaria de Sócios")

Parágrafo Primeiro - Sem prejuízo do previsto no uput, poderão ser convocadas reuniões de sócios

a qualquer tempo, sempre que os interesses da Sociedade assim o exigirem ("Reunião Extraordinária

de Sócios").

Parágrafo Segundo - Os sócios deverão ser convocados mediante edital de convocação assinado por

qualquer um dos diretores ou qualquer um dos sócios, e entregues mediante recibo, aviso de

recebimento ou correspondência registrada que assegure a comprovação do seu recebimcnlo, com

antecedência mínima de oito dias da realização da reunião. O edital de convocação conterá,

nccessariamente, a ordem do dia relativa aos assuntos a serem tratados na reunião de sócios.

w
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Parágrafo Terceiro - A reunião dc -ó,:i<'s podrrá ser Íl,arizÀJa dentro ou fora da sede social,

inclusive fora do território nacional, e,n data e hrrra deterr.'rinados no edital de convocação, e instalar-

se-á, em primeira ou em segunda convocação, com o quórum mínimo exigido em lei. Fica autorizada

desde já a realizaçâo da reunião por videoconÍêrência.

Parágrafo Quarto - A deliberação do sócio que rejeitar as contas dos administradores e/ou o
balanço patrimonial e de resultado econômico deverá ser fundamentada e apresentada por escrito.

Parágrafo Quinto - Caso não seja possivel a comprovação do recebimento da convocaçâo pelo

sócio, na forma do paÍágrafo l'desta cláusula, o edital será publicado em jomal de grande circulação

da sede social da Sociedade, por Eês vezes, ao menos, devendo mediar, entre a data da primeirâ

inserção e a da realização da reunião, o prazo mínimo de oito dias, para a primcira convocação, e dc

cinco dias, para as posteriores.

Cláusula 13 - As seguintcs matérias serão apreciadas cxclusivamenle na reunião de sócios e serão

aprovadas pela deliberação dos sócios que representem, no minimo, % (três quartos) do capital

social:

a) Alteração de quaisquer das cláusulas deste contrato social;

b) lncorporação, cisão, fusão ou dissolução da Sociedade, bem como a cessação do seu eslado

de liquidação;

Parágrafo Primeiro - Todas as demais deliberações tomadas em reunião de sócios serão tomadas

pelos sócios cuja soma do valor nominal das quotas representem a maioria do capital social.

Neúuma deliberação pertinenle à Sociedade será tomada apcnas pela maioria pela maioria dos votos

prcsentes à reunião de sócios.

Parágrafo Segun«lo - Iricam dispensados dc publicação todos atos e deliberações lomadas pelos

sócios ou diretores, com exceção dos atos que impliquem em rcdução do capital social. os quais

scrão publicados em jomal local de grande circulação, no prazo legal.

Cláusula l4 - Toda referência feita neste instrumento a "maioria dos quotistas", "maioria do capital"

ou simplesmente a "maioria" deve ser sempre entendida como relativa a mais de 50% (cinquenta por

cento) do capital social.

Dispensa da Reunião de Sócios

Cláusula 15 - A reunião de sócios torna-sc dispensável quando todos os sócios decidirem, po

escrito, sobre a matéria que seria objeto dela.

v'
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Cláusula 16 - Ocorrerá dissolução da So,:iedade nas h:p.5tcsr.s pr':vistas em lei, ou quando assim o

deliberarem os sócios cuja soma do valor nominal das qubtas represente mais de % (três quartos) do

capital social, procedendo-se nessa ocasião à sua liquidação, e, uma vez saldado todo o passivo. o

ativo rcstante será paÍilhado entre os sócios, proporcionalmente a sua participação no capital social.

Transformação em Sociedade Anônima

Cláusula l7 - A transformação da Sociedade ern sociedade anônima poderá ser cfetuada a qualquer

tempo em reunião de sócios pcla deliberação dos sócios que repÍesentem mais de % (três quâÍos) do

capital social.

Declaração de Desimpcrlimento

Cláusula l8 - Os administradores Clauci Mortari, Luiz Marcelo Garcia lcgon e Daniel Siebrecht,

declaram que não estâo condenados a pena que vede, ainda que temporaÍiamente, o accsso 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 as normas de def'esa da

concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedadc, enquanto pcrdurarem os

ef-eitos da condcnação.

Ii por estarem assim justas e contratadas assinam as partes o presente instrumento em 03 (rês) vias

de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que suíarn seus jurídicos c lcgais

efeitos.

I'orto Alegre, I I de Março de 201 3.

Sócias

WI ENB ungsgesellschaftmbH

Jürgen Wirtgen

ERS GmbH
gcn Wirtgen

Diretor

Testemunhas:
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RERRATTFTcAÇÃo DA 20' Ar,rEBÃe^§dpr:covrnnro socrAr, DE crBER
EeUIPAMENToS RonovrÁnros LTDA.

CNPJ: 92.678.093 I 000 1 -26

NIRE: 432.037.116-16

Por esúe instrumento particulaÍ,

(D WIRTGEN Beteiligungsgosellschaft mbH, sociedade legalmente constituída de acordo

com as leis da República da Alemaúa, com sede na Reinhard-Wirtgen-Strasse 2, 53578,

Windhagen, Alemarúa, inscrita no CNPJ^4F sob o no 05.7 53.36710001-08, neste ato

representada por seu diretor, Sr. Jürgen WiÉgen, alemão, casado, empresárío, domiciliado na

Wied 1, 53557, NeustadUWied, Alemanh4 poÍador do passaporte tipo PD n'C2W82MM5Z; e

(ii) ERSEG GmbH, sociedade legalmenle consütuída de acordo com as leis da República da

Alemanha, com sede na Reinhard-Wirtgen-Strasse 2, 53578 Windhagen, Alemaúa, inscrita no

CNPJ/MF sob o no 12.914.45610001-46, neste ato representada por seu diretor, Sr. Jürgen
Wirtgen, já qualifrcado.

Ambas na qualidade de sócias titulares da totalidade do capital social da sociedade empresária

CIBER EQUIPAMENTOS RODOVúRIOS LTDA.,com sede na rua Senhor do Bom Fim
n" 177, bairro Sarandi, CEP 91.140-380, na cidade de Porto Aegrc, RS, registrada na Junta

Comercial do Rio Grande do Sul sob o NIRE 432.037.116-16, inscrita no CNPJ/MF sob o no

92.678.09310001-26 ("Sociedade"), resolvem, de comum acordo, celebrar o presente

instrumcnto particular de Reratificação da 2ff Alteração de Contrato Social, nos termos que

abaixo seguem:

l. i. As sócias, por unanimidade do capital social, aprovam a retificação da cláusula 08 da 20"

Alteração e Consolidação do Conhato Social da Sociedade, arquivada na JUCERGS sob n'
3771361 no dia 251O312013, a fim de adicionar o CEP na qualificação dos administradores Sr.

Clauci Mortari, Sr. Luiz Marcelo Garcia Tegon e Sr. Daniel Siebrecht, quais sejam,91.300-

290, 90.440-1 l0 e 90.450-090, respectivamente.

1.2. Desta forma, a qualificação correta dos Diretores são as seguintes

DIRETOR: Clauci Mortari, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens,

engeúeiro mecânico, residente e domiciliado na rua Matias José Bins n' 132, CEP 91.300-

290, na cidade de Porto Alegre, RS, portador da cédula de identidade n'5009237041, expedida

pela SSP/RS, e inscrito no CPF sob n" 221.091.290-34.

v"
llff,'

/
/

I

(



:f i.^

a

:

=o
g

=

-{
C!
m

=oz
ào
q
m
z
ot
I
m
!oa-{
o

mo

.ffiEEa$

at

x
t
e

à

E

ê

c
m

(,

4>

g

:!.

s?
f

I

3
;
!,'

:lc

q

+



1LI

: - 1 :' :- :^' -

DIREToR PRESIDENTE annanusrÊltfuQ"e CqúBlicrai: Luiz Marcelo Garcia

Tegon, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Eng.

Afonso Cavalcanti, 32, Apartamento 802, CEP 90.440-110, na cidade Porto Alegrc, RS,

portador da cédula de identidade n'0836718E-3, expedida pela IFP/RJ, e inscrito no CPF sob

n' 033.935.497-66.

DIRETOR PRESIDENTE INDUSTRIAL: Daniel Siebrecht, alemão, casado, empreúrio,
residente e domiciliado na Rua Barão do Ub{ 459, Apartamento 402, CEP 90450-090 na

cidade de Porto Alege, RS, portador da cédula de identidade para estÍangeiÍos (RNE) n'
Y454427 -8, expedida pela CGPVDIRDíDPF, inscrito no CPF/MF sob n" 232.187.87E-90.

1.5. Todos os demais atos praticados na 20 Alteração e Consolidação do Contrato Social da

Sociedade, arquivada na JUCERGS sob n'3771361 no dia 2510312013, são ratificados pelas

sócias neste ato.

E por estarem assim justas e contratadas assinam as partes o presente instrumento em 03 (três)

vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que surtam seus

jurídicos e legais efeitos.

Porto Alegrc, 19 de abril de 20 13.

Sócias:

WIRT gungsgesellschaft mbH
JÍlrgefÚirtgen

G

Testemunhas:

Jürgen

wrêvoI

Diretor

2.
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1.

Nome:

CPF^,ÍF

R.G.:

T-a-.
'?z) aao o

4o fiÇ 3LtL4ç %.^

luti+4*tt
46A. taD -45

6S\-v.G.: BNE V?qÔj5
cERÍlFrca ) REGTSTÀO EM: . Í 3/06i/201i SOB No 386806

,1 t
Ptoto.,rto: t3t1 22911-9i' DE 16/ú4f2013
anp!sse:43 z ozttiet é.. . .":,.-1clBur !; r our:r;Tos poD,vlÁÂÍos lrt-9
I,iIJÂ ;

r
r,
ff-

&
.JOSÉ TAOEU JACOBY
SECRETÀRI0-GEFÂL

fr



{
@
m

=oz
o
o
m
zo
í
0
m
!o

I
9

=
T
4

I

>l
ci{:
ml
zl

o
F
m

ê

À
É

e>õã

3

g

:I
5

a

u?
E

a
a

à
ê

?,

o
=

3s

g

3

B



112
/a:\ A JUEJ}WIRTGEN

\f/ .9ur.^rrNror .oDovrÁiro5

Ciber Equipamentos RodoviáÍios Ltda.

Rua Senhor do 8om Fim, 177

9114G380 - PORTO ALEGRUR$ Brasil

Telefone +55 5'l 3364 9200 / Fax: +55 51 336Á 9222

e-mail: g!0Cí@q!9IjgEE

w!íw. cibeí. com. br

ANE.XO XI
DDCLARÂçÃO DE REGULARIDN)E FISCAL

Pregão Presencial N" 54/2014 - SRP

Ciber Equipamentos Rodoviários Ltda., com sede na Rua Senhor do Bom

Fim, 177, inscrita no CNPJ sob o n" 92.678.093 /000I-26, licitante no

certame acima destacado, promovido pela Prefeitura Municipal de Nova

Santa Bárbara, DECLARA, por meio de seu representante legal infra-

assinado, R.G. N" 4.677.584-a, qtle se encontra em situaçáo regular perante

as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social (FGTS e

INSS), bem como atende a todas as demais exigências de habilitação

constantes do edital próprio.

Porto Alegre, 05 de Janeiro de 2015.

os.L

H

Âssinatura
Empresa: Ciber Equi
Representante Legal:
Cargo: Procurador
RG:4.677.584-8
cPF| 877.226.A29-47
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CIBFE Ê.IUIPÂMENTOS
RODiI' ,,'i.':OS LTDÀ

RUA SENn, ,,1 DO EOl, FllI, í77
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Ciber Equipamentos Rodoviários Ltda.

Rua Senhor do Bom Fim, 177

91140-380 - PORTO ALEGRE/RS- Brasil

Telefone: +55 51 3364 9200 / Fax: +55 51 3364 9222

e-mail: qihej@cjbercom.br

www.ciber.com.br

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE

HABILITAçÃO

Prezados Senhores:

A empresa Ciber Equipamentos Rodoviários Ltda., inscrito no CNPJ n"

92.678.093 /0001-26 por intermédio de seu representante Iegal o Sr.

ANTERO ELIMAR RIBEIRO, portador da RG n" 4.677.584-8 e do CPF n"

877.226.829-87, deciara que " Atende Plenamente" aos requisitos de

Habilitação, conforme exigido pelo inciso VII, do artigo 4" da Lei Federal no

10.52O, de 17 de julho de 2OO2.

Porto Alegre, 05 de Jaleiro de 2015

Assinatura
Empresa: Ciber Equipamen
Representante Legal: ANTE
Cargo: Procurador
RG:4.677.584-8
CPF: 877.226.829-47
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SHARK iláquinaslobiirodo por p,robonprlmus

SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUçAO LTDA. CNPJ: 06.224.12110011-75,lÊi
90530219-í0; Endêrêço: Av. Tiradentes No 430í; Jd. Rosicler, Londrina - PR,
CEP: 86.072-000; Têlefone: (43) 3375-5700, Fax: (43) 3375-5708, E-mail:
cesar.luiz@sharkmaouinas.com. br / ihone. romag noli@s harkmaq u inas. com. br

m

1

.utal

PREGÃO PRESENCIAL N' 54/2014
ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

l.í - A presente licitação tem por objeto a Aquisição de Rolo Compactador,
conforme especificações e quantitativos abaixo relacionados.
2- Das especificaçóes e características do objeto

O prazo de entrega será de até 30 (Íinta) dias corridos, contados a partir da
emissão da autorizaçáo de fornecimento pelo Departamento de CompÍas da
PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

SE Vencedora a empresa shark maquinas oÍerecerá tÍeinamento (pratico e
teórico), de 08 (oito) horas, à operadores de máquinas do Município, versando
sobíe manutenção e operação do equipamento, sem qualquer custo adicional.

i

N

LOTE: 1-Lote001
Código do

produto/serviÇo
Nome do produto/serviço Qtde Unid Preço

máximo
Preço

máximo
total

6364 Rolo compactador vibratório
Fabricado pela Protonprimus,
Marca Muller, novo, Modelo vap
70 LCT, autopropelido; tambor liso
com kit patas;com barra aspadora;
com pneus traseiros de tração;
motor com potência de 125 HP;
direção hidráulica/hidrostática,
traÇão nas rodas traseiras e no
rolo; sistema ROPS/FOPS; cabine
fechada de fábrica com aÍ
condicionado; peso operacional de
12.750 kg; faróis dianteiros e
lanternas traseiras; espelhos
retrovisores; limpador do para-
brisa; frete ClF.

1,00 UN 304.200,00 304.200,00

304.200,00
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SHARK Háquinasfobricodo oor protonpdmus

Os serviços de garantia e revisões do Rolo Compactador serão realizadas na

Garagem de Máquinas
do Município, sem a incidência de nenhum custo adicional, querem sejam
referentes ao deslocamento, hospedagem e a realizaçáo destes serviÇos,
ficando a cargo do Municipio apenas a reposição de peças que apresentarem
desgaste natural durante o período da garantia. Havendo necessidade de
remoçáo do equipamento até a oficina credenciada da Contratada, o custo do

transporte ficará a cargo da mesma.
Assistência Técnica: A empresa shark Maquinas Mantém assistência técnica
na Região do Município de Nova Santa Bárbara (PR), via concessionária da

marca cotada, e esta localizada num raio não superior a 200 km do município.

DO LOCAL DE ENTREGA DOS OBJETOS

Os materiars serão entregues em local a ser indicado na solicitaÇão de

Íornecimento, em horário comercial de segunda a sexta-íeira, com seguro,
frete, carga, descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando a Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades

\ . Proposta Valida por 60 Dias

Londrina, 05 de Janeiro de 20'15

SHARK MÁOUI N O LTDA

c s Santos

R .963.9 SSP.PR

c : 022.792.259-05

Gerente de filial
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)Municipio de Nova Santa BáÍbara

Pregão Presoncial 5N2O14

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PROOUTOS / SERVIçOS

CtaJ. O6.224.121t0O11-75 FoÍnocodor : SI-ARX l/tÀQUllAS PARA COi.lSTRuÇÃO LTDA

Endêrêço: AVENIDA TRADENIES 4301 - JARDIM ROSICLER - Lol.lDRlM/FR - cEP86072-000

lnscrição Estâdual: 9053021910 Contâdor:

Efi ail: cesar.luiz@sharkÍmquinas.combr

Te l€Íonê: 43 3375-5700 Fax: 43 3375-5708 Ce lular: 43 882+9608

ÍeleÍon6 contador:

tuprosêntenlo: CESAR LUE mS SAMOS

Érdo16ç0 ro pros6ntanto: LONDRIiIA/PR - Ct-
Email roprssontanto:
Banco: 104 - CEF

CPFt 022.792.259-05

Agência: 257- - CATXA ECOIIOí\/iCA - SAO PAL,-CySP

RG:

Conta: 1169-2

TeleÍono roprosontânte:

[hta de aboÍtura:
?i i.

Ordo. Unld P.âço Má mo Msrca
:iEffiffi;ffii

Proço Unllá.loN'ltoÍrl Ds.cÍlção do Produto / Sêívlço

OOl ROLO COMPACTAOOR

Rolo compâclâdd vibralóÍio novoi aulopropêlidoi lâmboÍ tiso com kit palas: com bara
râspadoíâi com pneus ríaseiros dê traçáoi moroí com por6nciâ mÍnimâ de 125 HPi diÍoçâo
hidrá'rllcã/hidroslática; lraçáo nas rodas lrasoiras o no Íolo; slslêmâ RoPs/FoPsi cabln€
,€chada d€ Íâbica com aí condicionado; p€so operacionaÍ mlnimo d€ 10 500 kgi Íâóis

1.00 uN 304 2OO OO PROTON MULLER VAP 70

O LTDA

304.200.00

PREçO TOTA DO LOTE

0 5 JAN 20Í5
TOTA. OÂPROPOSTA

flççpn trccc:corrnffi inçr:s(íi Ítrqrii.t íà' r lt : 
rr 

:rr

, rpnqdÍrfii

ltiif,RmlrBtlÀ

304.200.00

dianloiros e lant€rnâs rraserasi espêlhos r€lrovisor€si lrmpa

304.200,00

30d200,00

11-75

T

6ProF6b-Vdsáo:11.38

É

o)

0.roÍ20r5 11:02:26 
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Municipio de Nova Santa Bárbara

Pregão Presêncial il12014

PROPOSTA DE FORNECTMENTO DE PRODUTOS / SERV|ÇOS

) )

CNPJ: 92.747.492/000363 FornecodoÍ: Linck Maquinas S/A

Endereço : Rod 8R101, KM43 A-07 Unidade A 07 - - Joinülle/Sc - CEP 89213-125

lnscriçào Edadual: Contador:

E-mail: maqurnasmga@linckmaquinas.com.br

Íolofono: 44.3232-3535 Fax:443232-3535 Celular:44.9944-4180

TglgÍono contadoí:

Ropresontanto: Jeziel de l\4oraes dos Santos CPF: 456.0,f8.000-15

Endoroço Íoprgsentante: Av lvarcilio Dias 1290 202 - Zona 3 - MaÍinga/PR - CEP 87-50-1?0

E.mail r€pÍêsontantg: ieziel@linckmaquinas.com.br

Banco: 41 - BANRISUL Agênci.: 100- - - Joinülleisc

t4ti 1.,d01 r . lotE oo1 rtr,i , lt, I ,,1 .r.,,i,ii,l' .l,l

lrPltem Descriçáo do Prodúo / SoÍviço Qtde

RG:7037295628

Contâ: 68577500-0

Preço Máximo Marca

ToleÍono ropro$ntanto: 44.99444180

Unid

Data do abertura: 6/6/2014

PÍêço Unltáíio Píêço Total

001 RoLocot\,rtPAcTlooR
Rolo compactador !ibratório no\ot âutopropglido, lam boÍ liso com kit palas; com barra

1,00 uN

CNP 92.747.492t

304.200,00 Voll,o, modêlo SD105 300.000,00 300 000 00

raspâdoía;com pnous trâs€iros de faÉoi motor com polência m ínima dê í25 HPi direçào
hidráulics/hidíostálice;tração nas rodas traseiras ê no rolo; sisl€ma ROPS/FOPS;c€bi
fêchâdâ de íábricá com aÍ condicion6dot pêso opôrecronal m ínimo de 10.500 kg; fa

diântêiros ê lanteÍnas lÍaseirasl êspolhos r€troúsores; limp6doÍ do pára-bris6; ctF

--

PREçO TOTAL OO LOTE

TOTAL OA PROPOSTA

300.000,00

300.000,00

,s!ts$s'à

W
osProposls - vêrsáo 1 131 51112015 09:26 44

§
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Joinville, 05 de janeiro de 20'15

A

Prefeitura Municipa! de Nova Santa Bárbara

Nova Santa Bárbara - PR

Referente: Edital de Pregão Presencial N.'051U2014

Processo Administrativo No 077/201 5

Abeftura dia 05/01/2015 às 14:00 horas

Prezados Senhores,

A Linck Máquinas S/4, pessoa jurídica com sede na Rodovia BR101,

Km 43, Unidade A-07, Joinville, Santa Catarina, CEP 89.213-215, inscrita

no CNPJ sob n.o 92.747.49210003-63, inscrita na lnscrição Estadual sob

n" 250238586, telefone (44) 3232-3535, fax (44) 3232-3535, e-mail

maq u in asmqa@ linckmaq uinas. com. br, apresenta à Prefeitura Municipal

de Nova Santa Bárbara/PR a nossa proposta para fornecimento do bem

do objeto do Edital de Pregão Presencial n.o Q5412014, acatando todas

as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:

LINCK S.A, - Equipamentos Rodoviários e lndustriais
EldoÍado do Sul/RS . Av. das lndúskias, 500 . Fone: (51) 2125 3333

Jolnville /SC .BR 10í km 43 Un'dade A7 . Fone: (47) 3463.6060
CuritibrPR'Av. Mal. Floriano Peixoto, 4127 . Fone: (41) 3332.3636

ilâringá / PR - Rua Maricio Colucr, 4735 - Fone: (44) 3232.3535

L|ICXrlÃnUsSÂ
CiP, 92.7rt7.492/0003{3

X

!

V.

Item
Código do

Produto DêscriÉo Qtde Unid Valor UnitáÍio Valor Total

01 6364 Rolo Compactador
Vibratório Novo, marca
Volvo, modelo SDí05,
de fabricâÉo nacional,
autopropelido, tambor
liso com kit patas, com
barra raspadora, com
pneus traseiros de

1,00 UN 300.000,00
(trezentos mil

reais)

300.000,00
(trezentos mil

reais)



1?2+-) í=1,+'.1 -- , /.' ;1 ;.ãJ\J \_-r_^-
traÇão, motor com
potência de 130 HP,
direÉo hidráulicâ, traÇáo
nas rodas traseiras e no
rolo; sistema de proteÇáo
da cabine ROPS/FOPS,
cábine fechada de
fábrica com aÍ
condicionado, peso
operacional de
11.286K9, faróis
dianteiros e lanternas
traseiras, espelhos
retrovisores, limpador do
para-brisa, frete ClF, e
demais características
de catálogo técnrco do
equipamento em anexo.

'.Prazo de entrega: e de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da

emissão da autorização de fornecimento pelo Departamento de Compras

da PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara/PR.

--- Prazo de validade: Prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta)

dias, a contar da data Íixada para a abertura dos envelopes.

Condições de pagamento: O pagamento será eÍetuado em até 30 dias

após a entrega do objeto.

Local de Entrega: Pátio da Prefeitura Municipal de Nova Santa

Bárbara/PR.

\ Prazo de garantia: O prazo de garantia total e 12 (doze) meses, sem

limites de horas trabalhadas.

LrNo(rhrr^ssÂ
ÉNà 92.rar.an !003{3

LINCK S.A. - Equipamentos Rodoviários e lndustriais
Eldorado do Sul/RS . Av. das lndústrias, 500 ' Fone: (51) 2125.3333

Jolnville ,sC .BR 101 km 43 Unrdade A7 'Fone: (47) 3463.6060
Curiüba,/PR. Av. Mal. Floriano Peixolo, 4127 ' Fone: (4í) 3332.3636

tlâringá / PR - Rua Maricio Coluci, 4735 - Fone ('r4) 3232.3535

W

I'



LgiJ-Ci< 1?3

Treinamento: será realizado treinamento, prático e teórico, de 08 (oito)

horas, á operadores de máquinas do Município, versando sobre

manutenção e operação do equipamento, sem qualquer custo adicional.

Assistência Técnica: A assistência técnica será realizada será realizada

pela unidade da Linck Máquinas S.A., situada na Rua Mauricio Coluci,

4735 - Marialva / PR, fone/fax: 44 3232-3535. Os serviços de garantia e

revisões do Rolo Compactador serão realizados na garagem de

Máquinas do Município, sem a incidência de nenhum custo adicional,

quer sejam reÍerentes a deslocamento, hospedagem e a realizaçáo

destes serviços, ficando a cargo do Município apenas a reposição de

peças que apresentarem desgaste natural durante o período de garantia

ou oriundas de mau uso ou utilização do equipamento. Havendo

necessidade de remoção do equipamento até a oÍicina da Linck, o custo

do transporte ficará a nosso cargo/custo.

Atenciosamente,

Declaro ainda estar de acordo e ciente com todas as exigências

estipuladapm Edital.

W
o-

rton de do
7-7 -CPF717.760.79949

inas S.A. - CNP ! 92.7 47.492/0003-63tinck Má
RODO A BR 101, KM 43 - UNIDADE A. 07

89213-125 - JOTNVILtE / SC

FONE:44 3232.3535 FAX: 4É.1232.3515
ouinasmsa@lin maouinas.com.br

LINGK S.A. - Equipamêntos Rodoviários e lndustÍiais
Eldorado do Sul /RS . Av. das lndúskies, 500 ' Fone: (51) 2'125 3333

Joinvillo /SC .BR 10í km 43 Unidade A7 'Fone: (47) 3463.6060
CuriübarPR 'Av. Mal. Floriano Perxolo, 4127 ' Fonei (41) 3332.3636

Maringá, PR - Rua MaÍrcio Coluci, 4735 - Fone (44) 3232.3535

y

LIHCK tt {lJl}lAS S.A
u? t 92.r1r.ag,,/oc..3' al

E-MAIL: ma

\$r
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Na Volvo Construction Equipment, não vamos
simplesmente na onda. Desenvolvendo produtos
e serviços que aumentam a produtividade, temos
certeza de poder diminuir os custos e aumentar o
lucro para os especialistas do setor. Como parte
do Grupo Volvo, somos apaixonados por a inovadoras
para ajudá{o a trabalhar de maneira mais racional,
não mais pesado.

Aiudando a fazer mais
Prcduzir mais com menos é urlta marca da Volvo Construction
Equipment. Há muito tempo produtividade elevada se casou com baixo
consumo encrgéiico. Íacilidade de uso e durabilidadc. Ouando se trata
de reduzir os custos ao longo cia vida útil, a Volvo é a primeira de sua
categcria.

Projetadas para se alustarem às suas necessidades
Há muito em jogo na criação de soluçôes que se adaptem
às necessidades particulares de diferentes aplicaçôes industrials,
Frequentemente, a inovação envolve alta tecnologia" mas nem sempre
isto é necessário. Algumas de nossas melhores ideias têm sido simples,
baseadas em umâ cornpreensão clara e proÍunda do trabalho dos
nossos clientes.

,rç jq
- t*:G' *OEE
Aprende-se muitas coisas em 180 anos

Ao longo dos anos, a Volvo desenvolveu soluçÕes avançadas que
revolucicnaram o uso de equipamentos de construção. Nenhuma outra
marca vive a segurança mais do qr.:e a Volvo. A proteção dos operadares
e cao;eles ac seu redor, e a mrnimrzaçã.o do impaclo ambiental são
valores tradicicnais que continr..:am a dar íorma à nossa Íilosofia de
desenvofuimento de produtos,

Êstamos ao seu lado

Oíerecemos suporle à marca Voivo com as melhores pessoas. A Voivo é
,;erdadeiramente uma empresa glcbal, sempre pronia para dar suporte
aos clientes de maneira rápida e eÍiciente, não ir.nporta onde eles se
encon.irem.

Temos paixão por desempenho.
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Segurança e conforto fazem paÉe do compactador de solo com cilindro único Volvo SD1 05. Com excelente

üsibilidade em todos os sentidos, um assento giratório e baixos níveis de ruído, a execução das tareÍas Íica mais

fácil e os operadores trabalham de forma eficiente com menos fadiga. Aumente sua produtividade com a Volvo.

Visibilidade

Dr: piso ao teto, a visibilidade de 360" oÍerece segurança máxima.

A estrutura e o capô da máquina {oram prr:jetados para nferecer uma
visão traseira superior com visibilidade de 1x1 metro a partir do assento
do operador.

Controle climático

Para um máximo conÍorto, a cabine fechada vem equipada de série com

um poderoso sistema de aquecimento e ar condicionado. O avançado

sistema de controle climático direciona o ar através das aberturas con-

venientemente localizadas em amhos os lados do assento do operador

para diminuir ou aumentar rapidamente a temperatura, proporcionando

mais conÍorto.

Ç

t

Controles do operador e alavanca de controle de propulsão

Os controles e o console do operador ergonomicamente pro1etados sâo
perfeitamente posicionado para oÍerecer mator conÍorto e produtividade.
As principais Íunções estâo mais acessíyeis e localizadas próximas aos
controles. A alavanca de controle de propulsão possibilita controlar a
velocidade de Íorma precisa e suave e apresenta ativaçâo de vibração
integrada e um ponto de retençâo em neutro Íácil de enconlrar.

Assento giratório

0 assento ajustável pode ser girado a 1 5' para a esquerda e a 45o para

a direita, melhorando a visii:ilidade e a seguranÇa nas operações em

marcha à ré, aumentando também o conforto do operador.
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Cabine
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cortrclc cl máiic| í:r ,-rrr silpcíie para copo rntegrado.
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O poderoso compactador SD1 05 foi projetado para proporcionar maior produtividade. A dupla amplitude,

Írequência variável, elevada força centrífuga e um cilindro pesado garantem a melhor compactação em

menos tempo. A experiência aumenta o desempenho da máquina e a produtividade.

M
Elevada íorça centrííuga

O SDI05 Íornece Íorças de impacto do cilindro elevadas

ao operâr em alta e baixa amplitude. A combinação de força

centrífuga elevada e maior peso do cilindro possibilita uma excelente

compactação, permitindo que você atinja o grau de compactação

esperado em poucas passadas-

------l r Frequência variável

í.fÉilfi A Írequência de vibração do equipamento pode ser
+-{íU# Íacilmente selecionada direto no console do operador. lsso
proporciona que o equipamento seja ajustado para melhor trabalhar nos

diversos tipos de solo - aumentando a produtividacie e o desempenho,

A Írequência dupla é padrão; para maior versatilidade, a opçâo de

frequência variável pode ser selecionada
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I EríPERIÊucn utllutl.

Visibilidade

UsuÍrua de uma visão de 3ôC' de toda

aáreade trabalho, obtendo máxima

seguranÇa e produtividade.

Chassi dianteiro chanfrado

A estrutura chanÍrada do chass permite
que o equipamentcr aborde uma
inclnação de até 35', i:em como, Íaolita o

caÍregamento para transporte.

Sistema de controle de tração

C sisterna Ce controle de tração da

Votvo proporciona excelente controle
em inclinações íngremes, superfícies
deslizantes e durante o carregamento

oara transporte,

---_'

tiE'fiE

Frequência variável

Ajuste Íacilmente a Írequência

de vibração dc equrpamento
diretamente do console do operador
quando trabalhar em diÍerentes tipcs de
solos,

voLvo

M
Elevada Íorça centríÍuga

i\ combinação de força

centrÍÍuga elevada e maicr
peso do cilindro possibilita uma excelente
compactaçâo em poucas passadas.
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Cabine da Volvo

LÉ Cabine Íechada e aberta ambas

ROPS/FOPS, líderes do mercado,

proporcionam um âmbiente de trabalho

conforiável e seguro com visibilidade em todos

cs sentidos.

Controle de temperatura

A cabine Íechada Ca Volvo está equipada

com um poderoso sistema de aquecin-rento e

condicionamento de ar que Íornece ventrlação

em todos os âng,-rlos para drminuir'or-r aumentar

rap:damente a temperatura"

Assênto giratório

O assento a;ustável pode ser girado a 1 5"
para a direita e a 45" para a esquerda,
melhorando a visibilidade e a segurânÇa

nas operações em marcha à ré.

Junta de articulação-oscilação

Ajunta central oferece 38" de

articulação e 1 7'de oscilaçâo para

maior estabilidade, capacidade de

manobra e desempenho.

7t Facilidade de manutenção

O capô traseiro do motor é

articulado e facílmente aberto

R ilrii

Força de impacto dinâmico

Simplesmente selecione amplitude alta

ou baixa dependendo da camada a ser

proporcionando acesso rápido parâ

veriÍicações Ce manutenção rápidas.
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