
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Rua Bahia n° 85 -Centro - Nova Cantu - PR - CEP: 87330-000 

CNPJ N.• 77.845.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório n° 004/2013 - Edital 
de Carta Convite n° 001/2013, que tem como objeto a Aquisição de 01 Lâmina rebocada 
articulada, conforme especificação no Edital. 

Torna-se pública a Homologação, do processo licitatório em epígrafe à Empresa: 

LOTE 01 - Empresa: GIHAL INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS 
AGRICOLAS LTDA, inscrita no CNPJ 86.862.869/0001-60, no Valor de R$-
27.300,00 (Vinte e Sete Mil e Trezentos Reais). 

Nova Cantu, Paraná, 20 de Fevereiro de 2.013. 
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Prefeito Municipal 
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MUNICÍPIO DE NOVA CAN]UL.'~-~-e:!.h . -~. 
ADMINISTRAÇÃO 2009/2012 ~-. ~- ~--·--~-- - ~ ,~ .r;'(• / 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 ?"ac~ ... -:u;·.:../ 
Rua Bahia, 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

Fones ( 44) 3527-1281 - (44) 3527-1096 ( 44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

PARECER JURÍDICO 

Considerando que foram preenchidas as disposições legais da Lei n° 8.666/93 e 

alterações posteriores, bem como o parecer da Comissão Municipal de Licitações, 

poderá o Sr. Prefeito Municipal de Nova Cantu, HOMOLOGAR o resultado do 

Processo Licitatório n° 004/2013, Edital de Carta Convite n° 00112013, em 

conformidade com a Ata da reunião da Comissão Municipal de Licitação de 19 de 

Fevereiro de 2.013. 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 19 de Fevereiro de 2.013. 
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Assessor Jurídico 
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''Paço Municipal Martin Krupek" 

SCI - Sistema de Controle Interno 

Relatório Administrativo n°. 004/2013. 
Processo Licitatório n°. 004/2013. 
Modalidade Edital de Edital de Carta Convite n° . 001/2013. 

O presente relatório trata do processo licitatório n°. 001/2013 Aquisição de Lâmina de 
Reboque. 

Ao analisar o processo percebe-se que houve o cumprimento as exigências estabelecidas 
pela lei 8.666/93. 

Assim sendo, diante da legalidade verificada, é que se manifesta pela homologação da 
licitação. 

É o parecer, s.m.j . 

Nova Cantu, 20 de Fevereiro de 2013. 

Eleani Maria de Andrade 
Assessora de Controle Interno 

Rua Bahia, S/N° - Nova Cantu - PR.- CEP: 87330-000 
Fones ( 44) 3527-1281 - ( 44) 3527-1096 (44) 3 527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 
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Prefeitura Municipal de Nova Cãnt~ft~~~~~~ 
Rua BAHIA, n° 85- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 ")v- .... -7-

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 '~-.:~c.:.::::.~~ 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

REF: PROCESSO LICITATÓRIO No 004/2013 
EDITAL DE CARTA CONVITE no 001/2013 

A Comissão Municipal de Licitações, após análise e verificação da documentação e 
proposta apresentada, torna pública a Adjudicação, do processo licitatório em epígrafe à Empresa: 

LOTES: 

ITEM PROPONENTE VALOR R$ 
01 GIHAL INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS R$-27.300,00 (Vinte e 
(úNICO) AGRIOLAS LTDA Sete Mil e T rezentos 

CNPJ 86.862.869/0001-60 Reais). 

Nova Cantu, Paraná, 19 de Fevereiro de 2.013. 

Eleani Maria de Andrade - Presidente_-/.~;.J..I.o:· ..Ac.~oA,oy,~0Uolo<~o---------

Sueli de Fátima Mello - Membro ____ -1~'----Yõ\---~--------
J 

Eliane Ferrareto da Silva - Membro ~9;:::.~~~~~~"'---. ----------



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N. 0 77.845.394/0001 -03 

11Paço Municipal Martin Krupek" 

ATA DE JULGAMENTO DE PREÇOS DO PROCESSO LICITA TÓRIO n° 004/2013 
- EDITAL DE CARTA CONVITE n.0 00112013-PMNC. 

Às 09h20min (Nove Horas e Vinte Minutos) Horas do dia 19 (dezenove) de 
Fevereiro do ano de dois mil e Treze, na sede da Prefeitura Municipal de Nova Cantu, 
Estado do Paraná, com sede à Rua Bahia, 85, reuniram-se os membros da Comissão 
Municipal de Licitações, nomeados pela Portaria n.0 00112013, para o julgamento da 
propostas apresentas, do Edital de Carta Convite retro, para Aquisição de Lâmina de 
reboque, conforme especificação em edital, onde participaram da presente licitação as 
seguintes empresas: 

EMPRESA/CNPJ 
AGROCAMP COM. DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 
CNPJ 09.162.229/0001 -32 
GONZA TTI AGROP. E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 
CNPJ 16.567.255/0001-70 
GIHAL INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRIOLAS L TDA 
CNPJ 86.862.869/0001-60 

Procedeu-se a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços das empresas 
qualificadas, cujos preços apresentados, são os seguintes, conforme segue: 

EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
AGROCAMP COM. DE INSUMOS LOTE 01- ÍTEM UNICO- R$-29.000,00 
AGRICOLAS LTDA (Vinte e Nove Mil Reais). 
CNPJ 09.162.229/0001-32 
EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
GONZATTI AGROP. E LOTE 01 - ITEM UNI CO - R$-28.450,00 
REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS (Vinte e Oito Mil, Quatrocentos e 
LTDA Cinquenta Reais). 
CNPJ 16.567.255/0001-70 
EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
GIHAL INDUSTRIA DE LOTE 01 - R$-27.300,00 (Vinte e Sete Mil 
IMPLEMENTOSAGRIOLASLTDA e Trezentos Reais). 
CNPJ 86.862.869/0001-60 

Pelo fato de apresentar a melhor proposta e o menor preço, recomenda a Comissão 
de Licitação, que os objetos licitados sejam adjudicados ao vencedor: 
- Lote 01 - Ítem Único - No Valor de R$-27.300,00 (Vinte e Sete Mil e Trezentos 
Reais): GIHAL INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA, inscrito no 
CNPJ sob o n° 86.862.869/0001-60; 

Rua Bahia, S/W- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

As empresas participantes renunciam expressamente o direito à recurso, 
concordando integralmente com as decisões exaradas pela Comissão, abdicando seu direito 
de recurso em relação a qualquer documento, ato ou forma de procedimento. 

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e lavrou-se a presente ata que 
após lida e aprovada vai assinada pelos presentes. 

Nova Cantu, Paraná, 19 de Fevereiro de 2.013. 

Eleani Maria de Andrade - Presidente_~e:a'-:f.:::~~~M~~.l::::;::...._ _ _____ _ 

Sueli de Fátima Mello - Membro ____ +-~--Yõ\UJ ____ L9-______ _ 

J 
Eliane Ferrareto da Silva -Membro -19~~2\.~::h~~~~:..:::....----------

Rua Bahia, S/W-Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 - ( 44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 



GONZAm AGROPECUÁRIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA 

PROPOSTA COMERCIAL 

EDITAL DE CARTA CONVITE N!! 001·2013 

PROCESSO LICITATÓRIO N!! 004/2013 

Nome da Empresa: GONZATTI AGROPECUÁRIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA 

CNPJ: 16.567.255/0007-70 
Endereço: Av. Cantu s/n2- Prolongamento- Centro- NOVA CANTU- Pr. 

Fone/Fax: (44) 3527 1042 
E-Mail: gonzattiagropecuaria@hotmail.com 

Pessoa para contato: ROBERTO GONZATTI 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto do Edital de carta convite nº 

001/2013, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo: 

ITEM QUTDADE UNIDADE DESCRIÇÃO VALOR VALOR 

UNITÁRIO TOTAL 

01 01 UNI O. Lâmina reboca da articulada 28.450,00 28.450,00 

modelo GP - 3600- R com 
movimentos hidráulicos, 

comandados pelo operador 

do trator, com giros e 

ângulos de ataque ao solo, 
lâmina de no mínimo 3 mt. 

De largura, comprimento de 
6 mt., equipada com 

escarificador de movimentos 
hidráulicos, pneus, e peso 

mínomo de 2 (dois) mil Kg. 

TOTAL 28.450,00 

Valor por Extenso: Vinte e oito mil, quatrocentos e cinquenta reais 
Prazo de pagamento: Nos termos do Edital -
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias a partir da abertura da proP-osté('come ial 

ROBERTO GONZATTI- RG 4.454.915-8 
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Experiência e Trod· _ 
IÇao o Serviço do Perfeição 

PROPOSTA COMERCIAL 

EDITAL DE CARTA CONVITE N° 001/2013 
PROCESSO LICITA TÓRIO N.0 004/2013 

Nome da Empresa: GIHAL INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS L TOA 
CNPJ: 86.862.869/0001-60 
Endereço: ROD. BR 386 KM 174,5 -99.500-000- CARAZINHO - RS 
Fone/Fax: (54) 3331-4044/ 3330-2999 
E-mail: Qihai(Q2Qihal.com.br 
Pessoa para Contato: Leandro Adams 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto do Edital de Carta Convite n° 001 /2013 , 
acatando todas as estipulações consignadas no Edital , conforme abaixo: 

ITEM QUANT. UNI O. DESCRIÇÃO 

01 01 Unid. Lâmina Rebocada articulada modelo GP-
3600-R marca GIHAL , com movimentos 
hidráulicos comandados pelo operador do 
trator, com giros e ângulos de ataque ao 
solo, Lâmina de no mínimo 

,., 
.) mt. De 

largura, comprimento de 6 mts., equipada 
com escarificador de movimento 
hidráulico, pneus, e, peso mínimo de 2 
(dois) mil quilos. 

TOTAL : R$ 27.300,00 
Valor Por Extenso: Vinte e sete mil e trezentos reias. 
Prazo de Pagamento : Nos termos do Edital. 

VALOR 
UNITÁRIO R$ 
27.300,00 

VALOR 
TOTAL R$ 
27.300,00 

Validade da Proposta: 60 ( sessenta) dias a paríi.Lda abertura da proposta comercial. 

/ \ 
Carazinho, RS, 1~ 'e~~ 2013. 

~-
Glhal·,.~ Agri'coi.LTOA 

Leandr9 Adams 
RG 1022263337 
Administrador 

BR 386- KM 174,5- Fone/Fax: (54) 3331-4044 I 3330-2999 - CEP 99500-000- CARAZINHO/RS 
Filial: Maringá- PR- contorno Sul saída para Londrina- PR 
e-mail: gihal@gihal.com.br - home page: www.gihal.com.br 



' L AGROCAMP COMÉRCIO DE IN~iUMOS AGRÍCOLAS L TOA 

o ll•po rodo co~ ool -
PROPOSTA COMERCIAL 

EDITAL DE CARTA CONVITE N° 00'1-2013 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 0041:2013 

Nome da Empresa: AGROCAMP COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS L TOA 
CNPJ: 09.216.229/0001-32 
Endereço: AV: BRASIL, 470 CENTRO. 
Fone/Fax: (44) 3542-1900 
E-Mail: mauro agrocamp@hotmail.com 
Pessoa para contato: Mauro Antonio Pereira 
Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto do Ed1tal de carta conv1te 
n° 001/2013, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo: 

ITEM QUTDADE UNIDADE DESCRIÇÃO vALOR 
UNITÁRIO 

r-~~--~~~--~~~~~--------~--~-
01 01 UNID. Lâmina rebocada 29.000,00 

articulada modelo GP -
3600- R com 
movimentos hidráulicos, I 
comandados pelo 
operador do trator, com I 
giros e ângulos de 
ataque ao solo, lâmina 
de no mínimo 3 mt. De 
largura, comprimento de 
6 mt. , equipada com ; 
escarificador de · 
movimentos hidráulicos, 
pneus, e peso rnínomo 
de 2 (dois) mil Kg. 

TOTAL 29.000,00 
Valor por Extenso: Vinte e Nove Mil Reais 
Prazo de pagamento: Nos termos do Edital 

VALOR 
TOTAL 
29.000,00 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias a partir da abertura da proposta 
comercial 

Campina da Lagoa - 18 de fel'ereiro :le 2.013 

JMERCIO DE 
~ 1"\GH.ICOLAS LTDA. 
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ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
HABILITAÇÃO 

PROCESSO LICITA TÓRIO No 004/2013 
Edital de Carta Convite n° 00112013 

Às 09:00 hs (nove horas) do dia 19 de Fevereiro de 2013, na Sala de Reuniões da 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações 
designados pela Portaria n° 001/2013, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e 
julgamento das propostas, da licitação acima referida o qual objetiva a Aquisição de Lâmina de 
Reboque, em conformidade com as disposições contidas no Edital, a Presidente abriu a sessão 
pública, efetuando o credenciamento e recebimento dos envelopes, que teve como participante as 
empresas: 

EMPRESA/CNPJ 
AGROCAMP COM. DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 
CNPJ 09.162.229/0001-32 
GONZATTI AGROP. E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 
CNPJ 16.567.255/0001-70 
GIHAL INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRIOLAS L TOA 
CNP J 86.862.869/000 1-60 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que as empresas participantes do certame, 
apresentaram os envelopes de n° O 1 e 02. Iniciou-se então a abertura do envelope contendo a 
documentação de qualificação da participante, e, contatou-se que as Empresas apresentaram a 
documentação exigida em Edital e foram qualificada/habilitada a participar do referido certame. 

As participantes renunciaram expressamente o direito à recurso, concordando integralmente 
com as decisões exaradas pela Comissão, abdicando seu direito de recurso em relação a qualquer 
documento, ato ou forma de procedimento. 

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se este ato, declarando a empresa participante, 
habilitado ao certame, segue a presente ata que após lida e aprovada vai assinada pelos presentes. 

ELEANI MARIA DE ANDRADE 
Comissão de Licitação 

Nova Cantu, Paraná, 19 de Fevereiro de 2.013. 

SUELI DE F Á TIMA MELLO 
Comissão de Licitação 

EL!A~TO DA SILVA 
Comissão de Licitação 



04/02/13 https://w.vw.sefaz.rs.gov.br/aspflnclude/IMP/SEF _imp.htm 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
Secretaria da Fazenda 
Receita Estadual 

Certidão de Situação Fiscal f\f: 05679641 

Identificação do titular da certidão 

Narre: GIHAL IND DE IM PL AGRICOLAS L TOA 

Endereço: EST BR386, S/N, KM 174 EMBO 

COL DONA JULIA • CARAZINHO RS 

CNPJ: 86862869/0001-60 

Certificarros que, aos 01 dias do mês de fevereiro do ano de 2013, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o 
titular acima identificado enquadra-se na seguinte situação: 
Positiva com efeitos de negativa, nos termos do artigo 206 do CTN 

Descrição dos Débitos/Pendências: 
Possui 1 Debito(s) AUL/DAT : 
1 Adm Exigibilidade Suspensa 

Esta certidão NÃO É V Á LIDA para comprovar, em procedirrento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolarrento, de separação, 
de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de rrco, Taxa Judiciária e fTBI, nas hipóteses em que este imposto seja de 
competência estadual (Lei n° 7.608/81 ). 
No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Rscal. 

Esta certidão constitui-se em rreio de prova da existência ou não, em norre do interessado, de débitos ou pendências relacionados 
na Instrução Normativa n.0 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1. 

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a 
cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado. 

Esta certidão é válida até 01 /04/2013. 

Certidão expedida gratuitarrente e com base na IN/DRP n.0 45/98, Título IV, Capítulo V. 

Autenticação: 13592835 

A autenticidade deste docurrento deverá ser confirmada em http :1/w ww .se faz .rs .g o v .br. 

https://w.vw.sefaz.rs.g ov.br/aspfl ncl ude/IM PISE F j mp.htm 1/1 



.1/09/12 

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

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: GIHAL INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 
CNPJ: 86.862.869/0001-60 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dí....;das de responsabilidade do 
sujeito passi\0 acima identificado que ..,;erem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos relati\Os a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n2 5.172, de 25 de outubro 
de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e 

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em 
Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos 
por penhora em processos de execução fiscal. 

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à 
situação do sujeito passi\,0 no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições 
pre....;denciárias e as contribuições de....;das, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autent icidade na Internet, nos 
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 08:19:39 do dia 11/09/2012 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 10/03/2013. 
Código de controle da certidão: 10DB.1C9C.21DE.41AA 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/ 1 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA N° 40395 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
CGM: 19224 
Nome: GIHAL IND DE IMPLEM AGRICO L TDAME 
CNPJ/CPF: 86862869000160 RG:4 lnsc. Est.: 
Endereço: ROD. PRESIDENTE KENNEDY ,KM 174,5, 0/- RODOVIA 
Cidade:CARAZINHO/RS- CEP:99500000 

CERTIFICO a pedido da parte interessada que revendo os arquivos de lançamento desta 
repartição, verifiquei que NÃO EXISTEM débitos de tributos municipais referentes ao 
CONTRIBUINTE acima identificado. 

Esta certidão não exclui o direito do Fisco Municipal exigir a qualquer tempo os débitos em 
aberto e os que venham a ser apurados relativos ao Alvará objeto desta certidão. 

Esta certidão tem VALIDADE por 90 (noventa) dias a partir da data de 
ennissão.**************************************************************************************************** 

************************************************************************************************************** 

HISTÓRICO: PARA FINS DE DIREITO 

Carazinho, 15 de fevereiro de 2013 

Base: cara.zinho 

WWN.carazinho.rs.gov.br cai2_emitacnd001.php Emissor: Gi/marPanazofo Exerclcio: 2013 Da/a: 15-02·2013 · 14:05:08 """' '"'' ~ 



MINISTERIO DA FAZENDA 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 
DE DEBITOS RELATIVOS AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARAS E AS DE 

NO 000512012 - 19025869 
NOME: GIHAL INDUSTRIA DE IMPLEMENTO$ AGRICOLAS LTDA 
CNPJ : 86.862 . 869/0001- 60 

RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA NACIONAL COBRAR E INSCREVER QUAISQUER DIVIDAS 
DE RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO QUE VIEREM A SER 
APURADAS, E CERTIFICADO QUE CONSTAM EM SEU NOME, NESTA DATA, DEBITOS 
COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA, NOS TERMOS DO ART. 151 DA LEI N0.5.172, DE 25 DE 
OUTUBRO DE 1966 CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL (CTN) . 

ESTA CERTIDAO, EMITIDA EM NOME DA MATRIZ E VALIDA PARA TODAS AS SUAS FILIAIS, 
REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E AS CONTRIBUICOES 
DEVIDAS, POR LEI, A TERCEIROS, INCLUSIVE AS INSCRITAS EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO 
(DAU), NAO ABRANGENDO OS DEMAIS TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA 
RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB) E AS DEMAIS INSCRICOES EM DAU, ADMINISTRADAS 
PELA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), OBJETO DE CERTIDAO CONJUNTA 
PGFN/RFB. 

CONFORME DISPOSTO NOS ARTS 205 E 206 DO CTN, ESTE DOCUMENTO TEM OS MESMOS 
EFEITOS DA CERTIDAO NEGATIVA. 

~~rA CERTIDAO E VALIDA PARA AS FINALIDADES PREVISTAS NO ART. 47 DA LEI NO 
8.212 DE 24 DE JULHO DE 1991, EXCETO PARA: 

- AVERBACAO DE OBRA DE CONSTRUCAO CIVIL NO REGISTRO DE IMOVEIS; 
- REDUCAO DE CAPITAL SOCIAL, TRANSFERENCI A DE CONTROLE DE COTAS DE SOCIEDADE 

LIMITADA, CISAO TOTAL OU PARCIAL, FUSAO, INCORPORACAO , OU TRANSFORMACAO DE 
ENTI DADE OU DE SOCIEDADE EMPRESARIA OU SIMPLES; 

- BAIXA DE FIRMA INDIVIDUAL OU DE EMPRESARIO, CONFORME DEFINIDO PELO ART.931 
DA LEI NO . 10 . 406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002 - CODIGO CIVIL, EXTINCAO DE 

DE ENTIDADE OU SOCIEDADE EMPRESARIA OU SIMPLES. 

A ACEITACAO DESTA CERTIDAO ESTA CONDICIONADA A FINALIDADE PARA A QUAL FOI 
EMITIDA E A VERIFICACAO DE SUA AUTENTICIDADE NA INTERNET, NO ENDERECO 
<http : //www.receita .fazenda.gov.br>. 

CERTIDAO EMITIDA COM BASE NA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB NO 01, DE 20 DE JANEIRO 
de 2010. 

EMITIDA EM 11/12/2012 . 
V"'LIDA ATE 09/06/2013 . 

CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE. 

ATENCAO:QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARA ESTE DOCUMENTO. 

OBSERVACAO: CERTIDAO EMITIDA COM BASE NA LEI No 11941/2009. 
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Certificado de Regularidade do FGTS- CRF 

Inscrição: 8686286910001-60 

Razão Social: GIHAL INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 
Endereço: BR 386 SIN KM 174,5 I SEDE I CARAZINHO I RS I 99500-000 

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: 26/01/2013 a 24/02/2013 

Certificação Número: 2013012618160258118703 

Informação obtida em 28/01/2013, às 09:33:28. 

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

·~ 
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INDUSTRIADE IMPLEMENTOSAGRICOLAS rrDJf:' 

PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 004/2013 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 00112013 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente 

do procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 001/2013, 

instaurado pelo Município de Nova Cantu, que não fomos declarados inidôneos para 

licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

/ 

Carazinho, , 18 de Fevereiro de 2013. 

Administrador 

ÍS6.862.869/0001-6ôl 
GIHAL IND. DE IMPLEMENTOS 

AGRÍCOLAS LTDJ\. 
BR 386 - KM 174,5 

CEP 9950ü-000 
L CARAllrqt=IO- RS ::J 

BR 386- KM 174,5- Fone/Fax: (54) 3331-4044 I 3330-2999- CEP 99500-000- CARAZINHOIRS 
Filial: Mttringá- PR- contomo Sul saída para Londrina - PR 
e-mail: giha.l@gihal.com.br - home page: www.giltal.com.br 

!() 
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PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 004/2013 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 001/2013 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 

001/2013 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a 

entregar os produtos ganhos por esta empresa, nos termos e nas condições do edital 

supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Carazinhr-s , 18 de Fevereiro de 2013. 

/~ 

Administrador 
'86.862.869/0001-6()1 

GIHAL IND. DE IMPLEMENTOS 
A<iR(COLAS LIDA. 

BR 386- KM 174,5- Fone/Fax: (54) 3331-4044 I 3330-2999- CEP 99500-ótfol_Br;;lj~{~JNHO/RS 

Filial: Maringá - PR -contorno Sul saída para Londrina ccr.R ~~~~~-~ -v 
e-mail: gihal@gihal.com.br - h o me page: www.lg;haL com.'tf" ~ 



PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 004/2013 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 00112013 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 

001/2013 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente GIHAL 

INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA, não emprega menores 18 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 

(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em 

observância a Lei Federal 9854/99, que acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei 

Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Carazinho, RS, 18 de Fevereiro de 2013. 

D/ 
Administrador 

'86.862.869/0001-6()1 
GIHAL IND. DE lMPLEMENTOS 

AGttiCOLAS LIDA. 
BR 386- KM 174,5 

..,ÇEP .,«lCJ.S.Q~OO 
BR 386- KM 174,5- Fone/Fax: (54) 3331-4044 I 3330-2999- CEP 99500-0ceA.RkLfNfftY_l;!IIOIR~ 

Filial: Maringá- PR- contoruo Sul saída para L bndrina- PR y 
e-mail: gihal@Jgihal.com.br - home page: www.gilzal.com.br ~ 



PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 004/2013 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 001/2013 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 

001 /2013 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente GIHAL 

INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS L TDA, conhece todos os termos 

da licitação, bem como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao 

objeto da licitação, declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

~ 
Carazinjlif, RS, 18 de Fevereiro de 201. 

V/ 
Administrador 

rB6.862.869/ 0001-60i 
GIHAL IND. DE IMPLEMENTOS 

AGRiCOLAS LIDA. 
BR 386 - !(M 174 5 

BR 386- KM 174,5- Fone/Fax: (54) 3331-4044 I 3330-2999 - CEP 99500-00~~Et;J_~~O/RS .J 
Filial: Maringá- PR- contorno Sul saída para Lokrfrina- P~ 
e-mail: gihal@gihal. com.br - home page: www.gihaL com.br "'{J ~ 



..... ...., 
u.J _r--. o .~~~ ..-. 
o:: fl. .. r :f:!-~- ? 
c.- -1:--~- --· 

...... ·t:-·~ ,.,....,·· 

Exp ·• enencio e Trod· -
Jçoo o Serviço do Perfeição 

... , •o ~.c~ r-.~\ •. 

INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS r iJiiF" 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 004/2013 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 00112013 

Objeto: Aquisição de 01 (uma) Lâmina Rebocada articulada. 

O Signatário da presente declara que o mesmo recebeu do licitador toda a 
documentação relativa a licitação supramencionada. 

eandro Adams 
RG 1022263337 
Administrador 

116.862.869/ 0001 -601 

GIHAL IND. DE IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLAS LIDA. 

BR 386 - KM 174,5 

CEP 99500..000 

L CARAZINHO - RS _j 

BR 386- KM 174,5- Fone/Fax: (54) 3331-4044 I 3330-2999- CEP 99500-000- CARAZINHOIRS 
Filial: Maringá- PR- contorno Sul saída para Londrina - PR 
e-mail: gihal@gihal.com.br - home page: www.gihal.com.br 
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GIHAL INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS L'ID~\.
CNPJ - 86.862.869/0001-60 

NIRE- 43.202.769.637 em 10/03/1994 
SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRA TO SOCIAL 

JOÃO ADAMS, brasileiro, natural de Carazinho - RS, casado pelo regime de 
separação de bens, torneiro mecânico, CIC/MF n.0 279.951.600-97, Carteira de 
identidade RG n.0 4012736593 emitida pela SSP/RS em 12/04/1999, residente e 
domiciliado na Rua Senador Salgado Filho, 239, Bairro Conceição, Carazinho - RS, 
CEP 99500-000, PLINIO AUGUSTO ADAMS, brasileiro, natural de Carazinho - RS, 
solteiro, nascido em 02/0111957, engenheiro mecânico, CIC/MF n.0 280.844.380-34, 
Carteira de identidade RG n.0 9004027588 emitida pela SSP/RS em 09/12/1975, 
residente e domiciliado na Rua Barros Cassal, 91, Bairro Vargas, em Carazinho - RS, 
CEP 99500-000, e LEANDRO ADAMS, brasileiro, natural de Carazinho - RS, casado 
pelo regime de comunhão parcial de bens, comerciante, CIC/MF n.0 383.328.760-87, 
Carteira de identidade RG n.0 1022263337 emitida pela SSP/RS em 31/0111981 , 

· residente e domiciliado na Rua Fioravante Barleze, 54, Bairro Glória, Carazinho - RS, 
CEP 99500-000, únicos sócios componentes da Sociedade Limitada que gira sob a 
denominação social de GIHAL INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 
LTDA., estabelecida na BR 386 KM 174,5, S/N.0 

, Bairro Dona Júlia, em Carazinho -
RS, CEP 99500-000, inscrita no CNPJ sob o n.0 86.862.869/0001-60, com Contrato 
Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o n.0 

43.202.769.637 em sessão de 10/03/1994, e alteração contratual arquivada sob o n.0 

1833171 em sessão de 07/04/1999, reunidos na sede da empresa, nesta data, 
RESOLVEM, de comum acordo, alterar e consolidar seu Contrato Social, como segue: 

PRIMEIRA 
O objetivo social passa a ser: Indústria, comércio, importação e exportação de 

implementas agrícolas. 
SEGUNDA 

O Capital social que é de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), totalmente 
integralizado, passa a ser de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 
(duzentas mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada urna, da seguinte forma: 

a) mediante incorporação ao capital social de parte do saldo da conta de 
RESERVA DE LUCROS, no valor de R$ 183.000,00 (cento e oitenta e três mil reais); 

O Capital Social ficará assim distribuído entre os sócios: 
SÓCIOS N.0 QUOTAS 
1- JOÃO ADAMS 50.000 
2- PLINIO AUGUSTO ADAMS 75.000 
3- LEANDRO ADAMS 75.000 

TOTAL DO CAPITAL SOCIAL 200.000 
TERCEIRA 

VALOR CR$) 
50.000,00 
75.000,00 
75.000,00 

200.000,00 

A sociedade será administrada pelos sócios JOÃO ADAMS e LEANDRO 
ADAMS com os poderes e atribuições de ADMINISTRADOR, aos quais compete o 
uso da denominação social, tão somente em negócios e assuntos vinculados à sociedade. 

Parágrafo primeiro - O uso do nome empresarial será feito tão somente em 
neaócios e assuntos vinculados à sociedade, sendo-lhe vedado, no entanto, o seu o 
emprego em atividades estranhas ao interesse social, em obrigações em favor de 
qualquer dos quotistas ou de terceiros, em avais, abonos, fianças ou outras obrigações 
de mero favor, estranhas ao objeto social. 

•' 
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pro-labore, em valor a ser fixado em comum acordo entre os sócios e que será registrada ~-
como despesa da sociedade. 

Parágrafo terceiro - Para onerar ou alienar bens da sociedade móveis ou 
imóveis, é obrigatória a assinatura em conjunto de dois administradores. ' 

Parágrafo quarto - Em suas deliberações, os administradores adotarão 
preferencialmente a forma estabelecida no Parágrafo 3° do art.l .072 do Código Civil 
(Lei n.0 10.406/2002). 

Parágrafo quinto - Fica estabelecido que a sociedade não terá conselho fiscal. 
QUARTA 

No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade deverá notificar o 
outro, por escrito, com antecedência de 90 (noventa) dias, e seus haveres serão 
reembolsados na modalidade que se estabelece na Cláusula Quarta deste instrumento. 

QUINTA 
A sociedade não se dissolverá por morte de qualquer um dos quotistas, ficando 

os herdeiros ou sucessores sub-rogados nos direitos e obrigações do "de cujus", 
podendo estes ingressarem ou não na sociedade. Caso não desejarem ingressar na 
sociedade, poderão vender as quotas, na forma do disposto abaixo: 

Parágrafo primeiro - O sócio que desejar transferir quotas, deverá notificar aos 
demais, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, os quais terão 
preferência na aquisição das mesmas. Caso não haja interesse dos sócios remanescentes, 
estes deverão se manifestar, também por escrito, podendo o sócio transferente cedê-las a 
terceiros, desde que reúnam as condições jurídicas necessárias. 

Parágrafo segundo - Os haveres do sócio retirante, ou falecido serão apurados 
com base em Balanço Especial a ser levantado na ocasião, sendo o patrimônio 
reavaliado ao preço vigente na época do evento. Os haveres serão pagos em 06 (seis) 
parcelas trimestrais, vencendo-se a primeira 60 (sessenta) dias após apresentada à 
sociedade autorização judicial ou documentos que permitam formalizar-se a operação, 
inclusive perante o Registro do Comércio, sendo que estes valores serão atualizados 
monetariamente de acordo com a legislação em vigor na época. Os sócios 
remanescentes, se assim o permitir a situação econômica-financeira da sociedade, 
poderão estabelecer condições e prazos mais favoráveis ao sócio retirante ou falecido. 

Parágrafo terceiro - Na hipótese de faltarem ou terem decorridos menos de 60 
(sessenta) dias da data da realização do Balanço Geral, este servirá de base para a 
apuração dos haveres. 

SEXTA 
Os Administradores JOÃO ADAMS e LEANDRO ADAMS declaram, sob as 

penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por 
lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos 
dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por 
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

SÉTIMA 
As quotas da sociedade serão indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 

transferidas, sem o expresso consentimento da sociedade, cabendo em igualdade de 
preços e condições, o direito de preferência ao sócio que queria adquiri-las, no caso de 

~~ q~ ~d~ =wt~ q .~ssui 
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GIHAL INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS L 1·DA. 
CNPJ- 86.862.869/0001-60 

NIRE- 43.202.769.637 em 10/03/1994 
SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRA TO SOCIAL 

OITAVA 
A matéria objeto da CLÁUSULA SÉTIMA do Contrato Social passará a ser 

disciplinada pelo caput e parágrafo primeiro da CLÁUSULA TERCEIRA, supra. em 
face da presente alteração. 

NONA 
A matéria objeto da CLÁUSULA OITAVA do Contrato Social passará a ser 

disciplinada pelo parágrafo segundo da CLÁUSULA TERCEIRA, supra, em face da 
presente alteração. 

ADEQUANDO-SE nos termos do artigo 1.052 e seguintes, da Lei 
10.406/2002: 

DÉCIMA 
A Sociedade adota como natureza jurídica a Sociedade Limitada, sendo regida 

de conformidade com o capitulo da sociedade limitada disposto na Lei n° 1 0.406/2002, 
e na omissão deste capitulo, supletivamente pelas normas da Lei n° 6.404/76. 

DÉCIMA PRIMEIRA. 
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 

respondem solidariamente pela integralização do capital social. Os sócios não 
responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme estabelece o artigo 
1.054 combinado com o artigo 997, inciso VTII, da Lei n° 10.406/2002. 

DÉCIMA SEGUNDA. 
O exercício social encerra-se no dia 31 de dezembro de cada ano, quando será 

levantado e elaborado o Inventário, Balanço Patrimonial e o balanço de resultado 
econômico, e será efetuada a apuração dos resultados aplicáveis, com observação das 
prescrições legais, prestando os administradores contas justificadas de sua 
administração. Os lucros ou prejuízos, regularmente apurados, serão divididos ou 
suportados pelos sócios, na proporção de suas quotas de capital, ou mantidos em conta 
especial para aumento de capital ou amortização com lucros futuros, respectivamente. 

Parágrafo único- Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os 
sócios deliberarão sobre as contas. 

DÉCIMA TERCEIRA. 
As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, observadas as seguintes 

formalidades: 
I - As reuniões serão convocadas pelos administradores ou pelos sócios em igualdade 
de condições; 
Il - Os sócios deverão ser convocados pessoalmente, por escrito, mediante recibo, com 
prazo de antecedência de 08 (oito) dias em primeira convocação e de 05 (cinco) dias em 
segunda convocação; 
III - A primeira via da convocação ficará na posse do sócio e a segunda, devidamente 
assinada, será arquivada na sociedade; 
IV - A convocação deverá conter: hora, dia, mês, ano, ordem do dia e local da reunião. 
Salvo motivo de força maior, as reuniões ocorrerão sempre na sede da sociedade. 
V - Independentemente das formalidades previstas neste artigo, será considerada 
regular a reunião a que comparecerem todos os sócios, ou se estes se declararem, por 
escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia; 
VI - Dos trabalhos e deliberações será lavrada Ata, de forma sumária, em livro de 
folhas soltas (em duplicata), que se á assinada por quantos bastem à validade das 

# j4' ~ 3 
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SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL c.. ' --~ 

deliberações. De~erão_ ~nda o~ presentes deliberar, conforme a matéria tratada e :Jçh r-~~~ -~--:. • 

obedecendo as d1sposiçoes legrus, se a Ata será ou não levada ao registro na Junta ~--....-
Comercial; 

VII - Em caso de dissidência ou recusa em receber a convocação, a mesma será feita 
por notificação extrajudicial, cabendo as custas da diligência àquele que recusar o 
recebimento da notificação; 

Parágrafo único: Dispensa-se as formalidades de reunião quando em alterações 
contratuais ou demais deliberações todos os sócios decidirem por escrito a matéria. 

DÉCIMA QUARTA. 
O sócio remisso, declarado falido ou que tenha sua quota liquidada será excluído 

da sociedade. Também aquele que colocar em risco a continuidade da empresa por atos 
de inegável gravidade será excluído por Justa Causa. 

DECIMA QUINTA. 
Fica Eleito o foro da Comarca de Carazinho - RS, para qualquer ação fundada 

neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

Os soc1os resolvem, após esta alteração, proceder a 
CONSOLIDAÇÃO de seu Contrato Social, com as cláusulas e 
condições em vigor nesta data: 

PRIMEIRA 
A Sociedade gira sob a denominação social de GIHAL INDÚSTRIA 

DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS L TOA., tendo sua sede e foro jurídico na BR 
386 KM 174,5, S/N.0

, Bairro Dona Júlia, na cidade de Carazinho- RS, CEP 99500-
000, sendo regida de conformidade com o capitulo da sociedade limitada disposto na 
Lei n° 10.406/2002, e na omissão deste capitulo, supletivamente pelas normas da Lei n° 
6.404/76. 

SEGUNDA 
A sociedade iniciou suas atividades em O 1 de Abril de 1994 e o prazo de duração 

é por tempo indeterminado. 
TERCEIRA 

O objeto da sociedade é: Indústria, comércio, importação e exportação de 
implementos agrícolas. 

QUARTA 
O Capital Social que é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente 

integralizado em moeda corrente nacional, é dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas 
no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e assim distribuídas entre os sócios: 
SÓCIOS N.0 QUOTAS VALOR CR$) 
1- JOÃO ADAMS 50.000 50.000,00 
2- PLINIO AUGUSTO ADAMS 75.000 75.000,00 
3- LEANDRO ADAMS 75.000 75.000,00 

TOTAL DO CAPITAL SOCIAL 200.000 200.000,00 
QUINTA 

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela int lização do social. Os sócios não 
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responderão_ subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme estabelece o artigo 
1.054 combmado com o artigo 997, inciso VIII, da Lei n° 10.406/2002. 

SEXTA 
As quotas da sociedade serão indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 

transferidas, sem o expresso consentimento da sociedade, cabendo em igualdade de 
preços e condições, o direito de preferência ao sócio que queria adquiri-las, no caso de 
algum quotista ceder as quotas que possui. 

SÉTIMA 
A sociedade será administrada pelos sócios JOÃO ADAMS e LEANDRO 

ADAMS com os poderes e atribuições de ADMINISTRADOR, aos quais compete o 
uso da denominação social, tão somente em negócios e assuntos vinculados à sociedade. 

Parágrafo primeiro - O uso do nome empresarial será feito tão somente em 
negócios e assuntos vinculados à sociedade, sendo-lhe vedado, no entanto, o seu 
emprego em atividades estranhas ao interesse social, em obrigações em favor de 
qualquer dos quotistas ou de terceiros, em avais, abonos, fianças ou outras obrigações 
de mero favor, estranhas ao objeto social. 

Parágrafo segundo - Os administradores terão direito a wna retirada mensal a 
título de pro-labore, em valor a ser fixado em comwn acordo entre os sócios e que será 
registrada como despesa da sociedade. 

Parágrafo terceiro - Para onerar ou alienar bens da sociedade, móveis ou 
imóveis, é obrigatória a assinatura em conjunto de dois administradores. 

Parágrafo quarto - Em suas deliberações, os administradores adotarão 
preferencialmente a forma estabelecida no Parágrafo 3° do art.1.072 do Código Civil 
(Lei n.0 10.406/2002). 

Parágrafo quinto - Fica estabelecido que a sociedade não terá conselho fiscal. 
OITAVA 

O exercício social encerra-se no dia 31 de dezembro de cada ano, quando será 
levantado e elaborado o Inventário, Balanço Patrimonial e o balanço de resultado 
econômico, e será efetuada a apuração dos resultados aplicáveis, com observação das 
prescrições legais, prestando os administradores contas justificadas de sua 
administração. Os lucros ou prejuízos, regularmente apurados, serão divididos ou 
suportados pelos sócios, na proporção de suas quotas de capital, ou mantidos em conta 
especial para aumento de capital ou amortização com lucros futuros, respectivamente. 

Parágrafo único -Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os 
sócios deliberarão sobre as contas. 

NONA 
No caso de wn dos sócios desejar retirar-se da sociedade deverá notificar o outro, 

por escrito, com antecedência de 90 (noventa) dias, e seus haveres serão reembolsados 
na modalidade que se estabelece na Cláusula Décima deste instrwnento. 

DÉCIMA 
A sociedade não se dissolverá por morte de qualquer wn dos quotistas, ficando 

os herdeiros ou sucessores sub-rogados nos direitos e obrigações do "de cujus", 
podendo estes ingressarem ou não na sociedade. Caso não desejarem ingressar na 
sociedade, poderão vender as quotas na forma do disposto abaixo: 

Parágrafo primeiro - O sócio que desejar transferir quotas, deverá notificar aos 
demais, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, os quais terão 

preferência ;tr:as m~ Caso não hafsse dos sócios remanescentes~ 

f ;J~-
< - -

a ~ : AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA EXTRAÍDA NO 
~o~ P ~ UTENTICO_a presente cópia extraída n·éste T &g ng1nal a mim apres~ntado. Dou fé. (0108.01.1'""'"' .. -"x'''""" 
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,., o!umentos: RS 2,90 + S:J!o digitai· RS 0;30 14:2o7oe 
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estes deverão se manifestar, também por escrito, podendo o sócio transferente cedê-las a 
terceiros, desde que reúnam as condições jurídicas necessárias. 

Parágrafo segundo - Os haveres do sócio retirante, ou falecido serão apurados 
com base em Balanço Especial a ser levantado na ocasião, sendo o patrimônio 
reavaliado ao preço vigente na época do evento. Os haveres serão pagos em 06 (seis) 
parcelas trimestrais, vencendo-se a primeira 60 (sessenta) dias após apresentada à 
sociedade autorização judicial ou documentos que permitam formalizar-se a operação, 
inclusive perante o Registro do Comércio, sendo que estes valores serão atualizados 
monetariamente de acordo com a legislação em vigor na época. Os sócios 
remanescentes, se assim o permitir a situação econômica-financeira da sociedade, 
poderão estabelecer condições e prazos mais favoráveis ao sócio retirante ou falecido. 

Parágrafo terceiro - na hipótese de faltarem ou terem decorridos menos de 60 
(sessenta) dias da data da realização do Balanço Geral, este servirá de base para a 
apuração dos haveres. 

DÉCIMA PRIMEIRA 
O sócio remisso, declarado falido ou que tenha sua quota liquidada será excluído 

da sociedade. Também aquele que colocar em risco a continuidade da empresa por atos 
de inegável gravidade será excluído por Justa Causa. 

DÉCIMA SEGUNDA 
A Sociedade poderá ser dissolvida em qualquer tempo, se assim decidirem os que 

representam a maioria do Capital Social. 
DÉCIMA TERCEIRA 

As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, observadas as seguintes 
formalidades: 
I - As reuniões serão convocadas pelos administradores ou pelos sócios em igualdade 
de condições; 
II - Os sócios deverão ser convocados pessoalmente, por escrito, mediante recibo, com 
prazo de antecedência de 08 (oito) dias em primeira convocação e de 05 (cinco) dias em 
segunda convocação; 
UI - A primeira via da convocação ficará na posse do sócio e a segunda, devidamente 
assinada, será arquivada na sociedade; 
IV - A convocação deverá conter: hora, dia, mês, ano, ordem do dia e local da reunião. 
Salvo motivo de força maior, as reuniões ocorrerão sempre na sede da sociedade. 
V - Independentemente das formalidades previstas neste artigo, será considerada 
regular a reunião a que comparecerem todos os sócios, ou se estes se declararem, por 
escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia; 
VI - Dos trabalhos e deliberações será lavrada Ata, de forma sumária, em livro de 
folhas soltas (em duplicata), que será assinada por tantos quantos bastem à validade das 
deliberações. Deverão ainda os presentes deliberar, conforme a matéria tratada e 
obedecendo as disposições legais, se a Ata será ou não levada ao registro na Junta 
Comercial; 

VII - Em caso de dissidência ou recusa em receber a convocação, a mesma será feita 
por notificação extrajudicial, cabendo as custas da diligência àquele que recusar o 
recebimento da notificação; 

Parágrafo único: Dispensa-se as formalidades de reunião quando em alterações 
contratuais ou demais deliberaçõe todos os sócios d cidirem por escrito a matéria. 

I 
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DÉCIMA QUARTA 
Os Administradores JOÃO ADAMS e LEANDRO ADAMS declaram, sob as 

penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por 
lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos 
dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por 
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

DECIMA QUINTA 
Fica Eleito o foro da Comarca de Carazinho - RS, para qualquer ação fundada 

neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
DÉCIMA SEXTA 

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento particular de 
alteração de contrato social, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das 
testemunhas abaixo. 

I· I bkdv')U.O. do.. Lu.:b 
xNDREIA DA LUZ 
CI n. o 3068749195 - SSP/RS 
CIC/MF n. o 959.795.650-00 

• 

JUNTA COMERCIAL DO RIO 
CERTIFICO O REGISTRO EM: 
SOB N': 2534478 
Protocolo: 05/000949--4 

Empresa:43 2 0276963 7 
GIHAL DlDUSTRIA DE IMPLE:HE><n'OSI 
AGRICOU.S LTDA 
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GIHAL INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 

CGC/MF 86.862.86910001- 60 

N!RE 43. 2 02.769. 63 7 

PRIME IRA ALTERAÇ~O CONTRATUAL 

J OAO ADAMS ~ cas: F.ldo . :ne c.~n '- c:J, 
e~ Ca-az ir~c-RS . 

pcrtaGor d a C~dula de !de~tidade RG ~Q ~01273659:. exoed~dE cela 
SSP/RS Rn 20;04178~ s ~o C!C/MF n~ 279. 0 31.S00- 0 7: PL IN IO AUGUSTO 
ADAMS ~ ~rasi}e1rc , soltei~o~ ~a1orr engennei~o mece~~co. 
reside nte e d omlci i i aj~ Ga Rua Fioravante Barleze. 198. em 
Caraz inho-RS~ ccrtado~ da Cé dula ~e Idertidade RG no 9004027588. 
e xpedida oe la SSF/RS e m 09:12175 e jo CIC/MF 
HEL I O FERNANDO ADAMS ~ j~asi lei ro~ so l~eiro~ 

n~ 280.344.320-34; 
rr:ctor :tste:~. 

residen~e e domiciliado na R~a ~~~rav2~te Sarleze. ~e~. e~ 

Ca raz inho-RS~ oort ad cr da Céjula de ! dentid ade RG ~ 2 "700968059 ~~ 

e~ped ida c e la S SP.'RS em 01/06/77 e do CIC/MF n~ 274 .067.d10-4~: e 
LEANDRO ADAMS , b ~asi i e ir8 ~ casao:>, come rcie-r: te, r-e~·sider.te <= 
oc mi cil iadc n 2 ~ua Fio~avante Barlez e, 74 ~ em Carazinhc- RS! 
po r t a do- d a ~edul ~ d e !dent ~dad~ RG n 2 102 22633 37. expedija pela 
88FIP~ em 31/01 / 81 e do CICiMF ng 3a3.328.760- 57. unicos s6cios 
compo nente s d a socie~ ade p o r cotas d e res ponsa bilidade limitada 
JU~ ~ira sob a cencm~na ~àc s ocial d e GIHAL Indú s tria d e 
I mpl emen tas Ag rico l as Ltda r c o m sede na 8R 3 86 KM 174.~r e~ 

Ca rsz in hc-RS~ in s c rita no CGt,MF sob o nQ 86.862.8t9 / 000L-o0 e 
cem Contrato Arqu i vado na Jwnta Comerciai do Est~do de Rio Grande 
do Sul ~cb o nQ 43 . 202.769.~~7! RESOLVEM , po~ este 1nstrument~ e 
na ~e ibor fo r ma de cireit~. ALTERAR c Cont~atc Soci~l conforme as 

PRIME IRA 

G Cacita1 Socia~ que~ de~~ 1.45~-5~ (hum mll, a~a~ro~entos e 
ci~q~e~ta e quat r o ~e~is 1 ci n q ~e~ta e c_nco centavos) ~ elevadc 
uara F= 17.GOO~OO (dezesete ~il r e ais) em decorrê,cis da 
atual~za~~o ~onetaria aa excressà~ do 2aoital Social reçistradc . 

SEGUNDA 

o [;a:::•ita~ So~.-:ial de;:!~ 17 .. 0~)(~.~)(i \Q2Z2S':-ete tn.i.l r-~dis) c:..v .~dido e,...l 

17.000 ! de zesete mi:) cot2s de~$ 1~00 (hum real) cada u~a~ f~ca 
~ssi~ dis~rib~~~o antre cs 56~!o5: 

~ pfJ) 
. \ 

<~·~· ~~ · ~ • • • I I I 

j . . 

< . ---- -- ---t :. AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA EXTRAÍDA 
~~ AUTENTICOa presente cópia extraída n 

.d~:P:- :t:..Qfig:nal a ••1im apresentado. Dou fé. (0108.01 

e t I} Carazinho 22 de novembro ~=~~r---'0 <:,~ Escrevente Rafaela da Rocha da s 
~ < . _ ~.. ntos: R$ 2,90 + Seio digital· R$ 0,30 14:20:08 
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SOCIO 
i-Joà:-:o :.1.::!ams 
2-~linio Augus~c 4dams 
3-H~!io Fer~ and~ Adams 
Li--·Lec:<.ndt-o Adam:: 

T8TAL JO CAPITA~ SOCIAL 

COTAS 

4.2~:0 

4.25(. 

TERCEIRA 

2~1 t)(i 

=~· ~ (;(: 
25 of ()(• 

.i.OOrUO 17.000 ,00 

Ps~i'a-se da sociedade c s6c ~= HELIO FERNANDO ADAMS ! J? 

o~alif1=ado~ o aual cede e transfere sGas cotas , direitos e 
ha veres na sociedade aos seguirtes adquirentes: 

- PLINIO AUGUS TO ADAMS , j~ cualif~cado ~ adoL.ire. 
(duas m1l ce"to e vinte e ~1 ~col cctss no val~r 
real) cada, no val or t0tal de RS 2.125,00 (doi s 
vin~e e c1nco rea~sl; 

neste a~o~ 2.125 
de Rs 1,00 ·H~m 

;ni 1, cen~o e 

- LEANDRO ADAMS . jà cual if icado~ adauire, neste ato, ~.125 (duas 
mii cento ~ vinte e cincol cotas no valor de ~s 1,00 ( Hum 
real)cada. no valor ~otal d e RS 2 . 125 ,00 ( dois milr cento e vinte 
e cir<cc reais i; 

O Soc1o cue se ret1ra da sociedade da olena. geral, reza e 
irrevogavel quita;àc aos s6cios adquirentes~ rada wais ten~o a 
reclamar a quaiquer titule d2 Sociedade e dos ::ócios adouire~tes. 

QUARTA 

O Cc-:pi tal 
totalmente 

Soci~l ~ue e 8e RS !7.000,00 ( :::·e:::esete mi 1 

~~~nsterência de cctas. 

>lDME Do·:; :3GC I o·; 

JOACi ADAMS 
?- PLINlO AGGUSTO A~AMS 
:.;:;- i_EANDF,O ADAt1S 

intearalizados! e~ face da cess~o e 
fi =ara assl~ dis~ribuido entre os sócios: 

tw~ DE CCI AS~ 

.i. 7 .. Oi)(> 

QUINTA 

:37 ~ ~~ () 
37 .I~~) 

.10(> ~ 00 

\iA~OR EM ;::,·~ ~ 

4 .. 220 !'(H) 
t .. 375' ;):) 
6 .. J~"' S !" C1·.) 

17 .. (!(}(l ll (!(:• 

Par~ane=e em oleno vigor todas as ~emais cla~sulas co~sta~~es ,jos 
e.l tere..cc:>.s 

A () ~ 

per este instr~mento. 



+ ' I 

E cor se ~c~~rem ~ustcs e =cntrat~dos, assira~ ~ 
instumentc em 03 C l~és) vias de içual tear e fo~ma. na 
da s test?mwnhas abai xo~ 

- ;4~ · 
L:AMS 

CI n~ 40127365~3 SSP/RS 
CIC no :7Ç.~51.600-97 

~4~!AN~{{~~ 
/ 

I 

prese:-1';2 

Cl nQ 7009680591 SS?/RS 
CIC rç 274.067.4~0-40 

c ;V nç~ 10 .2'::':63~37 ssr=· /RS 
trc 383.328 . 760-87 

JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL 
CERTIFICO O REGISTRO EM: 07/04/1999 

SOB O NÚMERO: 

18 3 3171 àc:rtZ~ SbGt·:~l::,.(//Tf"\ 

Protocolo: 99/04 7 864 -S 

KAREN ST ALLBAUM 
SECRETÁRIA-GERAL 
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.. . . ;_'i'-' ~ -·· -

. . JOÃ(s i\OAl~, brasileiro,ca.sac1o1 tor·neiro mec~ico,residante ., ao.:~~ 
Cl.l~auo na .uli 38o I.H 174, ~~l'Clkol.AUo-Ç,tortjláQr Qõ c.l.401273~593 ex-
ped.ida pela ~·iil•r ·I~ ea 20•04•7ti, ~l.~ Z/9 951 ~l.I0-97 ,r !..&.ltlu nu(àU~Tl.l i'&

~,brasileiro,solteiro,a~or de iàaoe,engenheiro ~c&nico,reSl.dente 
e domiciliado na ~a Rioravante Barleze,l98-Carazinno-RS,portaàor à& 
C. I. 9004027588 expedida pela SSP /RS ea 09.12.751 CIC 280 844 38o-34 , 
K~LIO F~RHÃNDC AO~,brasileiro,solteiro,aaior de idade,motorista,resi 
dente e domiciliado na ~a Fioravante Barleze,l82-Cara&iftho-2S,~orta: 
dor ela c. r. 7009680591 exped.ic:la pela s .s.p /RS ea Ol.o6 •77, ClC 274 067 
410..49 e Lc.AlWi!O Al>AMS, brasileiro,casac:lo, cio coaercio,residente e elo 
miciliado na ~a Fioravante Barlese,74 -carazinho-RS,portacior c:la c.I.
l0222b3337 ex~ediàa pela SbP/Rb &a 3101.81 ClC 383 328 76o-87,reaolvea 
constulàr wa. !:.ocic'-Lcl~ t~or ""'"ot~ ~ r~~,..Qn&.ab.Ul.<lelcie ll.Jilit•eül, reg.!! 
lando-•e • acsma }lt:ló!:o clOii.s..Uoa • iH::91àr; 

, , ii:Ltu. .Liti~.- A &ocit:c1ôde girará sob a denom.waçi.o social da: 
QIKAL- rl~stria de Implemento& Agricol&& Ltcia. 

~c.QUNOA - s~ objetivo social será: Inciustria de Iapleacntos A
gricolaa. 

T.t:Ret.l i.ll.- A sede social est' localizacia na Bi. 386 la 174, 5-Ca
razinho- RS. 

'-IUnln'A - o capital social será de Ci.S4.ooo.ooo,oo(q\latro ai -
lhões de cruzeiros nais) <liviciiáo e int-=gralizad.oS pelos s6c:ios, naa 
seguint~s conàiçõ~, 

aJ Jüiu ~u~ participa coa YA& cota no vAlor da cal 
l.ooo.ooo,oo( ua aUnão de érúzeiros reais) integralizados no ato de 
assinatura do presente instaumen~o,ea aoe4a corrente nacional. 

b) t'LlNIO AUGU~TO ADAMS- participa coa Wla cota no V.! 
lor à8 cau.ooo.ooo,oo( wa ailh'io c:1e cruzeiros reais) integraliaadoa 
no ato de assinatura cio presente instrwaento, ea aoecia corrente naci,S! 
nal. 

c) HbiLlO F~DAN.DO ADAMS, participa COII Ulla cota llO 

valor de Ci.U.ooo.ooo,oo ( 1111 llilhão da cruaeiros reais )integralizadoS 
no ato <1e assinatur• do presente iastrYaento,ea aoeaa corrent_e nacio-
nal. 

c) ""'~uJt!U AU~, part~Cl..k>il c<Ma a.aao cot• no v~or da 
~RU.Loo.ooo,oo( wa aünão da cruzeiror. reais) atttgralizildoS no ato 
ela a.ssinatua do presenttt instrWDento,ea aoecia corrente nacional. 

\,JUIHTAo- A responsabiliciade elos sócios ser' U.aitacla ao valor t,S! 
tal cio Ca?ital social. 

~t..XTA - o praso c:le cluração cia presente sociec:lade ser' por tea
po indeterminacio e terá inicio as suas atividacles em 01·04•94• 

~t.TIMJ.. A gerencia c1a sociec:lade será exercici.a pelo s6cios JOÃO 
AI)~. o qual fará uso c:la .fil'lla, que ~o~.nicaaente a et'liceçio ea negó -
cios c1a fu•a,fican® expres~Calllute 1-'roibio.o o la .fiuça,e-
bonos,enGOssos dtl f•voret. ou em 4àUaiS<&U*r n~g os. altu.os • objeto 
da ay,~~'r, 

• ...,,..,.., .... v DE CÓPIA EXTRAÍDA 
a presente cópia extraída h 

o original a mim apresentado. Dou fé. (0108.01 
Carazinho 22 de novembro 
Escrevente Rafaela da Rocha da sii~~s;::::--

Emo!umer.tos: R5 2,90 + Se!o digital· R$ 0,30 14:20:08 



NO~A - AniUtlaente u 31 de dezelllbro,será levantaclo ua balanço 
geral, quando os 111cros apurados serão distrib\lidos aos s6cios na 
proporção cie suas cotas de capital ou levados a conta especial pua 1 
iut\lro awaeato ele capital,bem coao, se hOilVer prejuisos ser'io suporta 
doa tub6a na exat~ proporção de suas quotas.. -

DtCIMA -A :retirada ou aorte de \1m dos sócios aio dissolverá a ao 
cieà~de. Na 5oegWlda hipotese,ressalva-se o cii:reito aos r-ócios r41Uluei 
cutea,ea ac:eitR ou ni.o aparti~.lt~aç'io c:i8 hur<l*iros na ~oc.leciade. NÕ 
entanto, selailre que ocorrer tal .fato, r.erla leito wa b&lenço Qerü 30 ( 
trinta) cii&!D ~ós o ftVt:nto • o re&\llt..OO será at'restmtado ao repre
sentante legal ou herdeiros do falecido. 

~CIMA 1, IUM~l iA- A sociedade poder' ser ciissol viela ea qual q11er 
ta~~po, se assia decidirea os que represent .. a maioria elo capital so
cial. 

~CIMA SiliGUNDA -os s6cios declaraa, sob as penas ela Lei, que não I 
estio inctursos em qu&isq\ler dos crillles previstos .,. Lei ou nas restr! 
çõea legais que posa .. ~edi-los àe exercer ativid&das aercantia. 

6, ttat•GO oa. ~ÚC:.l05 J~t~it • c:w.tr•t~ •aa• 
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AGROCAMP COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA 

PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LI ClT A TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 004/2013 

EDITAL DE CARTA CONVITE N° 001/2013 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na c.ualidade de proponente 
no procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE N° 
001/2013, instaurado pelo município de Nova Cantu, que não fomos declarados 
inidôneos para licitar ou contratar pelo Poder Públicc, em qualquer de suas 
esferas. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente. 

Campina da Lagoa - 18 de Fevereiro de 2.013 

... f. , -COMERCIO DE 
~,U1v1u~ 1-'GRICOLA.:> LTDA 
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PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 004/2013 

EDITAL DE CARTA CONVITE N° 001/2013 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente 
no procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE N° 
001/2013, instaurado pelo município de Nova Cantu, que nos comprometemos 
a entregar os produtos ganhos por essa empresa, nos termos e nas condições 
do Edital supra referenciado Por ser a expressão da verdade, firmamos o 
presente. 

Campina da l agoa - 18 de Fevereiro de 2.013 

~ Ar ..• COMÉRCIO DE. 
t UMUS AGRÍCOLAS LTDA 
r.u~C91\G229 )001·32 'JSC~ ~51 ~H •rJ 51 



AGROCAMP COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS L TOA 

PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LI ClT AÇÃO) N° 004/2013 

EDITAL DE CARTA CONVITE N° 001/2013 

DECLARAÇÃO . 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente 

no procedimento li citatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE N° 

001/2013, instaurado pelo município de Nova C:mtu, que a empresa 

AGROCAMP COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS L TOA, não emprega 

menores de 18 (desoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em 

qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância da Lei Federal 

9854/99, que acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente. 

Campina da Lagoa - 18 de Fevereiro de 2.013 

- RG 6.476.028-9 
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PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LI ClT AÇÃO) N° 004/2013 

EDITAL DE CARTA CONVITE N° 001/2013 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente 
no procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE N° 
001/2013, instaurado pelo município de Nova Cantu, que a empresa 
AGROCAMP COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS L TOA, conhece todos 
os termos da licitação, bem como tomou conhecimento de todas as 
especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que 
preenche todos os requisitos na habilitação. Por ser a 
expressão da verdade, firmo o presente. 

Campina da Lagoa - 18 de Fevereiro de 2.013 

L ( AMP -COMÉRCIO o 
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r;GROCAMP COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA 

•• O.Tt~~iiípoiiirod.o co;.M .~o~ )~L_ 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LI ClT A TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 004/2013 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 001/2013 

Objeto: Aquisição de 01 (uma) lâmina Rebocada Articulada. 

O signatário da presente declara que o mesmo recebeu do licitador toda a 
documentação relativa a licitação supramencionada. 

Campina da Lagoa - 18 de Fevereiro ode 2.013 



Prefeitura Municipal de Nova ~áhfu ·U~-~ 
Rua Bahia s/n° - Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330 Q!lo ~ > · 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 - Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527- i-~· h -~ •-·· r-
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br ií) ______ ... 

~---~ -~ A, \; 
~0-t::fc e J • 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA HE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 004/2013 
REF.: Edital de CARTA CONVITE n° 00112013- PMNC. 

Objeto: Aquisição de 01 (uma) Lâmina Rebocada Articulada. 

O Signatário da presente declara que o mesmo recebeu do licitador toda a 
documentação relativa a licitação supramencionada. 

Nova Cantu, Paraná, __ ..!::0.!::.8-~d:::::.e_--!;..F.::::..ev::...::e::.:.r.::;ei:;.r.::::..o ___ de 2.013. 

Carimbo e assinatura 
_.---.. ante legal da empresa 

/~ 



CAl 
C.A.IXA ECONÓM CA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 0921622910001-32 

Razão Soci;; .. l: AGROCAMP COM DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

Endereço: AVENIDA BRASIL 470 I CENTRO I CURITIBA I PR I 87345-000 

A Caixa Econômica Federal , no uso da atribuição que ihe 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: 18/02/ 2013 a 19/03/2013 

Certificação Número: 2013021811100308423509 

I nformação obtida em 19/02/2013, às 08:26 :46. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à 
verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO 

Certificamos para os devidos f ins, que revendo em 
nossos CADASTROS TÉCNICOS ECONOMICOS SOCIAIS, deles 
constatamos NÃO encontrar nenhum débito em nome da firma: AGROCAMP 
- COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS L TDA, estabelecida à Avenida 
Brasil , n° 470, Centro, nesta Cidade e Comarca de Campina da Lagoa, 
Estado do Paraná, inscrita no C.N.P.J. n° 09.216.22910001-32, com 
Inscrição Municipal n°. 3.4.1655, com o ramo de atividade de Comercio de 
Defensivos Agrícolas, Adubos, Fertilizantes e Corretivos do Solo, não 
havendo, portanto nenhum débito junto aos cofres Públicos Municipais até a 
presente data. 

Sendo o exposto acima expressão da verdade, firmamos a 
presente certidão para que surta seus efeitos legais. 

Campina da Lagoa, 19 de Fevereiro de 2013. 

# V á/ida por 60 (sessenta) dias# 

Praça João XXIII, 996- Centro- Campina da Lagoa-PR CEP 87345-000 
Telefax- (OXX44) 3542 2303 

CNPJ 76950070/0001-72 gabinetecamoinadalagoa@hotmail.com 
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AGROCAMP- COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLA~ ~'JI~-)~2i 
CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPrut';:~ _/< 

MAURO ANTONIO PEREIRA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de 
bens, empresário, portador da cédula de Identidade RG n° 6.476.028-9, expedida pela 
Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná e do CPF n° 049.562.058-05, residente 
e domiciliado na cidade de Campina da Lagoa, Estado do Paraná, á Rua Duque de Caxias n° 
1.039, centro, CEP-87345-000, e DIELSON HIDEO TAKAYAMA, brasileiro, solteiro, 
nascido em 12/09/1970, empresário, portador da cédula de Identidade RG n° 4.604.701-0, 
expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná e do CPF n° 
650.824.279-20, residente e domiciliado na cidade de Campina da Lagoa, Estado do Paraná, 
á Rua Joaquim Carola n° 269, centro, CEP-87345-000, de comum acordo, constituem uma 
sociedade empresária limitada, que se regerá pelos artigos 1.052 á 1.087 da lei 10.406 de 
10/0112002 e mediante as seguintes cláusulas:-

CLÁUSULA PRIMEIRA:- A sociedade girará sob o nome empresarial de "AGROCAMP 
- COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA", e terá séde e domicilio na cidade 
de Campina da Lagoa, Estado do Paraná, na Av. Brasil n° 470, centro, CEP-87345-000. 

CLÁUSULA SEGUNDA:- A sociedade tem por objeto social o ramo de Comércio 
atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes, corretivos de solo, sementes 
selecionadas e prestação de serviços fito sanitário ( expurgo, tratamento de sementes e 
vendas aplicadas ) e depósito de insumos. 

CLÁUSULA TERCEIRA:- O capital social será de R$ 60.000,00 ( sessenta mil reais) 
dividido em 60.000 ( sessenta mil) quotas de R$ 1,00 ( um real) cada uma, subscritas e 
integralizadas neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:-

SOCIOS QUOTAS VALOR 
MAURO ANTONIO PEREIRA 30.000 R$ 30.000,00 
DIELSON IDDEO TAKA Y AMA 30.000 R$ 30.000,00 
TOTAL 60.000 R$ 60.000,00 

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade iniciará suas atividades em 26 de novembro de 2007 
e seu prazo de duração é por tempo indeterminado . 

CLÁUSULA QUINTA:-As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado em 
igualdade de condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição se P<rtas a 
venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. \ \ 

CLÁUSULA SEXTA- A responsabilidad-e de cada sócio é restrita ao valor ~e suas qu\~s, \ 
ma: respondem solidariamente pela inte~alização do capital social. ~~ 

\. -~ _/( 
" ~ 



--·------~-

CLÁUSULA SÉTIMA:- A administração da sociedade caberá aos soc1os MAURO 
ANTONIO PEREIRA e DIELSON HIDEO T AKA Y AMA, com os poçleres e atribuições 
de Sócios - Administradores, autorizado o uso do nome empresarial para todos os atos, 
vedado no entanto, o uso do nome empresarial em negócios estranhos ao interesse social 
ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como 
onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 

CLÁUSULA OITAVA:- Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, 
a título de" pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA NONA:- Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os 
administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração 
do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos 
sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 

CLÁUSULA DÉCIMA:- Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os 
sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso . 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou 
fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:- Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade 
continuara suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz . Não sendo possível ou 
inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será 
apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, á data da resolução, 
verificada em balanço especialmente levantado . 

Parágrafo Único:- O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:- Os Administradores declaram sob as penas da lei 
que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial , ou em 
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, 
ainda que temporariamente , o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o 
sistema fmanceiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública, ou a propriedade. 



E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias 
de um só teor . 

Testemunhas:-

JUNTA COMERCIAL DO PARANA 
GOIOERE 

llllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllll ~11 
07./ 521811-9 

0952710 2 7 NOV. 2007 

SECRETARIA GERAL 
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QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

MAURO ANTONIO PEREIRA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão 
parcial de· bens, empresário, portador da cédula de Identidade RG n° 6.476.028-
9, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná e do CPF 
n° 049.562.058-05, residente e domiciliado na cidade de Campina da Lagoa, 
Estado do Paraná, á Rua Duque de Caxias n° 1.039, centro, CEP-87345-000, e 
ALDA MARA REGINA PAZ DE OLIVEIRA TAKAYAMA , brasileira, 
casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da 
cédula de identidade RG n° 6.885.450-4, expedida pela Secretaria de Segurança 
Publica do Estado do Paraná, inscrita no CPFIMF sob n° 028.881.999-39, 
residente e domiciliada na Rua Adelino Guelffi n° 757, Jardim Santa Cecilia, na 
cidade de Campina da Lagoa, Estado do Paraná, CEP-87345-000, únicos sócios 
da sociedade mercantil denominada de .. AGROCAMP - COMÉRCIO DE 
INSUMOS AGRICOLAS LTDA- EPP, com séde á Av. Brasil n° 470, centro, 
Município de Campina da Lagoa, Estado do Paraná, CEP-87345-000, conforme 
contrato social registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o n° 
41206075093 em data de 27/1112007, e tendo como última alteração a Terceira 
Alteração Contratual registrada sob n° 20124998763 em data de 19/07/2012, 
inscrita no CNPJ sob n° 09.216.229/0001-32, resolvem assim, alterarem o 
contrato social e alterações havidas, através das cláusulas seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA:- A sociedade que tem por objeto ~ocial o ramo de 
··comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes, corretivos de 
solo, sementes selecionadas, produtos agropecuários, prestação de serviços fito 
sanitário ( expurgo, tratamento de sementes e vendas aplicadas ) e depósito de 
insumos··, passa a ter por objeto social o ramo de ·· ··comércio atacadista de 
defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes, corretivos de solo, sementes 
selecionadas,- produtos agropecuários, prestação de serviços fito sanitário 
(expurgo, tratamento de sementes e vendas aplicadas) e depósito de 
insumos; comércio de peças para maquinas agrícolas; representante 
comercial e agente do comércio de maquinas e equipamentos agrícolas; 
representante comercial e agente do comércio de insumos agrícolas 
industriais··. 

CLÁUSULA SEGUNDA:-Permanecem inalteradas as demais cláusulas do 
contrato social primitivo e alterações havidas, não modificadas por esta 
alteração contratual. 
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AGROCAMP - COMÉRCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA- E~;- - ,;{-'. . :, ) 
CNPJ No 09.216.229/0001-32 " . .:~ '/ 

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

E, por estarem justos e •:ontratados, datam e. assinam a presente 
alteração em quatro vias de igual teor e forma juntamente com duas 
testemunhas. 

ALDA MARA REGINA PAZ DE OLIVEIRA TAKAYAMA 

Testemunhas 

Joã~~rigato 
Rg 2.040.929-0 SSP Pr 

· •I.!J:•f~•M1#ttí!m• 
DO PARANÁ 

JUNTA COMERCIÃL DO PARANA 
AGENCIA REGIONAL DE UBIRATA 
CÊRTIFICO O REGISTRO EM: 2 9 I O 8 I 2 O 12~ 
SOB NÚMERO: 20126009376 .~. 
Protocolo: 12/600937-6. DE 29/08/2012 'Of/,V • • 

~ :4: 2 060750 • J 
- (:Ot>l~kç J o f•E LN.3l!I'IOS SEBASTIÃO MOTTA 

l~tiK ! •r:ocA!>· LTv;. - EPP SECRETARIO GERAL 
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• PARANÁ 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 1 0087073-05 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 09.216.229/0001-32 

Nome: AGROCAMP - COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS L TOA 

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 Estado 
da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do requerente, nesta data. 

Obs: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias 
acessórias. 

Finalidade: Cadastro Empresa. 

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet 
www .fazenda.pr.qov .br 

Esta Certidão tem validade até 19/06/2013- Fornecimento Gratuito 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão N° 10087073-05 

Emitida Eletronicamente via Internet 
19/0212013 - 08:29:()9 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE 

TERCEIROS 

N° 000042013-14021229 
Nome: AGROCAMP- COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS L TOA - EPP 
CNPJ: 09.216.229/0001 -32 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas 
de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem ~- ser 
apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relc:.tivas a 
contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a 
inscrições em Dívida Ativa da União (DAU). 

Esta certidão, emitida em nome d·~ matriz e válida para todas as suas filiais, refere
se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por 
lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos 
administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjur.~a 
pr \1/RFB. 

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei n° 8,212 de 24 
de julho de 1991, exceto para: 

-averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis; . -· 
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociech1de 
limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade 
empresária simples; 
- baixa de firma individual ou de ~.npresário, conforme definido pelo art.931 d~ Lei 
n° 1 0.406, de 1 O de Janeiro .i9 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou 
sociedade empresária ou simpies. 

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitid::-;· e 
à verificação de sua autenticidade na Internet, no end• I';ÇO 

<http://www.receita.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 01, de 20 de janeiro 
de 2010. 

E,. ··.;da em 26/01/2013. 
Vo .. ..Ja até 25/07/2013. 

Certidão emitida gratuitamente. 
r< 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

..., 
_:r·· 



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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DiVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: AGROCAMP -COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS L TOA - EPP 
CNPJ: 09.216.229/0001-32 

Ressalvado o . direito de a Fazenda Nacional cobrar ~ inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a tributos admmistrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se 
exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as 
contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em 
Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nQ 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 09:56:34 do dia 28/01/2013 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 27/07/2013. 
Código de controle da certidão: E7C8.A482.ECB6.3D07 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



GONZATTI AGROPECUÁRIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA 

PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N2 004/2013 

EDITAL DE CARTA CONVITE N2 001/2013 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente no 

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE Nº 001/2013, instaurado 

pelo município de Nova Cantu, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou 

contratar pelo Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente. 

ROBERTO GONZATTI- RG 4.454.915-8 

:~-;: J 
rl6.567.255/00Ú1 701 

GONZA-.. .- • ctAE 
REPRESENTAi,·"· .:; . ERC'A TOA 

Av. Cant•J, S :J~ 
5ala Comer. - CEP 87 330.000 

L NO\o'B Can:U "R .J 



GONZATTI AGROPECUÁRIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA 

PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N2 004/2013 

EDITAL DE CARTA CONVITE N2 001/2013 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente no 

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE Nº 001/2013, instaurado 

pelo município de Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os produtos 

ganhos por essa empresa, nos termos e nas condições do Edital supra referenciado 

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente. 

ROBERTO GONZA TTI - RG 4.454.915-8 

.6.567.255/0001 7õ' 
GONZAn ~ ~ ~ u~ 

REPRESENTAÇAWO ,..";;~ "'RIA E 
... ~RCIALl.l'OI,. 

Av. Cantu S!PV> 
Ga~ Com(t .• crp Si'.JlO..ooJi 

No~a Cantu PR 

.J 



GONZATTI AGROPECUÁRIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA 

PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO} N2 004/2013 

EDITAL DE CARTA CONVITE N2 001/2013 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente no 

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE Nº 001/2013, instaurado 

pelo município de Nova Cantu, que a empresa GONZATTI AGROPECUÁRIA E 

REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA, não emprega menores de 18 (desoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 

(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em 

observância da lei Federal 9854/99, que acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei 

Federal 8666/93. 

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente. 

Nova Cantu - 18 de Fevereiro de 2.01:?'í . 

ROBERTO GONZATTI- RG 4.454.915-8 / t. 
/ GONZATTI AGROPECUARit. E cq-, 

REPRESENTAÇÃC CO'"ERCIAL ~ Y 
Av. ~ntu, SIW 

Safa Comer.· CfP 87.330-00 ~ 
Nova C~ntu PR _j . J 



GONZAm AGROPECUÁRIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA 

PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N2 004/2013 

EDITAL DE CARTA CONVITE N2 001/2013 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos f ins de direito, na qualidade de proponente no 

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE Nº 001/2013, instaurado 

pelo município de Nova Cantu, que a empresa GONZATTI AGROPECUÁRIA E 

REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA, conhece todos os termos da licitação, bem como 

tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, 

declarando ainda que preenche todos os requisitos na habilitação. 

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente. 

Nova Cantu - 18 de Fevereiro de 2.01 

ROBERTO GONZA TTI - RG 4.454.915-8 

GONZAITI A_GROPECUARIA E 
REPRESENTAÇAO COu1ERCIAL LTOA 

L 

Av. Cau•u, sm• 
Sala Comer.· Ct; 0 87.~30..(100 

Nova Cantu f'R 



GONZATII AGROPECUÁRIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIALLTDA 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATÓRIO {LICITAÇÃO) N2 004/2013 EDITAL DE 

CARTA CONVITE N2 001/2013 

Objeto: Aquisição de 01 (uma) lâmina Rebocada Articulada. 

O signatário da presente declara que o mesmo recebeu do licitador toda a 

documentação relativa a licitação supramencionada. 

Nova Cantu - 18 de Fevereiro de 2.013 

ROBERTO GONZA TTI - RG 4.454.915-8 

GONZAm .1\GROPECUARIA E 
Ri!PRESENTAÇAO COMERCIAL LTOA 

~v. Cantu, S•W 
t. Comer. • CEP 87 JJD-000 

L. ~ova C..ntu Pn ..J 
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C.'\ IX/<. ::CON Ó M C . .:!.. FE D E RAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 1656725510001-70 

Razão Social: GONZATTI AGROP E REPRESENT COM LTDA 

Endereço: AVENIDA CANTU SN I CENTRO I CURITIBA I PR I 87330-000 

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: 18/02/2013 a 19/03/2013 

Certificação Número: 2013021815525537321006 

Informação obtida em 18/02/2013, às 15:52:55. 

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



Certidão Negativa de Debitas Tributários e de Divida Ativa Estadual 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 1 0085606-04 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 16.567.255/0001-70 

Nome: GONZATTI AGROPECUARIA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 

Page I of I -:---..... 

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 Estado 
da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do requerente, nesta data. 

Obs: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária , bem como ao descumprimento de obrigações tributárias 
acessórias. 

Finalidade: Licitação 

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.gov .br 

Esta Certidão tem validade até 18/06/2013- Fornecimento Gratuito 

Estado do Paranã 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão N• 10085606-04 

Emitida Eletronicamente via Internet 
18/02/2013 - 15:53:28 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 

https://www.arintemet.pr.gov.br/outros/_d _negativa2.asp?eUser=&eCPF=&eCN P.I= 16.567.255/000 l -70&eCadicms=&eNumlmage=S . 18/0212013 

- . J 

J 



• 
MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE 

TERCEIROS 

N°000282013-14021255 
Nome: GONZATTI AGROPECUARIA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 
CNPJ: 16.567.255/0001-70 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas 
de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser 
apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a 
contribuições 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 fi liais, refere
se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por 
lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos 
administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta 
PC' '/RFB. 

Esta certidão é val ida para as finalidades previstas no art. 4 7 da Lei n° 8,212 de 24 
de julho de 1991, exceto para: 

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis; 
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade 
limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade 
empresária simples; 
- baixa de firma ind ividual ou de empresário, conforme defin ido pelo art.931 da Lei 
n° 10.406, de 1 O de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou 
sociedade empresária ou simples. 

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e 
à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço 
<http://www. receita. fazenda.gov. br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 01 , de 20 de 
janeiro de 201 O. 

Er ·1a em 18/02/2013. 
Váu~.o~a até 17/08/2013. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Receita Federal Aaa;; n. tt· xg.,:at a:1 t• 

• MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍV IDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: GONZATTI AGROPECUARIA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 

CNPJ: 16.567.255/0001 -70 

Ressa lvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral 

da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se 
exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as 
contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas 
em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 

endereços <http://www. receita.fazenda.gov. br> ou <http://www .pgfn. fazenda.gov .br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 21:45:56 do dia 20/01/2013 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 19/07/2013. 

Código de controle da certidão: OFA7.BDBA.7F44.62A4 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Nova Consulta 

/ 



GOr..ZATTI AGROPECUARIA E REPRESENTAÇÃO CO.I\1.ERCIAL 
LTDA 

Páginas O 1/04 

CONTRATO SOCIAL 

1. Roberto Gonzatti, brasileiro, empresário, natural de Capitão Lcónidas 
!vtarques Pr, nascido em 19 de julho de 1967, casado em regime de Comunhão 
Uni\crsal de Bens, inscrito no CPf sob o n°. 611.026.449-00 c portador da 
Cédula de Identidade - RG -n°.4.454.915-8 expedido pela Secretária de 
Segurança Pública do Estado do Paraná, residente e domiciliado na Rua 
Projetada "A",204, Conjunto Pinheiros, centro, CEP 87330-000 na Cidade de 
Nova Cantu, município de t\ova Cantu - Pr. 

2. Rcnctc Bastiani Gon:t.ati, brasileira, professora, natural de Capitão l..con. 
Marques - Pr., solteira, maior, nascida em 08 de janeiro Jc 1966. inscrita no CPF 
sob o n°.837 .262.929-34 c pmtadora da Cédula de Identidade RG 0°.4213.838-0 
expedido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paran~ residente na 
Rua Andrea Galafassi, 365, Bairro Cidade Nova, CEP 85.803-170 na cidade de 
Cascavel, mtmie1pio de Cascavel - Pr., constilucm uma sociedade limitada, 
mediante as seguintes cláusulas. 

1 a. 1\. sociedade girará sob o nome empresarial de Gonzatti Agropccuá ria c 
Representação comercial Ltda, c terá sede c domicilio na ·I\ venida Cantu. sn 
barracão, saída para Roncador na cidade de ~ova Cantu, município de Nova 
Cantu Pr. CEP 87330-000. 

23
• A Sociedade tem por objetivo social: 

a) Atividade Principal: "Comercio Varejista c Aiacad~~a ·c transporte de 
insumos agrícolas, compreendendo adubos, fertili7.antés e corretivo de solo 
ensacados"- CNAE 46.83-4/00 

b) Atividade Secundária: Comércio varejista e atacadista de sementes de 
cereais c pastagens, forragens, máquinas, equipamentos c utensílio de uso 
na agricultura c pecuária, rações, concentrados, suplementos, sais minerais, 
artigo de pct shop. produtos veterinários, animais domésticos, raticidas c 
inseticidas domiciliares, sementes de flores e hortaliças c comércio de peç~ts 
agrícolas c automotivas, prestação de serviços de representação comcrchll 
de insumos c máquinas agrícola. 
Representantes Comerciais c agentes do comé_!:çj.o de máquinas, 
equipamentos, embarcações c aeronaves CNA.E 46.14~./00 . 
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GONZATTI AGROPECUARIA .E REPRESENTAÇÃO COMERcdi --~ 
LTDA ~ !~1:!_ . ·: . . l.~ ··- · ~ 

Pagini)~~~~-- r:>/J. ··--~--· "Í' , .. ~ 

3•. O capital Social será de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) divididos em 2.000°t'.:' C:;:i\'J S. 
(duas mil) quotas no valor nominal de R$ 10,00 (dez reais) cada uma, 
integralizados neste ato em moeda corrente no País, pelos sócios, fica assim 
distribuído: 

Roberto Gonzatti 

Rcnete Bastiani Gonzati 

total 

1.980 quotas 

4.0 quotas 

2.000 

R$19.800,00 

R$ 2.9.0,00 

R$20.000,00 

4•. A sociedade iniciará suas ativtdades em 02 de julho de 2012 e seu prazo de 
duração é indeterminado. 

sa. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a 
terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem tica assegurado, em 
igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se 
posta à venda. formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual 
pertinente. 

Parágrafo úrúco: O Sócio que pretenda ceder ou transfenr todas ou parte de suas 
quotas deverá notificar por escritas aos outros sÓcios, discriminando a 
quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para 
que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferêncta, o que deverão se fazer 
dentro de trinta dias, contando do recebimento da notificação ou prazo maior a 
critério dos sócios alienante. Se todos os socios se man1t;estarer:n seu direito de 
preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então 
possuírem. Decorrido este prazo sem que seja exercido o direito de preferência, 
as quotas poderão ser livremente transferidas. 

6a. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

711
• A administração da sociedade caberá ao Sócio Administrador, Roberto 

Gonzatti com poderes e atribuições de gerir c administrar os negócios da 
sociedade representa-la ativa c passivamente, judicial ou extra judicialmente, 
perante órgãos públicos, instituições tinanceiras a consecução dos objetivos ou a 
defesa dos interesses de direitos da soc~dade, autorizado o uso do nome 
empresarial isoladamente. ~/---_J .>~-' · , 
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• Vedado, no entanto, em atividades estranhas ao mtcrcsse social ou assumir 
obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros bem como onerar 
ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autoriz.ação do outro sócio. 
§2°. Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir em nome da 
sociedade, procuradores para períodos determinado, devendo o instrumento de 
mandato especificar os atos e operações a serem praticadas. 

811
• Ao termino de cada exercício social, em 31 de dcLembro, o admmistrador 

prestará contas justificadas da administração procedendo à elaboração do 
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico. 

9~. Nos quatro meses seguint.es ao termino do exercícto soctal, o sócio dehberará 
sobre as contas c designarão administradores quando for o caso. 

to•. Falecendo ou interditando qualquer sócio a sociedade continuará sua 
atividade com os herdeiros, sucessores. Não sendo possível ou inexistindo 
interesse destes ou do sócio remanescente o valor dos seus ):la veres. será apurado 
c liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, 
verificada em balanço ~specialmente levantado. 

11 :~. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependência, mediante alteração contratual assinada por Lodos os sócios. 

12•. Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de 
"prolabore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

13a. Os administradores declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos 
de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou tm vinudc de 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime filamentar, 
de prevaricação, peita ou subomn, concussão, peculato, ou contra a economiu 

popular, contra sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra relações de consumq? fê' pública, ou a propriedade . 

. :.."" .--· 



GONZATTI AGROPECUARJA E REPRESENTAÇÃO 
LTDA. 

14°- Fica eleito o Fórum da Comarca de Campina da Lagoa - Pr., para exercício 
e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E, por estarem assim justos e contratados assmam o presente 
contrato em 04 (quatro vias) de igual teor e forma. 

Rcnct 



A VISO DE LICITAÇAO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 004/2013 

EDITAL DE CARTA CONVITE No 001/2013 - PMNC 
(Lei n° 8.666/93, art. 21, ill) 

A Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna Público que fará realizar, 
às 09:00 Horas do dia 19 de Fevereiro do ano de 2.013, na Sala de Reuniões da Prefeitura 
Municipal, sito à Rua Bahia, no 85 - Centro, em Nova Cantu, Paraná, Processo Licitatório, 
Modalidade CARTA CONVITE, tipo menor preço, por ítem, fixo e sem reajuste, para aquisição 
de: 

Síntese do Objeto: 

LOTE 01: ÚNICO 
ITEM DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE/ 

UNIDADE 

OI Lâmina Rebocada articulada, com movimentos hidráulicos 01 
comandados pelo operador do trator, com giros e ângulos de 
ataque ao solo, Lâmina de no mínimo 3 mt. De largura, 
comprimento de 6 mts., equipada com escarificador de 
movimento hidráulico, pneus, e, peso mínimo de 2 (dois) mil 
quilos. 

A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderá ser examinada e retirada 
no endereço supramencionado, a partir desta data, em horário comercial. No caso de empresas com 
sede fora do Município de Nova Cantu, Paraná, a Pasta Técnica poderá ser retirada através do 
Correio, mediante solicitação escrita. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de 
esclarecimentos, deverão ser dirigidos a Comissão de Licitações - PREFEITURA MUNICIPAL 
DE NOVA CANTU- PARANÁ, Rua Bahia n° 85 -Centro, CEP. 87.330-000. 
Email: pmncantu@ig.com.br 
Telefone/Fax: (44) 35271363- (44) 3527-1281 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 06 de Fevereiro de 2.013. 

~A~uN 
Prefeito Municipal 
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Prefeitura Municipal de Nova C~ttf"J---::-:· 
Rua Bahia n° 85 ·Centro- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 "' 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

PROCESSO LICITATORIO No 004/2013 

EDITAL DE CARTA CONVITE N° 001/2013 

ABERTURA: 19/FEVEREIR0/2013 HORÁRIO: 09:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, às 09:00 
Horas do dia 19 de Fevereiro do ano de 2.013, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, sito à 
Rua Bahia, n° 85 - Centro, em Nova Cantu, Paraná, Processo Licitatório, na Modalidade de 
CARTA CONVITE, tipo menor preço, GLOBAL, fixo e sem reajuste, de acordo com o que 
determina a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e as condições estabelecidas 
neste Edital, para escolha da melhor proposta do seguinte objeto: 

l - DO OBJETO 

1.1 - O presente Edital de Carta Convite tem por objetivo a Aquisição de O 1 Lâmina, da 
seguinte forma: 

LOTE 01- ÚNICO: 
ÍTEM DESCRI CÃO 

01 Lâmina Reboca da articulada, com movimentos hidráulicos comandados pelo 
operador do trator, com giros e ângulos de ataque ao solo, Lâmina de no mínimo 3 
mt. De largura, comprimento de 6 mts., equipada com escarificador de movimento 
hidráulico, pneus, e, peso mínimo de 2 (dois) mil quilos. 

2- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

2.1 - Poderão participar da presente licitação, além das empresas convidadas pelo 
Município, os demais interessados, do ramo pertinente ao objeto cotado no presente certame, que 
manifestarem seu interesse com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada 
para entrega dos envelopes, através da retirada do Edital junto a Prefeitura Municipal de Nova 
Cantu. 

2.2 - Não poderão participar da presente licitação empresas em consórcio ou que tenham 
sido declaradas inidôneas por qualquer pessoas jurídica de direito público. 

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

3 - HABILITAÇÃO 

3.1- O envelope de HABILITAÇÂO, deverá conter a seguinte documentação: 

a) as Certidões: 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS; 
-CND, DÉBITOS, TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS; 
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-CERTIDAO REGULARIDADE COM FGTS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS. 

b) Autorização para representar a proponente na licitação (Credencial) datada e assinada 
pelo Diretor ou Representante Legal da Empresa, desde que a participação não seja feita pelo 
proprietário titular ou representante legal, devidamente comprovado por instrumento público ou 
particular, em que se encontrem os necessários poderes de representação, e exibição do RG do 
representante legal da empresa (Modelo ANEXO I); 

c) Declaração de que a empresa proponente, sob as penas da lei, de que a mesma não foi 
declarada inidônea, para licitar e contratar por outra qualquer pessoa jurídica de Direito Público 
(Modelo ANEXO 11); 

d) Declaração de entrega (Modelo ANEXO 111); 

e) Declaração de que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que 
acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93 (Modelo ANEXO IV); 

f) Declaração de que a empresa proponente conhece todos os termos da licitação, bem 
como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, 
declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação (Modelo ANEXO V); 

g) Cópia do Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, para comprovação de que 
a atividade da empresa, é ou está ligado ao ramo pertinente do objeto desta licitação; 

A documentação acima aludida deverá ser entregue em 1 (uma) via, sendo que, tais 
documentos deverão estar em plena vigência e na hipótese de inexistência de prazo de validade 
expresso no referido documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 dias da data 
estabelecida para a data de abertura da licitação. 

Os documentos anteriormente referidos serão apresentados em envelope fechado constando 
em sua face externa os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N°. 01- Habilitação 
CONVITE N°.: 
ABERTURA: 
EMPRESA: 

4- DA PROPOSTA 

Prefeitura Municipal de Nova Canto 
HORÁRIO: 

4.1 - A proposta deverá ser elaborada em papel ofício timbrado, ou formulário contínuo, 
e/ou papel ofício contendo o carimbo do CNPJ/MF da empresa, em linguagem clara, sem rasuras, 
emendas ou entrelinhas, com identificação do número, assinada pelo seu representante legal, onde 
devera constar obrigatoriamente: 
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a) assinatura do representante legal da empresa e/ou autônomo; 
b) indicação do preço unitário e total por item cotado; 
c) Validade da proposta (o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 

abertura da proposta Comercial 

4.2 - Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 
especificações exigidas. 

4.3 - O licitante poderá oferecer esclarecimentos à Comissão Permanente de Licitações por 
meio de carta, que anexará ao envelope de proposta. 

4.4 - No preço ofertado, deverão estar incluídos todos os custos diretos ou indiretos tais 
como: despesas com impostos, embalagem, seguro de transporte (carga e descarga) até o destino 
do objeto; e/ou obrigações sociais, uniformes, identificações pessoais, seguros, e transporte de 
pessoal até o destino do objeto, se for o caso. 

A documentação anteriormente referida será apresentada em envelope fechado, constando 
em sua face externa os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N°. 02 
CONVITE N°.: 
ABERTURA: 
EMPRESA: 

Proposta de Preços 
Prefeitura Municipal de Nova Canto 

HORÁRIO: 

5 - ABERTURA DOS ENVELOPES: 

5.1 - A comissão de Licitação lavrará atas circunstanciadas, registrando todos os fatos 
praticados no decorrer do processo licitatório. Quaisquer observações somente serão registradas 
em ata, das quais a Comissão de Licitação fará a leitura para conhecimento geral. 

5.2- A abertura do Envelope 01 -Habilitação, observará os seguintes procedimentos: 
5.2.1 - No dia, hora e local determinado neste Edital, em sessão pública, a Comissão de 

Licitação receberá os envelopes O 1 e 02, não serão recebidos documentos de Habilitação e 
Propostas após a abertura do primeiro envelope. 

5.2.2 - Após o recebimento dos envelopes, a Comissão de Licitação, na presença facultativa 
dos proponentes interessados, devidamente credenciados, efetuará a abertura dos envelopes n. O 1 -
HABILITAÇÃO. 

5.2.3 - Nesta mesma sessão, a critério da Comissão de Licitação, poderão ser analisados os 
documentos contidos no envelope n. 01, e decidir quanto a habilitação ou inabilitação das 
proponentes. 

5.3 - A abertura do Envelope n. 02 - Proposta de Preços, observará o seguinte 
procedimento: 

5.3.1 - Somente serão abertos os envelopes n. 02 dos proponentes habilitados. 
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5.3.2 - O envelope n. 02 (Proposta de Preços) será aberto e uma via do seu conteúdo será 
rubricada, folha por folha, pelos membros da Comissão de Licitação e em seguida passado para 
análise, pelos proponentes presentes. 

5.3.3 - Após a abertura dos envelopes n. 02, a Comissão de Licitação procederá a análise e 
julgamento das mesmas, e a divulgação do resultado. 

5.3.4 - A Comissão de Licitação é facultado solicitar das proponentes esclarecimentos com 
relação aos documentos apresentados, bem como, promover diligências ou solicitar pareceres 
técnicos destinados a esclarecer a instrução do processo. 

5.3.5 - As dúvidas que eventualmente surgirem durante as sessões públicas serão, 
resolvidas pela Comissão de Licitação, na presença dos proponentes. 

6- DO JULGAMENTO 

6.1 - Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de menor preço, 
GLOBAL, e a observância do disposto do Edital, respeitando as características técnicas mínimas 
dos materiais e/ou produtos ofertados. 

6.2 - Em caso de EMPATE entre proponentes, após a aplicação do critério de julgamento, 
a Comissão adotará o previsto no Artigo 45, parágrafo segundo da lei 8.666/93. 

6.3 - O julgamento e a classificação das propostas, bem como a escolha da mais 
conveniente, são atos exclusivos da Comissão de Licitação, que em conseqüência, reserva-se o 
direito de: 

a) Desclassificar qualquer concorrente que a seu critério não apresente as condições do 
presente edital; 

b) Desclassificar as propostas em desacordo com este edital, ou ainda que se revelarem 
manifestamente inexeqüíveis ou inconvenientes, por faltas comprovadas durante o processo de 
seleção. 

6.4 - Concluído o julgamento das propostas, a Comissão de Licitação elaborará relatório 
contendo a classificação pela ordem crescente dos preços que será submetido à apreciação da 
autoridade superior, que homologará a decisão da Comissão de Licitação. 

6.5 - Na hipótese de recusa da proponente melhor classificada de confirmar sua proposta, o 
Contratante, poderá adjudicar o objeto a segunda melhor classificada, e assim sucessivamente, nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado (Artigo 64, parágrafo segundo), ou ainda 
optar pela revogação da presente licitação, no interesse da Administração Pública. 

6.6 - A apresentação de uma proposta na licitação, será considerada como evidencia de que 
a proponente: 

a) Examinou criteriosamente todos os documentos do edital, que os comparou entre si e 
obteve do Contratante, informações sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresentá-la. 

b) Sendo vencedora da licitação, assumirá integral responsabilidade pela perfeita e 
completa execução dos serviços e/ou fornecimento do objeto em todas as suas fases. 

c) Considerou que os elementos desta licitação, lhe permitiram a elaboração de uma 
proposta totalmente satisfatória. 
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7 - LOCAL PARA ENTREGA DO OBJETO E OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e 
CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO: 

7.1 - Para os lotes acima, a entrega do objeto deste edital deverá ser realizado em local 
designado pela licitante através da requisição. 

7.2 - O Material e/ou serviço será entregue, conforme solicitação, através de requisição. 

7.3 - Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade de cada item 
e/ou serviços por 6 (seis) meses, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito. 

8- DO PAGAMENTO 

8.1 - O pagamento será realizado até o 5° (quinto) dia útil, mediante apresentação da 
fatura/NF anexa a requisição dos materiais emitida pela da secretaria requisitante. 

9-DOVALOR 

9.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-30.000,00 (Trinta Mil 
Reais). 

9.2 - Correrá por conta de Recursos Próprios do Município de Nova Cantu, Estado do 
Paraná, através da seguinte Dotação Orçamentária: 

Dota ão 
08020206010078-1010-44.90.52 

10 -DAS PENALIDADES 

10.1 -Ao contratado total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções legais, a 
saber: 

a) Advertência; 
b) Multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em 

seu total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, cumulável com as demais 
sanções; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

d) 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, na forma da lei, perante a autoridade que aplicou a penalidade. 

10.2 - As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas ou 
penais, previstas na Lei 8.666/93. 
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11- IMPUGNAÇAO DO ATO CONVOCATORIO: 

11.1 - Até dois dias úteis antes da data fixada para o recebimento dos envelopes, qualquer 
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do CONVITE. 

11.2 - Caberá à Comissão de Licitação decidir sobre a petição no prazo de quarenta e oito 
horas. 

11.3 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
audiência de recebimento dos envelopes de proposta e habilitação. 

11.4 - A petição pleiteando a impugnação deverá ser endereçada à Comissão de Licitação, e 
deverá conter a qualificação do impugnante, a matéria impugnada, os fundamentos da impugnação 
e o pedido. 

11.5 - A petição apresentada fora do prazo, e/ou sem um dos requisitos acima 
especificados, não será conhecida. 

12 - RECURSOS: 

12.1 - É facultado a qualquer licitante formular observações no transcurso das sessões da 
licitação, solicitando que constem em ata dos trabalhos. 

12.2 - Das decisões da Comissão caberá recurso, por escrito, nos termos do Artigo 109 da 
Lei 8.666/93 e Lei 8.883/94, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da data da divulgação 
de decisão, em única instância, ao Secretário de Administração e Negócios Jurídicos, desde que 
interposto perante a Comissão, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, ou, nesse prazo, faze-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso a decisão ser 
proferida pela citada autoridade, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento 
do recurso. 

12.3 - Se houver interposição de recurso, os licitantes serão comunicados, para os efeitos do 
previsto no parágrafo sexto do Artigo 109 da Lei 8.666/93 e 8.883/94. 

12.4 - Os recursos interpostos fora do prazo não serão considerados. 

13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU revogará ou anulará esta 
licitação nos termos do art. 49 (quarenta e nove) da Lei 8.666/93, no seu todo ou em parte. 

13.2 - Não serão admitidas a esta licitação as empresas e/ou autônomos suspensas ou 
impedidas de licitar, bem como as que estiverem em regime de falência ou concordata. 
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13.3 - A Comissão Permanente de Licitação, terá autonomia para resolver todos os casos 
omissos, dirimindo dúvidas que porventura possam surgir, assim como aceitar ou não qualquer 
interposição por parte dos participantes. 

13.4 - Somente terá direito a usar da palavra, rubricar os documentos e propostas, 
interpelar, assinar ata, apresentar recursos, os representantes credenciados das empresas 
proponentes e membros da Comissão de Licitação. 

13.5 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes contendo as propostas, não serão 
admitidas quaisquer retificações que possam influir no resultado, nem admitidos a participarem os 
proponentes retardatários. 

13.6 - A participação nesta licitação, importa ao proponente irrestrita aceitação das 
condições estabelecidas no Convite e demais da Lei n°. 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações. 

13.7 - Ocorrendo a hipótese prevista no sub-item anterior assistirá ao Município de Nova 
Cantu, o direito de , a seu exclusivo critério, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a adjudicação do objeto em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro colocado ou revogação a licitação. 

13.8 - Atendida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores obrigados a 
aceitar, nas mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os eventuais acréscimos ou 
supressões, em conformidade com o Artigo 65, seus parágrafos e incisos da Lei n°. 8.666/93 e suas 
alterações. 

13.9 - Para dirimir controvérsia decorrente deste certame, o Foro competente é o da 
Comarca da cidade de Campina da lagoa, Estado do Paraná excluído qualquer outro. 

14- DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 

14.1 - A Divisão de Licitações prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos 
interessados nesta licitação, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, no 
horário de expediente NO PAÇO Municipal de Nova Cantu - PARANÁ, na Rua Bahia S/N°, ou 
ainda pelo fone /fax 44-35271281 I 35271363- e-mail - pmncantu@ig.com.br. 

NOVA CANTU- PARANÁ, 06 de Fevereiro de 2013. 

ASS. COMPRAS E LICITAÇÕES PRESIDENTE DA COMISSÃO C.P.L. 
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{MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Canto 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 004/2013 
REF.: Edital de CARTA CONVITE n° 001/2013- PMNC. 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) 
-------------------- portador (a) da Cédula de identidade 
sob n°. e CPF/ MF n°. a --------------
participar do procedimento licitatório sob o modalidade 

instaurado por este Departamento de 
Compras. 

Na qualidade de representante legal da 
empresa outorga-
se ao acima credenciado (a), dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição 
de recurso. 

Em ____ de __________ de 200 . 
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(MODELO ANEXO ID 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 004/2013 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 001/2013 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade- CARTA CONVITE no 001/2013, instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o 

Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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(MODELO ANEXO 111) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 004/2013 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 00112013 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento Iicitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 001 /2013 instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os produtos ganhos por esta 

empresa, nos termos e nas condições do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DA TA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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(MODELO ANEXO 1\') 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 004/2013 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 00112013 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 001 /2013 instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que 

acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

(MODELO ANEXO V) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 004/2013 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 00112013 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 001/2013 instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os termos da licitação, bem 

como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, 

declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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Prefeitura Municipal de Nova Cànty,p ... :· 
Rua Bahia n° 85 • Centro- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 , . -

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 ~-
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 004/2013 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 001/2013 

Objeto: Aquisição de 01 (uma) Lâmina Rebocada articulada. 

O Signatário da presente declara que o mesmo recebeu do licitador toda a 
documentação relativa a licitação supramencionada. 

Nova Cantu, Paraná, ----~d:..:::e _______ de 2.013. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU , 't 
Qr::-- -- r ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 77.845 39410001-03 . 
PROCESSO no 004/2013 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

------ ---
OBJETO: Aguisição de 01 Lâminas de rebogue~ 
articulada - Secretaria de Agricultura. 
VALOR ESTIMADO - R$-30.000~00 (Trinta Mil 
Reais). 

PARA: 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - PREVISÃO I 
DOTAÇÃO ORCA~1ENT flRIA: 
()? t1-2 0 .12-o 6 tJ _f_ tJtJ.l~~d:_pk_ - td_ LI .9~S ~ ~ 3i~ 

I ...--::... 

Vis;.o:J/ DATA: 04 !0.-<.. /olO I.:J 

PARA: 

PARA: 
COMPRAS: LICITAÇÃO/REQUISIÇÃO 

Rua Prof. João Farias da Costa, sino- Fone (44) 3527-1281 I 1363 - CEP 87.330-000 

4 ----· --- s:;.-
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