
BR- 277. Km 687,6, Serra do Mico 
São Miguel do Iguaçu- Pt· 
CEP - 85877-000 

Tei/FWl.: (45)3565- 1183 
e-mall: satnpnet@gmaJI.com 

CNPJ: 02.810.894/0001-410 

ESPECIFICAÇÃO CERTIDÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Declaramos a quem interessar possa que a empresa POSSOLI 

CAMINHÕES LTDA, CNPJ nº 04.640.295/0001-11 - estabelecida na BR 277 KM 

582,3 Centralito - Cascavel - Paraná, executou serviços de venda de um 

caminhão lveco Equipado com caçamba Basculante para esta empresa. 

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela Empresa foram 

cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arqu ivos que o 

desabone ou tecnicamente. 

São Miguel do lguaçú, 25 de Setembro de 2014. 

02 810 894/0001-0C; 
SAMP- CONSTRU10RA 

DE OBRAS L TOA. 
17 KM 687,6 

BR 2 - CEP 85877-000 
S .- do M\eO • P"•::~n~ e .. - I do lo"arn- -:> · Slo Mlgue ., 

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRA!.: CIVIl 

MUNICiPIO DE ALTAMIRA DO PA~ 
COMARCA DE CAMPINA DA LAGOA. 

AUTeNT1CAÇÁO 

A presente fotocópia confere ~ 
o orininal apretJentado neate 
serviço Nota•l.tt dov fé. 
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MUNICÍPIO DE CANDÓI 
ESTADO DO PARANÁ 

ATESrf"ADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

~~ ~- ·,)·~ / 

~~ 

O Município de Candói, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e a 

Avenida de XV de Novembro, n° 900 Centro, na cidade de Candói, Paraná, devidamente 

inscrito no CNPJ sob o n°. 95.684.478/0001-94, neste ato representada pelo Sr. Rodrigo Miss, 

ATESTA, para fins de comprovação técnica e de participação em Licitações, que a empresa 

POSSO LI CAMINHÕES L TDA, com sede na Rodovia BR 277 KM 582,3, bairro Centra!ito, 

Município de Cascavel.- PR, CEP 85.818-560 e inscrita no CNPJ sob n°. 04.640.295/0001 -

11, participa de licitações promovidas por este Orgão, apresentando bom desempenho no 

fornecimento de produtos, cumprindo sempre corretamente as obrigações assumidas, tanto 

no que se refere à qualidade do material adquirido quanto aos prazos de entrega, agindo de 

forma idônea no fornecimento dos objetos das licitações em que é vencedora. 

Vale ressaltar ainda, que até a presente data, nada consta que a desabone pelo que 

atestamos sua "CAPACIDADE TÉCNICA" nos compromissos assumidos. 

Destaque-se que a empresa supracitada participa de licitações cujo objeto se refere à 

aquisição de caminhões, sendo fornecido o seguinte produto: Caminhão fveco Tector 260E28 

6x4 equipado com caçamba basculante. 

Candói, 30 ~aio de 20161 

J 

Assessof. Técnico de Licitações 

. qeEt2 . 9hwkb - 6qOeN . 3VZGF 
e··~ ... .- ~lo <' lll /.'f ,t• •· '1"'""" tOIII h 1 

Rodrigo M_iss 
l\<-sessor TécniCO 
Port 275/20l6 

JVWw.ca . oi.pr.go 
-------::C::-:N:::.PJ: 95.684.478/0001 .. 94 • CANDÓI • PARANÁ . 

Av. XV de Novembro, 1761· Bairro Cacique Candói • CEP: 85.~40.000 • Cx. Postal 042t, 
Fone (42) 3638-8000. E-mail: prefeitura@candol.pr.gov.br ".t 
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RuaAm~~~~~.~~~!~!~-~~ .. J~~r~~.~~~ 
CNPJ 76208.826/0001 -02 I E-mail: gabinete@corbeliapr.gov.br 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORBÉLIA PR, inscrita no CNPJ 
sob no. 76.208.826/0001-02, sediada na Rua: Amor Perfeito, 1616 -
Centro - Corbélia PR, neste ato representado pelo Sr. Ivanor Damião 
Bernardi, portador do CPF n.o CPF: 156.498.739-68, vem através do 
presente ATESTAR a empresa: Possoli Caminhões Ltda - CNPJ: 
04.640.295/0001-11, ratificando que a mesma apressenta 
qualificação para capacidade de entrega de um caminhão Iveco Tector, 
novo truck, equipado com caçamba basculante, atendendo todas as 
exigencias contidas em Edital. 

Sendo assim, atestamos a capacidade técnica e de entrega. 

Por ser expressão da verdade e para que surta os devidos efeitos 
legais, assina a presente 

Corbélia - Pr, 30 de Maio de 2016. 

~'= -
~" .. "'-·!(I 



FIPOSSbli 

Possoli Caminhões Ltda. 
Rod Br 277 Km 582,3 S/N Tel. 45 3227-2022 

Fax 3227-2022 e-mail : possoli@possoli.com.br CNPJ 04.640.295/0001-11 

DECLARÇÃO DE MENOR 

Prefeitura de Municipal de Nova Cantu - Pr. 
Ao Pregoeiro 
Pregão Presencial: N°013/2016 
Lote: No 01 

O signatário da presente, o senhor Genaro Dutra Jr representante legalmente da 
proponente Possoli Caminhões Ltda., declara, sob pena da Lei, que não mantém em 
seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou 
em serviços perigosos ou insalubres,não mantendo ainda , em qualquer trabalho, 
menores de 16 ( dezesseis) anos, a salvo condição de aprendiz. a partir de 
14(q uatorze)anos . 

Posso li taminhões Ltda. 
~t0 j omercial 

45 99713417/ 45 3227 2022 
e-mail: genarodut ra@possoli.com.br 
e-mail: vendas@possoli.com.br 

104.640.295/0001-1-:; 

POSSOLI CAMINHÕES 
LTDA. 

ROD. BR 277- KM 582+300MT 
CENTRALITO - CEP 85803-65v • , 

ASCAVEL - PAf),:l,s\1, -

J 
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P85SOILI IV EC: 

MODELO No 06 

Possoli Caminhões Ltda. 
Rod Br 277 Km 582,3 S/N Tel. 45 3227-2022 

Fax 3227-2022 e-mail : possoli@possoli.com.br CNPJ 04.640.295/0001 -11 

DECLARAÇÃO DE TREINAMENTO 

Prefeitura de Municipal de Nova Cantu - Pr. 
Ao Pregoeiro 
Pregão Presencial: N°013/2016 
Lote: No 01 

O signatário da presente, o senhor GENARO DUTRA JUIOR, representante legalmente 
constituído da proponente POSSOLI CAMINHÕES L TOA, declara que, se vencedora do 
presente certame, realizará a entrega técnica sem ônus adicional ao contratante e 
real izará, conforme modelo 7, a instrução de 06. (seis) operadores, com duração de no 
mínimo 08 (oito) horas , em data a ser designada pelo contratante. 

----- --- to4. 64o. 295/ooo ,_ ·~ · 

POSSOLI CAMINHÕES 
LTDA. 

ROD. BR 277- KM 582+300MT 
CENTAAUTO - CEP 85803-t:S(; . . 

SCAVEl - PAf\Af\1 .._ 

;l 



VEC 
Possoli Caminhões Ltda. 

Rod Br 277 Km 582,3 S/N Tel. 45 3227-2022 
Fax 3227-2022 e-mail: possoli@possoli.com.br CNPJ 04.640.2 

MODELO No 08 

DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO 

Prefeitura de Municipal de Nova Cantu - Pr. 
Ao Pregoeiro 
Pregão Presencial: N°013/2016 
Lote: No 01 

O signatário da presente, o senhor (Genaro Dutra Junior ), representante legalmente 
constituído da proponente (Possoli Caminhões Ltda .), declara que. se vencedora do 
presente certame, fornecerá, durante o período de garantia ás suas expensas e após a 
garantia, por no mínimo 12 meses (conforme características técnicas modelo 07), às 
expensas do CONTRATANTE, as alterações, substituições e reparos de toda e qualquer 
peça que apresente anomalia , vício ou defeito de fabricação, bem como, falhas ou 
imperfeições constatadas em suas características de operação, sob pena de aplicação 
da penalidade prevista no item 15.1, "4" do edital. 

Cascavel 28 d 

3023924-5 

(}eQt° Comercial 
45 99713417/ 45 3227 2022 
e-mail: genarodutra@possoli.com.br 
e-mail: vendas@possoli.com.br 

·-i04.640.295/000 'j -1 

POSSOLI CAMINHÕCS 
L TOA. 

ROD. BR 277- KM 582+300MT 
f CENTRAUTO · CEP 85803-650 
:CASCAVEL - PÃRA~ 



IV ECO 

• CN-1 
INDUITil i AL 

DECLARACÃO 

IVECO LATI~ AME RICA L TOA, pessoa jurídica de direito privado situada 

em Nova Lima/MG, na Rua Senador Milton Campos, n°. 175, 8°. Andar -

parte, CEP: 34.000-000, com registro no CNPJ sob n°. 01.844.555/0001-82 e 

responsável no Brasil pela REDE IVECO de Concessionárias, declara para 

os devidos fins que se fizerem necessários, que a empresa POSSOLI 

CAMINHÕES L TOA, inscrita no CNPJ sob o no 04.640.295/0001-11 e 

Inscrição Estadual n° 90.243.406·24, com sede na Rodovia BR 277, Km 583, 

s/n°, Bairro Centralito, CEP: 85.823-500, situada na cidade Cascavel, Estado 

de Paraná, é até o momento, a única concessionária IVECO na região, 

através de Contrato de Concessão firmado entre as partes em 01!1 0/2.001, 

que lhe autoriza comercializar veículos, peças e correlatos da marca IVECO, 

bem como prestar serviços de assistência técnica especializada. 

A declaração tem validade de 180 dias, a contar dessa data. 

Nova Lima/MG, 12 de Janeiro de 2016. 



CERTIDÃO NEGATIVA JUDICIAL ESPECÍFICA 

Rodrigo Timótheo Taborda, Titular do Ofício do Distribuidor 
Contador, Partidor, Depositário e Avaliador Judicial da Comarca de 
Cascavel, Estado do Paraná, na forma da lei, etc .. . 

CERTIFICA, atendendo a pedido verbal de parte interessada, que 
revendo nesse Cartório do Distribuidor Público da Comarca de Cascavel, Estado 
do Paraná, os registros e demais elementos componentes do arquivo, referente 
ao FORO JUDICIAL, neles verificou a INEXISTÊNCIA, específica de: 

FALÊNCIAS OU CONCORDATAS; RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL E RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL (LEI 11.1 01 /2005), de responsabilidade de: 

POSSOLI CAMINHOES L TOA 
CNPJ: 04.640.295/0001-11 

Dada e passada nesta cidade e comarca de CASCAVEL, Estado do 
PARANÁ, ao(s) 25 dia(s) do mês de maio do ano de 2016. Buscas procedidas 
no(s) ultimo(s) vinte ano(s). 

( 

\ 

EMOLUMENTOS OESTA CERTIDÃO: R$ 28.23 

I 
drigo Timótheo Tabordâ 

Oficial Titular ~-) 
Cris!iane Recktem~·a/( ! 
Emo;egada Jur.~~r·~Ji'élü3 

r:.,., • ~-~-. ,..c..ç::~ ~ 'H'·'"\ 

&ERVIÇO NOtARIAL E AEC»ISTRAL CIVIL 
MUNICIPIO DE ALTAMIRA. DO PARANÁ 
COMARCA DE CAMPINA D~ LAGOA· Pft 

AUTENTICAÇAO 

A presP." '(\ t~ o-:op;a confere com 
0 o r i!: .2tl i esentado ne•te 
servi~v -.. ~Hartal , dou ••· 

I /~/ .lO/{? 

A presente Certidão somente terá validade com o Carimbo Oficial do Cartório Distribuidor 

CRISTIANE 

Página 111 



MODELO No 03 

Possoli Caminhões Ltda. 
Rod Br 277 Km 582,3 S/N Tel. 45 3227-2022 

Fax 3227-2022 e-mail: possoli@possol i.com.br CNPJ 04.640.295/0001-11 

CAR1"A IDE CREl!>ENei~L 

Prefeitura de Municipal de Nova Cantu - Pr. 
Ao Pregoeiro 
Pregão Presencial : N°013/2016 
Lote: No 01 

A Posso li Caminhões Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 
sob no 04.640.295/0001 -11 com sede em Cascavel Br 277 Km 582,3 S/No através de 
seu representante legal Fabiola Possoli RG: 3.173.163-5, declara que o Senhor 
Genaro Dutra Junior , portador do RG no 3023924-5 , é a pessoa indicada para fiOS 

representar no referido certame , com poderes especifico para formular lances. negoc1ar 
preço. interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos demais atos 
pertinentes ao certame. 

Sem mais, subscrevemo-nos, 

P'o'SSOli. ciminhões Ltda. 
Dept° Comercial 
45 99713417/ 45 3227 2022 
e-mail: genarodutra@possoli.com. br 
e-mail: vendas@possoli.com.br 

104.640.295/0001-111 
POSSOLI CAMINHÕES 

LTDA. 
ROD. BR 277- KM 582+300MT 

I..... CENTAAUT0-CEP85803-650 •• ~I 
~SCAVEl - PARA~ 



Possoli Caminhões Ltda. 
Rod Br 277 Km 582,3 S/N Tei/Fax. 45 3227-2022 

e-mail: possoli@possoli.com.br CNPJ 04.640.295/0001-11 

Prefeitura de Municipal de Nova Cantu - Pr. 
Ao Pregoeiro 
Pregão Presencial: N°013/2016 
Lote: No 01 

PROC3URAÇÃO 

Pelo presente instrumento particular de procuração e na melhor forma de 
direito, a EMPRESA "POSSOLI CAMINHÕES L TOA", com sede na Rua BR 
277 km 582,3 BAIRRO CENTRALITO, n .o S/N, devidamente inscrita no CNPJ 
sob n.0 04.640.295/0001-11, Inscrição Estadual sob no 90243406-24, 
Inscrição Municipal sob n° 5869650-82, representada neste ato por sua 
gerente, a Sra. Fabiola Possoli, brasileira, divorciada, Gerente Geral, 
residente e domiciliado nesta cidade, nomeia e constitui seu representante o 
Sr. Genaro Dutra Junior, Separado, vendedor, portador da cédula de 
identidade RG n. 0 3023924-5, e do CPF n .0433 .971 .319-87, a quem são 
conferidos poderes para representa r a empresa outorgante na Modalidade 
Pregão Presencial: N°013/2016, instaurado pelo Município de Nova Cantu 
- PR, em especial para firmar declarações e atas, apresenta r ou desistir da 
apresentação de lances verbais, negociar os valores propostos, interpor ou 
desistir da interposição de recursos e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame acima indicado. 

~ 

CASCAVEL, 30 de maio 2016. 'f\~~~~ 

\~ 
" ....... ~ 

~ ~ ~ 1 

~~1 
FABIOLA POSSO 
RG : 3 .173.163-5 ÇPF: 037.058.489-92 sso\\ 
POSSOLI CAMINHOES LTDA ~o e'-~ ",c-c· 
CNPJ : 04.640.295/0001-11 ~\O\~~,e~~o0c.. 

~0: e"0 i'~ 

104.640.295/000 1-11·• 
POSSOU CAMINHÕES 

LTDA. 
ROD. 6R 277 · KM 582+300MT 

f,.... . CENTRALITO- CEP 85803-650 ' 
~SCAVEL - PARANÁ 
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POSSOLI CAMINHÕES LTOA 

l"õ4.640.295/0001-1l·. 

POSSOLI CAMINHÕES 
L TOA. 

ROD. BA 277- KM 582+300MT 
I,.,.. CENTRALITO - CEP 85903-650 . 
C;;!SCAVEL - PARA~· - · 
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-~-- POSSOLI 

MODELO No 02 

Possoli Caminhões Ltda. 
Rod Br 277 Km 582,3 S/N Tel. 45 3227-2022 

Fax 3227-2022 e-mail : posso li@possoli.com.br CNPJ 04.640.295/0001 -11 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGENCIAS DE 
HABILITAÇÃO E INESISTENCIA DE FATO SUPERVINIENTES IMPEDITIVOS DA 

HABILITAÇÃO 

Prefeitura de Municipal de Nova Cantu - Pr. 
Ao Pregoeiro 
Pregão Presencial: N°013/2016 
Lote: No 01 

O signatário da presente declara, em nome da proponente Possoli Caminhões Ltda. , 
para todos os f ins de direito , ter pleno conhecimento, bem como, atender a todas as 
exigências relativas a habilitação no presente certame. Declara, ainda, a inexistência de 
fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da 
proponente nos termos da Lei e que não está declarado inidôneo em qualquer esfera da 
Administração Pública e nem está suspenso de participar de licitação por qualquer 
Órgão Governamental, Autarquia, Fundacional ou de Economia Mista do Estado do 
Paraná. 

fõ4. 640.295/000 1- ~t -:1·· ~ 

POSSOU CAMINHÕES 
LTDA. 

AOD. BA 277- KM 582+300MT 
I,.... •• CENTRALITO - CEP 85803-650 ~ 
c::,SCAVEL PARANt. · 
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1° TABELIONATO DE NOTAS E OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS 
Rua Felipe Scl1rnidt, 140- Centro- sala térrea- fone/fax (48) 

3045-4886 
CARLOS ALBERTO CORDEIRO DOS SANTOS 

Tabelião 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
COMARCA DE CRICIÚMA · ESTADO DE SANTA CATARINA 

~.;-;:------
/.< \) ""'"" rW i . . , . /' 

<·.- (\ 
ESCR . NTES ~ 

ANI KA tfl! ~\JNES, Lfi .. ---. ~ 1 

ALEXANDRE AL\fiii'Vl.NÀ'POL~I -·f TO?[ . 
JUCÉLIA BUsSOLO F 

LUCIANA DOS SANTO :UZ ' ·;, •• 
MARCOS AUHELIO~cDE OU.SA ~"
MÁRCIO MEOEIRO~ • 
MICHELE MIRANDA DE ARAUJO 

' • 
ZAIRA DENISE COLOMBO 

LIVRO N° 0518 FOLHA N° 062 
PROTOCOLO N° 25975 
DATA 24/11/2014 
NATUREZAPROCURAÇAO 

PROCURAÇÃO QUE OUTORGA POSSOLI CAMINHÕES 
L TOA, NA FORMA ABAIXO DECLARADA: 

Saibam os que este Públ ico Instrumento de Procuração 
,virem, que aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze 
\(24/11/2014_), neste Municípi~ de Criciúma. Comarca de igual nome, Estado de Sant~ Catarrna 
,..,este Tabelionato, perante mrm, Escrevente Notarial, compareceu , POSSOLI CAMINHOES L TOA. 

,~um sede na Rodovia BR 280, Km 538, Área Industrial, Município de Vitorino, Estad o do Paraná . 
!inscrita no CNPJ sob o n. 04.640.295/0002-00, neste ato representada por AZANOR JOSÉ 
POSSOLI, brasileiro, empresário, nascido no dia 14/04/1955, portador da Cédula de Identidade n 
2 74.574 SESPDC/SC, inscrito no CPF/MF sob o n. 252.191.389-87, o qual declarou ser casado . 
res idente e domiciliado na Rua Visconde de Cairú, s/n., Bairro Jardim Aeroporto. Municíp io de 
Criciúma, Estado de Santa Catarina, e por AZANOR FÁBIO POSSOLI , brasi lei ro , empresáno 
~nascido no dia 15/12/1977, portador da Cédula de Identidade n. 3. 173. 164 SESPDC/SC. inscrito 

1
no CPF/MF sob o n. 017.738.149-31, o qual declarou ser casado, residente e domicil iado na Rua 
\Visconde de Cairú, s/n, Bairro Jardim Aeroporto, Município de Criciúma, Estado de Santa Catanna 
lpor mim ide;.tificados à vista dos doc~me.ntos apresentados, sendo AZAN~R JOSÉ POSSOU e 
\AZANOR FABIO POSSOLI pessoas jundrcamente capazes, do que dou fe. Então, a POSSOLI 
!CAMINHÕES L TOA, como outorgante deste mandato. por seus representantes , declarou que 
\nomeia e constitui como sua procuradora. FABIOLA POSSOLI, brasileira, empresária, nascida no 
'dia 03/05/1983, portadora da Cédula de Identidade n. 3.173.163-5 SSP/SC, inscrita no CPF/MF 
1snb o n. 037.058.489-92, divorciada, residente e domiciliada na Rua Visconde de Cairú, s/n. Ba1rro 
;-,. .dim Aeroporto, Município de Criciúma, Estado de Santa Catarina ; a quem confere os mais 
;amplos e gerais poderes para gerir e administrar os negócios da outorgante , representando-a onde 
eom esta se apresentar, podendo assinar propostas, contratos de empréstimos, de financiamento. 
\ou contratos de abertura de contas, abrir, movimentar e encerrar contas, movimentar conta 
lcorrente com cartão eletrônico , avalizar contratos e duplicatas , emitir, endossar. 
!sustar/contra-ordenar, cancelar e baixar cheques, fazer retiradas mediante recibos , autonzar 
,débitos em conta. transferência e pagamentos por carta . meio eletrônico ou outro meio legal. 
'sol icitar saldos, extratos de contas, requisitar e retirar talões de cheques para uso da outorgante . 
receber e dar quitação, assinar, autorizar cobrança , retirar cheques devolvidos, requisitar cartão 
eletrônico, efetuar resgates/aplicações financeiras, efetuar saques em conta corrente e poupança, 
cadastrar, alterar e desbloquear senhas, contrair empréstimos bancários, emitir, endossar aceitar 
e avalizar duplicatas, emitir, endossar e avalizar notas promissórias, ass inar tü.í)a a 
correspondência em nome da outorgante, inclusive à dirigida aos bancos, dandb~trçcles sobre 
t ítu los, autorizando abatimentos, descontos e prorrogações de vencimentos, entreg s franco de 
pagamentos, protestos e o que mais preciso for , receber quaisquer importância ~évidas à 
;outorgante, assinando os necessários recibos e dando quitação, contratar e emitir mprega?os 
Confere, ainda, poderes para comprar e vefilder veículos, transferir ~ s;, é( s pOOl;c.os 
~enominado· DETRAN de todos os estados da~Fkep~lica Feder, tiva do Br en.ão. por fim , 

\ y.~{ ~I / J 



1° TABELIONATO DE NOTAS E OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS 
Rua Felipe Schmidt, 140 - Centro- sala térrea- fone/fax (48) 

3045-4886 
CARLOS ALBERTO CORDEIRO DOS SANTOS 

Tabelião 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
COMARCA DE CRICIÚMA - ESTADO DE SANTA CATARINA 

'1----------------------~--~----- -- - --

LIVRO N° 0518 FOLHA N° 063 
PROTOCOLO N° 25975 
DATA 24/11/2014 
NATUREZA PROCURAÇAO 

ubstabelecer o presente instrumento, no todo ou em parte e praticar todos os atos necessários 
para o fiel cumprimento deste mandato, o que tudo será dado por bom, firme e valioso. Foram 
apresentados e ficarão arquivados, nesta Serventia , os seguintes documentos: 4a Alteração 
Contratual Consolidada, sendo esta a última, conforme declararam seus representantes, bem 
orno a Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado d0 Paraná, com último 

arquivamento datado de 04/02/2014, sob o n. 20140636161. O presente mandato com prazo 
:.,determinado, a contar desta data. Assim o disse, me pediu este instrumento que depois de lido , 
em voz alta e sendo achado conforme aceitam, outorgam e .assinam na presença de mim 
LUCIA ' f!. DOS SANTOS LUZ, ESCREVENTE, que a fiz digitar, a conferi, dou fé e assino. Ass . 

UCEL ft. BUSSOLO FLOR, TABELIÃ SUBSTITUTA, AZANOR JOSÉ POSSOLI, AZANOR I 

, / . ' 

FABIC? / :fOSSOLI. CRICIUMA, 24 de ,novembro de 2014. TRASLADADO HOJE. 
Eu , Escrevente Notarial, que ~/fiz digitar, a conferi, dou fé e assino. Emolumentos 
R$ 39,9b-Selo R$ 1,45 , Diligência: 0,00, Con4ução: 0,00. 

EM TEST0 
\ , DA VERDADE ----:-;--

,1 

l 
·I 1 l ' !' 

LUCIANA DOS~SANTOS LUZ 
ESC~EVENTE , 

I 

' 

f ~ t__ _ ___ _ ______ _ _ _____ _ - - ____ ..;___ 

/ 

__ .... ..... 
/~i~.,,,, 

'-;__;tAJI'f?oder <Jud•c•Ano 
Estàaõ de Santa Calanna 

Selo Digtlal de Ftscalozaç~o 

Selo Normal 

DRS14564 - 31 7M 
Conftra os dados do alo em 

selo.tjsc.j .,s .or 
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POSSOLI CAMINHÕES LTDA 
511 ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

CNPJ 04.640.295/0001-11 

AZANOR JOSÉ POSSOLI, brasileiro, casado em regime de comunhão Universal de bens. 
empresário, portador da ca1teira de identidade 6/R 274.574 expedida pela SSI/SC em 26/04/1973 
e do CPF 252.191.389-87, residente e domiciliado à Rua Visconde de Cairú. s/n°. bairro Jardim 
Aeropono, Criciúma/SC, CEP 88.804-320 e AZANOR FÁBIO POSSOLI, brasi leiro, casado 
em regime de comunhão Parcial de bens, maior. empresário, portador da carteira de ident idade 
6/R 3.173.164 expedida pela SSP/SC em 28/08/1 990 e do CPF 017 .738.149-31. residente e 
domiciliado à Rua Visconde de Cairú, s/n°, bairro Jardim Aeropolto, Criciúma/SC. CEP 88 .804-
320; sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob o nome POSSOLI 
CAMINHÕES LTDA, estabelecida na BR 277, KM 582+ 300, Centra lito, Cascavel. estado do 
Paraná, CEP 85.803-650, com contrato social constitutivo arquivado na Junta Comercial do 
Paraná sob no 41204648665 em 30/08/2001, resolvem de comum acordo alterar pela quinta vez, 
seus atos constitutivos através das cláusulas seguintes: 

1" Cláusula: 
O capital social que era de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) div ididos em 20.000 (Vinte Mil) 
quotas de valor nominal R$ 10,00 (Dez Reais) cada, fica elevado neste ato para R$ 880.000.00 
(Oitocentos e oitenta mil Reais) divididos em 88.000 (Oitenta e oito mil) quotas de valor nominal 
R$ l 0,00 (Dez Reais) cada, aumento este procedido com a incorporação parcial do saldo da conta 
reserva de lucros, demonstrado no balanço patrimonial, encerrado em 31/12/2011, sendo 
subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma. a saber: 

Parágrafo Primeiro - O Sócio AZANOR JOSE POSSOLI possui integralizadas 52.800 
(cinqüenta e dois mil e oitocentas) quotas no valor de R$ 528.000,00 (quinhentos e v·rnte e oito 
mil reais), em moeda corrente nacional. 

Parágrafo Segundo- O Sócio AZANOR FÁBIO POSSOLI possui integralizadas 35.200 (trinta 
e cinco mil e duzentas) quotas no valor de R$ 352.000,00 (trezentos e cinqüenta e dois mil reais). 
em moeda corrente nacional. 

-
Sócios Percentual Quotas Capital R$ 

r------ ----- · . 
AZANOR JOSE POSSOLI 60% 52 .800 R$ 528 .000.00 

-
AZANOR FÁBIO POSSO LI 40% 35 .200 R$ 352.000.00 

- --
TOTAL 100'% 88.000 R$ 880.000,0 

li 
2~ Cláusula: 
Será destacado neste ato, o capital de R$300.000,00 (trez'entos_wil. ~)..tf~ a 
filial inscrita pelo NIRE, 41901090470 e pelo CNPJ 04.640.29l ~~ ~;;# rta 
Rodovia BR 280, KM 538, Area industrial, Yitorino- PR, CEP 85.520 QQI). eTJ) 1,:.1 

I 
. { r 30~·;n" \.AllA~ r.~ 

i / 
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POSSO LI CAMINHÕES L TDA 
sn ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

CNPJ 04.640.295/0001-11 

3a Cláusula: 
Tendo em vista a modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da 
lei n° l 0.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o con,trato 
social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no 
contrato primitivo que, adequado às disposições da referida lei n°. I 0.406/2002 aplicáveis a este 
tipo societário passa a ter a seguinte redação: 

CONTRA TO SOCIAL CONSOLIDADO 

AZANOR JOSÉ POSSOLI, brasileiro, casado em regime de comunhão Universal de bens. 
empresário, portador da carteira de identidade 6/R 274.574 expedida pela SS!ISC em 26/04/1973 
e do CPF 252.191.389-87, residente e domiciliado à Rua Visconde de Cairú, s/n°. bairro Jardim 
Aeroporto, Criciúma/SC, CEP 88.804-320 e AZANOR FÁBIO POSSOLI, brasileiro, casado 
em regime de comunhão Parcial de bens, maior, empresário, portador da carteira de identid adl.: 
6/R 3.173.164 expedida pela SSP/SC em 28/08/ 1990 e do CPF 017.738.149-31, residente e 
domici liado à Rua Visconde de Cairú, s/n°, bairro Jardim Aeroporto, Cri ciúma/SC, CEP 88.804-
320, com contrato social constitutivo arquivado na Junta Comercial do Paraná sob n° 
41204648665 em 30/08/200 I, resolvem de comum acordo consolidar pe la quarta vez. seus atos 
constitutivos através das cláusulas seguintes: 

1" Cláusula: 
A sociedade gira sob o nome empresarial POSSOLI CAMINHÕES LTDA. 

2" Cláusula: 
O domicílio da sociedade: 

MATRIZ 
Rodovia BR 277, KM 582+ 300 
Bairro Centralito, Cascavei-PR, CEP 85 .803-650 
CNPJ 04.640.295/000 1-11 
NIRE 41204648665 

FILIAL 01 
Rodovia BR 280, KM 538 
Área Industrial, Vitorino-PR, CEP 85 .520-000 
CNPJ 04.640.295/0002-00 
NIRE 4 1901090470 

2 
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38 Cláusula: 

POSSO LI CAMINHÕES L TDA 
sn ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

CNP J 04.640.295/0001-11 

A sociedade tem por objetivo social de Comércio atacadista de caminhões novos e usados, peças 
e acessórios~ Serviços de lanternagem, funi laria e pintura de veículos automotores. 

4" Cláusula: 
O capital social é de R$ 880.000,00 (Oitocentos e oitenta mil Reais) di vididos em 88.000 
(Oitenta e oito mil) quotas de valor nominal R$ 10,00 (Dez Reais) cada, já totalmente 
integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios: 

Parágrafo Primeiro - O Sócio AZANOR JOSE POSSOLI possui integralizadas 52.800 
(cinqüenta e dois mil e oitocentas) quotas no valor de R$ 528.000,00 (quinhentos e vinte e oito 
mil reais), em moeda corrente nacional. 

Parágrafo Segundo- O Sócio AZANOR FÁBIO POSSO LI possui integral izadas 35.200 (trinta 
e cinco mil e duzentas) quotas no valor de R$ 352.000,00 (trezentos e cinqüenta e dois mil reais), 
em moeda corrente nac ional. 

Sócios Percentual Quotas Capital R$ 

AZANOR JOSE POSSO LI 60% 52.800 R$ 528.000,00 

AZANOR FABIO POSSOLI 
.. 

40% 35 .200 R$ 352.000,00 -. 
TOTAL 100% 88.000 RS 880.000,00 

5" Cláusula: 
A tilial inscrita pelo NIRE 41901090470 e peloCNPJ 04.640.295/0002-00 com sede na Rodovia BR 
280, KM 538, Área industrial, Vitorino - PR, CEP 85.520-000, tem capi tal destacado de 
R$300.000,00 (trezentos mil Reais). 

6" Cláusula: 
A sociedade iniciou suas atividades em 20/09/2001 e seu prazo de duração é indeterminado. 

7" Cláusula: 

1 

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 direito 
de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a 
alteração contratual pertinente. 

8" Cláusula: 
A responsabilidade de cada socto é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem 
solidariamente pela integralização do capital social. 

9" Cláusula: 
A administração da sociedade caberá aos soctos AZANOR JOSÉ POSSOLI e AZANOR 
FÁBIO POSSOLI, com os poderes e atribuições de ass inar iso ladani~"rep i'e~ 

3 



10" Cláusula: 

POSSO LI CAMINHÕES L TDA 
511 ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

CNP J 04.640.295/0001-11 

Ao término de cada exerctc to social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas 
justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário. do balanço patrimonial 
e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros 
ou perdas apurados. 

11" Cláusula: 
Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas 
e designarão administrador (es) quando for o caso. 

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

13" Cláusula: 
Falecendo ou interditado qualquer socto, a sociedade continuará suas atividades com os 
herdeiros, sucessores e o incapaz. Os seus herdeiros e/ou sucessores legais o substitu irão em 
comum na sociedade, se a Lei assim o permitir, devendo comunicar a mesma, por escrito, qual 
deles será seu representante enquanto as quotas do sócio falecido se acharem indivisas, pela 
partilha será feita a alteração contratual para a inclusão de um novo sócio ou novos sócios.Não 
sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus 
haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à 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 sóc io . 

14a Cláusula: 
O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está imped ido de exercer a 
administração da sociedade, por lei especial , ou em virtude de condenação criminal , ou por se 
encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, a inda que temporariamente, o acesso a 
cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, pecu lato. 
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. 
! 

15" Cláusula: 
A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar fil ial ou outra dependência, mediante 
alteração contratual assinada por todos os sócios. 

4 



16s Cláusula: 

POSSO LI CAMINHÕES L TDA 
sa ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

CNPJ 04.640.295/0001-11 

f- ica eleito o foro da Comarca de Cascavel, no Estado do Paraná, para o exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. ., 

\~ ' ~· :.: ,· 
·: ·I ' 

E, por estarem assim justos e contratados, lavram, datam e assinam, o presente instrumento em 3 
(três) vias de igual teor e forma, devidamente assinada e rubricada entre os sócios, que se 
obrigam por si e, por seus herdeiros, ao fie l cumprimento de todos os seus termos 

Testemunhas 

AZ 
CP 

.._..... ) 

,_ ;{ {; 
I / ---

OR.-1<' ÁBIO POSSOLI 
Ot.iT: 738.149-31 

Mareio Rodrigo Fernandes 
RG/UF 2.802.372 SSP/SC 

'~t.ha\A. 1p . S v (v{.fv'\f.Ã 

Jaqueh e Locks Sdvetra 
RG/UF 48.090.956 SSP/ SC 

Este alteração contratual ~elaborada pelo c ontabilis ta: 

DEOMÁRIO ALVES FERNANDES JÚN IOR 
CONTADOR 

CRC/SC 020181 /0-9 
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INTRODUÇÃO 

01. OBJETIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
PARANACIDADE- PAM/SEDU 

EDITAL DE PREGÃO PRESENClAL 013/ 2016 

- --

f --y--... ~· • -<' 
'(......._ 2 C: -:.\ -- . -

O Estado do araná, através do Decreto 11° 7.933 de 12/04/201 3. Decreto n° 8.337/2013 e a 
Resolução n° 003 /2013. resolvem. respectivamente: 
Instituir o PLANO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS - PAM, com 
objetivo de contribuir com diversas ações setoriais. no desenvolvimento econômico c .1a 
equipamentação das municipalidades do Paraná, 
Delegar aos Titulares dos Órgãos Estaduais da Administração Pública Di reta a competência para a 
celebração de convênios ou instrumentos congêneres com os M unicípios do Paraná. e 
Estabelecer as condições e regras, para os municípios que preencham as exigê ncias iixadas pela 
Secretaria de Estado de Governo referente ao Plano de Apoio ao Desenvo lvimento dos Municípios 
-PAM. 

01. REGIME DE CONTRATAÇÃO E SUPORTE LEGAL 

01.1 Esta licitação na modalidade Pregão Presencial. do tipo menor preço. sem reajuste. será regida 
pela Lei Federal n° 10.520 de 17 de j ulho de 2002. Lei Complementar 123/06 c apl" ...:aç:lo 
subsidiária da Lei 11° 8.666 de 21 de j unho d~ 1993 c alterações poste;·iorcs. e d~ma:s normas : ~..-gn is 
federais c estaduais vigentes. 

02. LICITADORt INFORMAÇÕES E IMPUGNAÇÃO 

02.1 O MUNICÍPIO de Nova Cantu. Estado do Paraná, ora denominado LfCITADOR. torna 
público que às 10:00 (dez) horas do d ia 31 de Maio de 2.016, na Sede da Prefeitura Municipal de 
Nova Cantu. Paraná, rcalizarú lic itação na modalidade Pregão Presencial. do tipo menor preço. 

02.2 O Pregoeiro juntamente com a equipe de apoio , designados pelo LlCITADOR atrav0s cic 
(decreto/portaria) n° 005/2016, fará o credenciamento e receberá os envelopes contendo a proposta 
e os documentos de habilitação na sessão pública de processamento do Pregão. 

02.3 In formações e esclarecin1cntos relativos ao edita l. modelos c anexos poderão ser so licitados 
por meio do sistema eletrônico ou por escrito j unto ao Pr egoeir o sr (a) E,ca ni rl l.;.ria Andrade, 
endereço Rua Bahia, 85, CEP 87.330-000 - 1'\o,'a C ull u, P;.nu,ú, Bn.sil - ·.'elcfonc : {tl4.:t) 
35271281 - F<\X: (044) 35271281 - c- ma il pmnc:tntu(:~ig.com. br. 

02.4 Até 02 (dois) dias úteis antes da data iix~da para recebimento das propo.stas. qualquer pessoa 
poderá impugnar este ato convocatório. devendo protocolar o pedido no Setor de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu. Paraná. 

02.5 A decisão sobre o pedido de informações c esclarecimentos. bem como, de impugnação será 
proJerida pelo pregoeiro no prazo de 01 (um) dia útil, a contar do recebimento do pedido. sendo <.! ue 
as respostas se rão enviadas por escrito a todas as pro ponentes, sem iden ti li c ar a proponente ql.t.: <.!cu 
origem à consulta. 
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03 OBJETO, TIPO, l)RAZOS, LOCAL HE ENTREGA 

··-· .,/ 
0.., 1 A 1· . - d . d - ~ (-' 

.J. prcs:n:e ICJ1açao. o t1po . c menor preço, a preços iixos. tem por_ objeto a ~i&~~ de: ... 
EQUIPAMEN fO(s) abmxo descnto(s) c de acordo com demms cspecihcaçôes consta . dó 
MODELO 07- CARACTERÍSTICAS TÍ~CNICAS. 

OBJETO QUANTIDADE : VALOR TOTAL 
I 

PRAZO 
1 R$ (DIAS) 

CAMINHÃO CAÇAMBA 01 282.500,00 % 
BASCULANTE6X4 

SAM: 16 

03.2 O equipamento, ob.ieto <.leste edital, deverá atcnc!cr üs canlctcdstica.; técnicas 
quantitativas c qualitativas tixad<ts pelo licitador, devendo ser novo, c não deve ser infcdor 
aos limites mínimos fixados no MODELO 07 - CARACTli:RÍSTICAS TÍ~C:"'ICAS , que 
integra este edital. O não atendimento a qualquer uma das características exigidas impot·tará 
na desclassiticação do proponente. 

03.3 O equipamento deverá ser entregue no prazo max11110 previsto no item 03 .1, contados da 
assinatura do contrato de fornecimento. Juntamente com o objeto deverá ser fornecido catá.ogo de 
peçus de reposição, enumeradas c ordenadas com seus códigos de fabricante (impresso ou meio 
magnético). Também deverão ser apresentados manuais completos de operação c m~mutcnc;fío 
detal hados . 

03.4 O(s) Equipamento(s) deverá ser entregues na Rua Bahia,n° 85, ~ova Camu 
Paranú. 

04 RECURSOS ~'INANCEIROS 

As despesas com o fornecimento do objeto deste Edital correrão a conta Secretaria :vl unicip<.l de 
Infra Estrutura - 0602.26782.0534-1 067-44905:?A8-0728. 

04.2 O VALOR MÁXIMO da proposta de preços é o constante no item 03 .1. 

OS ELEMENTOS INSTRUTORES 

05. 1 São partes integrantes deste edital os seguintes elernentos instrutores, bem como quaisquer 

adendos posteriores emitidos: 
carta-proposta de preços (Modelo n° O 1 ); 
declaração de cumprimento dos req uisitos de habi litação (Modelo n° 02); 
Carta Credencial (Modelo no 03); 
minuta de contrato (Modelo n<> 04): 
declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte (Modelo n'' 05 ): 
declaração de treinamento (Modelo no 06); 
características técnicas do equipamento ofertado (Modelo n° 07); 
declaração de fornecimento (Modelo n° 08). 
declaração. sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal m...:norcs de 18 (dezoito) 

anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres. não mamendo ainda. 
em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis} anos . salvo na condição de <.prendi i' .. <t pc.rtir ~..!...: • _, 
(quatorze) anos (Modelo n" 09). 

06 PAST1 TÉCNICA E ANEXOS 

2 
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06.1 A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital c seus respectivos modelos. adeJ.'l.d~. ·--~-
anexos, poderá ser examinada no endereço mencionado no item 02 das 8:00 às 17:00 hora~. <~ / .·/-) 

"~r . . ;;, -·· 07 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

07.1 Poderão participar desta licitação as empresas do ramo c em cujos atos c,ms.itutivos const-.:,11. 
como objeto. atividade relacionada com o prescn(c edital. 

07.2 Não poderão participar desta licitação: 

a) Além dos casos previstos no art . 9° da Lei 8.666/93. não poderão particip<tr da licitayào empresas 
que por qualquer motivo. estejam declaradas inidôneas para licitar ou lirmm con~ratos com a 
Administração Pública; 
b) Empresas em consórcio; 
c) Aquelas que não atenderem às exigências da CLT c outras condições estabelecidas neste Edital c 
seus anexos; 
d) Empresas que se encontrem sob falência, concurso de credores. dissolução e liquidação, 
e) Pessoas jurídicas das quais participem. seja a que título for. dirigentes ou servidores do licitador. 

08 CREDENCIAMENTO PARA l)ARTfCfPAR DO CERTAME 

08.1. Para participar da sessão o representante da proponente dcYcrá apresentar Carta C'nx.encial 
(Modelo n° 03) (acompanhada de documento de idcntil'icaç5o) con1 poderes cspccíJ!cos ~xm., 

fo rmulação de propostas. lances. negociação c para a prútica dos demais atos incrcmcs ao ccrt~.me. c 
estar acompanhada do ato constitutivo (original ou cópia autenticada) onde se possa :dcnti ficar o 
ADMI\JISTRADOR. que deverá ser apresentado no momento elo crcdenciamc:1~o. 

08.2. Declaração de pleno conhecimento c atendimento às exigências de habilitação c de 
inexistência de fatos supervenientes impeditivos dcl habilitação (Modelo n° 02). 

08.3 . No caso de empresário individual ou representante legal (.sócio) dcvcrú se: apresentado ~~~1cnJ::; 
o ato constitutivo da proponente (orig inal ou cópia auknticada). acompanh<,LL) de docu.11cnto L:c 
identificação. 

08.4 . No caso de Micro Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP). que quiser usul'ruir os 
benefícios da LC n° 123, deverá apresentar dcc laração de microempresa ou empresa de pcq ucno 
porte (Modelo n° 05): 

08.5. O credenciamento do repr~scntantc Úl proponcme. ou lc seu representante kgtd. implic:t n<. 
responsabilidade legal pelos atos praticados c<~ prcsuny:io de C<•Pí•c:dadc L~C!1iG. 11:1;~: ,()rmLlb~~.,) ,,..,: 
lances . 

08.6. A CARTA CREDENCIAL (MODELO N° 03). A DECLARAÇAO DE PLENO 
CONHECIMENTO (MODELO N° 02) E A DECLARAÇAO DE ME OU EPP (MODELO N" 05) 
SÃO DOCUMENTOS AVULSOS. NÃO DEVENDO ESTAR DEl\TRO DC) ENVELOPE DE 
PROPOSTA OU DE HABILITAÇÃO. 

08.7 . Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de urna proponL:n . .:. 

08.8. Os documentos deverão ser apresentados em original ou cópia aulcntica<-la (por tabeli::ío ou 
pelo pregoeiro/equipe de apoio em confronto com original). 
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08.9. Cada propone1~te crcdc1_1ciar~ ~penas um representante. que será o único admiti<.h a_jpJ;:.~ - ··- ~.:.: 
na~ fases do procedtmento hcttatono e a responder, por todos os atos c efe itos prcYis ~o~st~ _ . / 
Ed1tal. por sua representada. ~C...:......:.: 

08.1 O. Uma mesma pessoa não poderá representar mais de uma proponente na disputa pelo mesmo 
lote. 

08.11. Uma v~z realizado o credenciamento das proponentes que comparecerem. o prcgoet!·o 
declarará cnccq·ada esta etapa/fase, não sendo <tdmitidas novas proponentes . 

09 APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO E ENTREGA DOS ENVELO!'I~S 

09.1 Encerrado o credenciamento os representantes deverão apresentar os documentos ~\bai:--;o 
descritos: 

1) fora do envelope, ueclaração de pl~.Hi conhecimento c atendimento :1:: cxJ.;cncias de 
habilitação c de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habllitaç:ío (Modelo no 
02). A não apresentação desta declaração implicarú no não recebimento dos envelopes de proposta~ 
habilitação pelo pregoeiro. 

2) envelope contendo a proposta de preços c envelope contendo os documentos para habilitação , 
contendo em sua parte externa os seguintes di1.eres: 

Proponente 
Envelope n" I -Proposta de Preços- n" 022/20 i 6. 
Pregão no O 13/2016 

Proponente 
Envelope no 2 - Habi litação 
Pregão no O 13/2016 

10 FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS - I~NVELOPE N°l 

10.1 Deverão estar inseridos no envelope no O I, sob pena de dcsclassiJicaçào, os seg,lintcs 
documentos: 

1) Planilha contendo todas as especificaç.õcs do ~quipamento, atendendo às exigid~ts no MODI~LO 
07- CAl~ACTERÍSTICAS TÍ<:CNICAS. 1\ proponente deverá preencher todos os campos V<.zios 
da coluna 03 com a espcci!icação do equipamento proposto. obedecendo o m..:smo sistem.l de 
unidades c pad rões adotados nas colunas OI c 02. 

2) Proposta com o respectivo valor. conforme JYI(J.)E.. ... O OI. I? dcverú obri gatori:u11e.1tc conter: 

a) o número c a modalidade da presente licitação, razão social. endereço, tch:JC.d!~. ·' l~tc-sími .:··. ~
mail c o CNPJ/MF da proponente; 
b) descrição do equipamento ofertado, com ind icação precisa da marca. rdcrência c m,Kkb. '"lmc 
do litbricantc, 
c) Preço total (contendo no máximo duas casas decimais). em moedn brasileira corrente. grafado em 
algarismos c por extenso. prevalecendo no caso de divergência o valor por extenso sobre o 
numérico; 



u. r=· " ' .). 
d) prazo de fot~necimento em dias; O-· - · ~ 
e) prazo de validade da proposta (mínimo de ()0 dias), contndos a partir da data do recebi ~"kH~ ;;p/·~ .... 
propostas pelo Pregoeiro; ov ~~ 
f) . - d t. d ( ) d ( ) f' d ( I" , . , . <3 Cat1l'.~ . o p1azo e garan 1a o s pro uto s o erta o con orme caractensttcas tecmcas); · 

10.2 Fica vedada qualquer indexação de preços por índices gerais. setoria is ou que rcll !t<!m a 
variação dos custos. 

10 .3 O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - :.' \J PJ indicado nos documentos da 
Proposta ele Preço c da Hab il itação devcrú ser do mesmo estabelecimento da empn.:sa que 
efetivamente vai fornecer o objeto da presente J:citaçf!o. 

I 0.4 A proponente arcará com todos os ct.stos relativos ú elaboração c submiss:io de su<. proposta. 
O licitador não será responsável por nenhum desses custos. independentemente do desemoh·ime 1to 
do processo licitatório. Todas as despesas com embalagens. carga. transporte. descarga. scgL.:os. 
encargos trabalhistas, tributos. etc., são de inteira responsabil idade c risco da contratada. 

10.5 A proposta deverá ser redigida em língtli:l portugllcsa, salvo quanto <!s cxtxessões kcnic(;B de 
uso corrente. com suas páginas numeradas scguencialmcntc. sem rasuras. cmc.1das . .1orrõ~s .n. 
entrelinhas c ser datada e assinada pelo rcprcscn!:mtc lega l da r roponentc ou proc.:<Jdor. 

I 0.6 A proponente somente poderú apresentar uma única PROPOSTA DI: PRE(OS. 

11. FORMA DE APIU~SI~:NTAÇÃO DA DOCUM!·:NTA(ÃO P AH.A HABILITA(ÃO 
ENVELOPE N°2 

11.1 A proponente deverá apresentar os l:,lcumentos abaixo rc!acimudos. C! .. O!"JgJnu. n-. ..:oJÚI 

autenticada (tabel ião de notas ou pelo pregoeiro/equipe de apoio em confronto com o c,·ig.L:d Od 

publicação em órgão de imprensa oficial c deverão estar com prazo de va lidade em " igor. \:XC.: o 
p~tra o item 11.5, "an que devcni ter firma t·cconhccida tio responsável pela emissã o. QL,ando o 
prazo de validade não estiver expresso no documento, o mesmo será aceito desde que u lb1.: , d..! 
emissão não seja anterior a 60 (sessenta) dias da data !imite para o n.:cebimemo das proposta~ . 

exceto para os documentos exigidos no subitcm 11.2. 11.5, ··a--. 

11.2 Quanto il Habilitação Jurí<.lica: 

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, dc vid~u11entc rcgistrad,). ond'.: s.: 1 os:><. 
identificar o administrador. bem como ú lt i n~<- a.lcrar,::1o; c 1.0 caso de so.::cd.t~.cs .''': _.,,::1-?s. 
acompanhado de documentos de eleição de seus :.dministrat:orcs . Se cs1t.'\::) do~ .. mento' s} .· :. 
estiver( em) sido(s) entregue(s) para o creoe.H.: i<~men.o é dcsneccssúri<: <. s, :. r..:,,t)rcscnta..,:: ... n,1 

envelope de Habilitação. 
b) Inscrição do ato constitutivo. no caso de sociedades civis cu simpks. acompc:nh<~t,n de ;)!"O\ a d<:. 
investidura ou nomeação da administração em exercício. Se estc(s) oocumcnto(s) já cst iver(cm) 
sido(s) cntregue(s) para o credenciamento é dcsncccssúri<.' a su~l reapresentação no envelope de 
I fab ilitaçào. 
c) Decrdo de autorização. devidamente ~~rquivado. para sociedade cs~rangc,ra .;:\ .:m fun:.:i~, t .. u J•..! __ ,, 
no Brasil, 
d) Registro empresarial. no caso de empresa indi vidual. 

11.3 Quanto il Rcguladdadc Fiscnl: 

1) prova ele inscri ção da empresa no Cadasho \l::·.: ional de P•.:ssoa Jurídic:t do l'v1i.1 istério dn 



(t~v.'·.'''~h~ ~~ 
Fazenda ( CNP J); a.. F L. N. ......;f:,_. . . ~) 
~) Prova ~lc inscrição n? Cadastro de Contr ihui n~cs Lstadual tH~ IV!un ic:pal. ~~ .~ouve _ ·1_'ta!~~.JA.i . : .. / 
sede da p10ponente, pertmcnte ao seu ramo de atJVJdade e comlXlll \cl co m o ob do ora llc · -::-/ 
3) prova de regularidade com as fazendas : . . -~ 

a) federal mediante a apresentação de certidão conj unta negat iva ele débitos re,at ivos a tribu tos 
federais c dívida ativa da União: 

b) estadual mediante a apresentação de certidão de rcgutaridade fisca l c a ~enich1o ncgati\ a ~h: 
d ívida ativa de tributos estaduais da se<tc da empresa (O'J certid fio con_;unt,t quando !'o \:'In 

unificadas); 

c) m unicipal mediante a apresentação de certidão n cg<.~t iva em itida pe la respectiva Secretaria de 
Fazenda da sede da empresa: 

4) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Just iça do T rabalho- Cer~iJ }o Negativa 
de Débitos Trabalhista- CNDT (Lei n° 12.440/2011). 

5) prova de regularidade de débito expedicb pelo INSS (CND) c prova de s:tm.ç}o regu,ar perante 
o fundo ck Garantia por Tem po de Serv iço - FG ~ ·s (C' RI ; ): 

11.4 Serão aceitas as Certidões acima em original ou obtid as pela Internet_ den .ro do prazo oc 
validade, sujeitando-as a veriJicações. caso necessário. No caso de divc rg0n-:ia cntcc os tbdos 
constantes da certidão apresentada e os dados const::mtcs da veri1i caç5o. prcv::tlecerú c., ú ltima. 

11.5 Quanto à Capacidade Técnica: 

a) Mínimo de 02 /\tcstado(s) de Capacidade Técnic~L expcd iclo(s ) por pessoas j míd icas de cl:rei!o 
público ou p rivad o, que comprovem ter a proponente romecido equ ipamento sc,1iclh •. t .. : ~(o 

solicitado neste Edital. Os atestados devem conter o nome. ende reço c o tekJ(.)nc lk co.H<.tc, ,I, ,s, 
atestador(cs), ou qualquer outro meio com o qual o licitador possa val er-se para manter con tato ~om 
a(s) pcssoa(s) declarantc(s). 

b) declaração. sob penas da lei, que não m~mtém em seL, qu~;dro de pcsso~ l mcn,):es :m hüd~r io 

noturno de trabalho ou em serviços perigosos o u insc.d t1bres , nf:~) mantendo <t>cb. em qu<llq ucr 
traba lho, menores de 16 (dezesseis) anos. s~t h o na condição de aprend iz. a partir de 14 (q untorzc) 
anos (Lei 1 0.097/00). 

c) declaração de treinamento (Modelo n° 06). 

d) declaração de fornecimento (Modelo n° 08 ). 

e) dcclara~ào emitida pelo Fabricante de <,ue a proponen~e é :·cpresent<mte <.J ,n,H·izac.u da L .trc,t 
ofertada. 

O Certidão Negativa de Falência c Recupe ração Judicial, ex pedida pelo distribLiic~o:· da s~dc t: 
pessoa jurídica, em vigor. /\s cert idões que não e.xprcssa(em o prazo d e valid<tdc de\ erào ... :T ~ c.tlé. 

de expedição não superior a 30 (trinta) dias Cncis . 

12 DO J>ROCEDIMENTO E .JULGAMENTO 

12.1 No horá:·io c loca l indicad o scrú abc:-t~t :1 ::-...::>suo co Preg:l,l. in;~lanuo-sc c~..t.~ ,) ~:c .• c;1..:Üu. :.·w 
dos interessados em participar do certame . 

12.2 Após o credenciamento, as proponentes cntrcgar<Jo ~10 Prcgo·:iro, em cnvdcpc~ SC] Jé': 1.. ·~ : 

proposta de preços c os documentos de hahi li!~.:,::l ,J, b(;t~. como.:: llcckraç::io . -'1 ·tlcld 1 '' tl::2 . 
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12.3 O p.regoeiro procederá à abertura dos cnv.dopes cont~ndo as J?r<~postas de pr-:<;:os: \.w~ ~l_:_v~~#l 
ser rubncadas por ele e membros da cqlli~X~ de apo1o. conlcnndo-as quan~o a ~~d~'?f c 
cumprimento das exigências contidas no edital. c classilicaró a propos~a de menor pn.:ço e a v_ lfi'l:1ais 
com valores sucessivos c superiores em até dez por cento. relativamente ú de menor preço. 

12.4 Quando não forem vcrilicadas. no mínimo. três proposta:-. de preços nas condições dcí'in:das no 
subitcm acima. serão classificadas as melhores propostns subseqüentes. até o nú,..:imo tk u·ês. :n r<, 
que os representantes das proponentes participem dos lances verbais. quaisquer que sejam os pn:~os 
oferecidos nas suas propostas. 

12.5 No caso de empate de ofertas. scruo admitidas todas as propostas c.~~pal<.cas. 
independentemente do nún~cro de prop,)ltcntcs. re;;:li:t.ando-sc s,il'tcio _)a:a ,.~·t:nir a orcen: l.os 
lances. 

12.6 Em seguida, Scrú dado iníc:o ú etapa ,.c aprcscnt~lyÜO de .,m-.:cs vcrb~1is p.:l )~ ccp ·es..:n.:l .. c:-. 
das proponentes classificadas. que deverão s•.:; t'ormulados w: fo;1~1~\ su..:cssiv< .. ..:11\ '<.lo:··-s •. i~ . . , ·" 
e decrescentes a partir do autor da proposta c.assificada de maior preço. 

12.7 O pregoeiro convidará individualmente as proponentes classi!icadas a apresentar Lnces 
verbais. de forma sequcncial. em ordem dccn:s:.:cntc de va~nr. 

12.8 A desistênc ia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro. implicará a 
exclusão da proponente da etapa de lances verbais c na manutenção do último preço a:xcs<.: 1taco 
pela proponente. para efeito de ordenação das propostas. 

12.9 Os lances deverão ser formulados em valores distintos c decrescentes. com rcL.uç:lo mínima 
entre os lances ele R$ 50,00 (cinqucnta reais). 

12. 10 Caso não se realize lances verh:1is. s·..:::·, ,·t.:rilic:tth a '..:onformidatle entre .t rm.)posL .:::'cr.ta de 
menor preço e o valor estimado para a contratar;iio, potkndo o ~xegoeiro negoci,1r _ irctcmcn.L' eum 
o representante da proponente uma redução' anwjosa do valor cscr:t\1 . 

12.11 A ct<.~pa de lances scrú t:onsidcrm.!•~ c:~ccrrada qu<.md,> todos os parllClpal~t·..:s .. ..:ss.1 .:t .. p. 
decli narem da formulação de lances. Dcclauda encerrada a c:apa de lant:L'S c ,)rlH.:n~,,las , ~ 
propostas, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto :10 nbjcto..: V< L;r. 
decidindo motivadamente a respeito . 

12.12 O Pregoeiro poderá negociar com o autor da proposl:l de menor vai,,:· )<Ja :1 obtcnç~( --~ 

melhor preço. 

12.13 A <Jccit8bilidadc scrú aferida a partir o os preços de mercado vi gentes na d~1U da ap;·cscn::\~.:\~ 

das propostas. nos termos de pesquisa reali/.a,::l :1cL) licit<t(!or. ~1uc ->cr{ jL .1tuh aos •. ~.l.'.:-. 
ocasião do julgamento. 

12 .1 4 Na apre ·iaçuo c no julgamento das propostas nfl,) sera consiucrada qcwlque: ch.crt~. ou 
vantagem não prevista neste instrumento. nem serão permitim:s o!Crtas de vantagens hascau.~ p~,s 
propostas das demais proponentes. obrig<mdn-sc. no ..:nt:mto ... prcs!a:· tocU e q.L, .. JL . ..:r ... i\ i •...•. c 
oferecida em sua proposta. 

12.15 /\. anúlise das propostas pelo Pregoeiro vis:~rú ao <:tcndimcnto das comt:ções cs.<::t)ck. iL .. 
neste Ediwl c seus anexos. 
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12.1 6 No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidJo das\Í!1form· · c:s, ___ _ 
procedendo-se às correções no caso de eventuais erros. tomando-se como correto o l~~-:~~~ito ,_:~ 
por extenso. o6f:~~r ._ >' --
12. \ 7 Sendo at.:eitávcl a proposta de mL:nor prc;,:~l. scd. aocrto o :.;n\'clopc conto..:ndo a t:ocu ncnt<t:,:~o 
de habi litação da proponente que a ti\e:· t<.nmul<tdo pa;·~- çonlirm<:çiio ':.tas ::-.ué s ..:on, i;:tks 
habilitatórias. 

12.18 Se a oferta não for aceit{lvel ou se a proponente desatender às exigências habilitntór:as . o 
pregoeiro examinará a oferta subseqüente. vcriJicando a sua accitabi lidadc c p:o-.:edcnco ú 
habi litação da proponente, na ordem de classificação. c assim sucessivamente. até a apuração de 
uma proposta que atenda ao edital. 

12 .19 Eventuuis iàlhas, omissões ou outras irregularidades formais nos documcnt:)S de habililaçl:o. 
poderão ser saneadas na sessão pública de processamen to elo Prcgfio. até ~ dccisiio sonre a 
habi litação, inclusive mediante verificação cJ'ctuada por meio eletrônico húbil de inform<t"õc;;. 

12.20 A verificação será certificada pelo Pregoeiro c dcvcrJo ser anexados aos ~!.IUs ns c l..:tu~~n.os 
passíveis de obtenção por meio eletrônico. sah·o impossioilidacL: clc\·idamc!1tc j~.sti!ic~!-1 ~1. 

12.21 Constatado o atendimento das exigências lixac,as no edital. n proponente scrú dccl~trada 
vencedora. sendo-lhe adj ud icado o objeto do certame. 

12.12 Encerrad~1 a etapa de lanccs. scruo classi licadas as propostas sclcciomkdas c ni:~} scl.:ciOn.lt :,:: 
para a ctapt. ele lances, na ordem crescente <.~os valores. considcn.ndv-sc ]X.r:. ,.s s.;,_..:. .,:,, s ,· 
último preço ofertado. 

13 nos RECURSOS 

13.1 Declarado a vencedora, qualquer proponente podcrú manireslar imcdiat~~ e motivatiamcntc a 
intenção de recorrer contra qunlqucr etapa I fase do procedimento. desc~c que devidum..:n.c 
registrada a síntese de suas razões em ata. quando l.1c sL:rú concedido ,) p·~./J de C3 ,.r0s d:.b 
corridos para apresentar memorial de recurso. :·acultando-sc ~!s dcm<!is propon~n.c:>" {> ',;n 1, .. 1: 

de apresentar contra-razões em igual númcr~: ll•..: di~:s. qu.; comc\·arJo .1 <.:OL":·..:r i;i.·.~·Ji~.t<.!l'. 1 ·'I' ~ 

término do pra;.o do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos . 

13.2 A falta de manil'estação imediata c motivada do licitante importarú na dcc:ldênci.:J. do din:i.o de 
recurso c na adjudicação do objeto da licitação pelo PrL:goL:iro ao vcncédor. 

13 .3 /\pós a apresentação das contra-razõe-s DL do ú:curso elo praz,J estabelecido p: ·n t:,n!u. o 
pregoeiro examinará o recurso c contra-razõcs. P'ldc1:Jo rcformar su~. (i\.!cisJo OL cnccu'Ji,l.1:·.-"l· 
devidamente informado. à autoridade com:1ctcntc para (Jccisão. 

13.4 O acolhimento de recurso. ou a reconsideração do Pregoeiro. importará a invalic c.t~Go ,lJXl~as 
dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

13.5 Decidido(s) o(s) rccurso(s) c constatacb <• regularidade dos atos pL"ocedimcrn:.is. a autoricadc 
competente adjud icará o objeto ao licitante vencedo r. 

13.6 Constarão da ala do prcgi'.o a ser assir!.tJa pclt, h'.:go...:!ro. pu: nlell1llros ,h. cquiji\..' .. ··l ,,o •: 
pelas propnnentcs presentes qLtC ~...c:-;cjarcm. -~s 1·, L,;~: ,.,u__. ·;)c,m·.:H.-~11 na ~c:-;sào p:t~~h.:.~. (J~ ~~:.11 . ~-~ 
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propostas escritas. os valores dos lances verbais oli.:rec:dos. com os nu ncs das ·~~~Cll ~jy . . . 
proponentes. as justificativas das eventuais decl<~raçõcs de in,:ccitabilidade c d.,:;sclassi • c~t:;,fu_l.~-- -- · · <--_: • 

propostas. bem ·omo ela inabilitação, c os fund<!nH.:ntos da udjudica\:âo feitos pelo pregoeiro. -'V0 l ;::..c-"- ."r -
14 DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E FORMALIL.AÇÃO DO C;)f'\TRA'!\.) 

14.1 O resultado do julgamento será submctdo ú <!uloridadc competente para hd,.~,;loga.,:f,o. 

14.2 Após a adj udicação e homologação cio resultado do cert<lmc liciwtório. a p,·oponcntc 
vencedora será convocada para assinar o termo de Cnntrato de l:ornecimcn!o ( Moddo n" 04 ). 
dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, podendo ser prorrogado mediante justir~:niv< .. sob 
pena de decair do direi to de contratação c sujeitando-se ús penalidades previsws em lei. 

14.3 É fàcultado ao licitador quando o convocado não comparecer no prazo cstip .. lado no subitc~11 
anterior, ou ainda, recusar-se injustiJicadamcntc a assinar o termo de conlrdo. convocar os 
proponentes remanescentes. na ordem de cl:issi li caç:lo. sem 1Jrcj uí zo da ~:p l >..:~wilo cbs sançõc s 
previstas neste edital e na lcgislaçfío. 

15 DAS SANÇÕES 

15.1 As proponentes estão sujcitns ús seguintes sanções: 

1) A proponente vencedora convocada, dentro do pnv.o de va.ich:dc da sua propos!:1. que se rcu.sM 
injustdícadamente a assinar o contrato de f{Hnecimcnto. dcixHr de entregar ou <.prcscntur 
documentação falsa exigida para o certame, não ll:,mtiver n proposlê\. cc.11.1ortur-s•: de .. l,dc 
inidôneo oL: fi~er declaração falsa licarú impedida de licitar c contratar com :1 Uni~ L~. l·:·u.J .s. 
Distrito Federal e Municípios pelo praw de até 5 (cinco) anos, 

2) suspensão do direito de participar em licitações/contratos junto ao licitador. pelo praLo , c até 05 
(cinco) anos quando, por culpa da proponente. deixar de entregar o objeto contratado, aprese 1tm 
documentação falsa. ensejar o retardamento do fornecimento do objeto. !i·c~udar ~\ ~.:nm.:6a. 
comportar-se de modo inidôneo, Cizcr dccl~·.nç:lt) rats~ .. con,c.~r rr~ .. lde tisc:ll ,;, -~..:o:n.:r" r..:;;.:JS:tl..l 

administrttiva. 

3) multa de 5% (cinco por cento) do valor cm~tn.tuai .l<lS casos <.h.: .1~nt·a. exigl\..: ;un.<.un~'llk c, )l ,· 

cumprimento das obrigações. A mulla incit,irú a cmb novo período de 30 (trint:l) dias de aU<lSO C1~1 

relação ú data prevista para o fornecimento. 

4) multa ele 10% (dez por cento) do valor contratual quando por ação. omiss}o tlll ncglig~ncw J 

proponente infringir qualquer das demais obrigações contt·<ttu:lis. 

5) declaração de inidoneidade por prazo a ser c:>tnbc~ccido pelo licitador. em ,;,):11"ormidacc c,; 11 c: 
gravidade da il1fração cometida pela proponente. observando-se o disposto n,) artigo 7\~ d\J Le i 
8.666/93 : 

15.2 As smv.,:ões somente serão apl icadas com a garantia do contr:1ditório c da <lmpla d: ."cs.t. c se 
manterão enquanto perdurarem os motivos dctcrminan~cs da punic,:ào ou a!e que seja promo\ :LL a 
rcabilitaçf:o perante a própri.:1 autorid<!dc que <.p,icou a p..:n:ll:,l:Jtl:. 

J 6 DAS CONDIÇÕES OE PAGAM L 1TU 

16.1 O pagamento será efetuado em mocc.L.1 brasik~in corrente. nt0 15 (cpiczc) d::.s <. ,!. .... 

<) 
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recebimento provisório e aprcsenta<;ão corrct<.i d~! no ta liscal/fatu n! do equ ipamcn:o ~-f1tt.:'iê.l~j'; · 
d?c~1mcntos pertinentes. ? _faturamento devcrú ser protoco lado. em 0:2 (d uas) ,.i<ts {or:~n~0.t;-~u- . ,.,_ 
copta). no protocolo do !Jcitador c deverá ser aprcsenüwo. confórmc segue. de n.odo <l p)\c-ll~Hli~ar ·\ :<' 
condições c forma de apresentação: v ... ·~ ~'1 ' · 

a) nota fiscal/fatura com discriminação resumitb do equip<.:mcnto !'ornecido. 1::nnero c~· l:._·l<.;:J,l. 
número do contrato, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo .écnico 
responsável pelo recebimento; 

b) termo de recebimento provisório. 

17 

17.1 O(s) equipamento(s) entregue(s) scrú(::io) reccbido(s) p!·ovisoriamentc pc .o(s) t~'..:1:il:n(s) ... 
ser(cm) designado(s) para tanto c, ainda. vcrilicarú ~l co.1sistência c a cxati dJo l\, :'Jota Fisc~ .. ·,·~ .. .. :< .. 
apresentada em duas vias. 

17.2 O(s) cquipamento(s) só scrá(ão) rcccbido(s) ddinitivamcntc depo is de ccrtiticado(s) pdo(s) 
técnico(s). a scr(cm) dcsignado(s) para tanto. ~:traves de vistoria c termo de rccc .)imcr:.o dcll nitivo. 
observadas as especificações contidas no Modelo N" 07 - CARACTEidSTICJ .S 'f(:CN I CAS 

17.3 O(s) técnico(s) poderá(ão) solicitar informações na oportunidacic da v istoria. !icanuo o 
contratado obrigado a atender. 

17.4 Sob nenhuma hipótese scrú aceito couinamc nto sem sua rcs:x:cti va do:.:t.mcntaçJo h~c.1ic<. 
contendo os desenhos mccünicos c elctro -cletrônicos (qwmc~o nccc~súrios) . bc!n comG. todos os 
manuais necessários para a correta manucnçf. ,) pn:\ c .. ti,·<t.: c ,,rrcti\'LL ajustes. tc:-.tcs. :.fe1i ·3c:-.-: 
util ização/operaçâo. que dcvcr:h} ser ent:,.-gucs j .. ntn com '' cq .\i .xum:n LO . 

17.5 No caso de equ ipamento rejeitado. o co:1tr~:wdo clcvcrú pro v i clenci~~ :· a imcdiaw trou por outro 
sem defeito ou de acordo com o Mod elo N" e7- CARACT EHÍ.STICli.S T!~CNICAS. <. l,;t tro w) 

prazo de 10(dcz) dias corridos. sob pena de s•::rcm aplicad~ts ns sanções cst~nck~ idas n,l :-.d1tcm 
15 .1. ficando sob sua rcsponsabi I idade todos os custos da opcruçül de troca. 

17.6 O liciLldor não se responsabili:~.arú p..:lo arrnazenamcnto, guarda o u por d~.nos c<.usa(.bs <:o 
equipamento entregue e rejeitado pclo(s) técnico(s). 

18 DA GAl~NTIA, ASSISTI1NCIA T t;:CNICA E PI NTURA DO LOCOTIPO 

I 8.1 A proponente/contratada li c a obrig<~dn :1 g"1 n m t i ~· a q ualidadc do cq ui JXL~:cnto c<>n~ r; ~:~:L: .. ,'s 
mecânicos c oferecer Trci namcnto(s) par~ . opcraçJo ( n sistcnn :se m:cess,·.,·id), 1/L',n 

mínimo de 12 (doze) meses. rórncccndo os respecti vos termos •.>"ou dcc la:açJo desse. gar<!ll.Í< .. 

18 .2 Duranlc o prazo de ga r antia ( 12 do:~.c) m·.:scs. caso não seja possív<.:l a soluçf:o <.:o probkm<l no 
próprio local onde se encontre o equipamento c ha\'Cill.O a ncccssic.,:de de tr:msp,.r.<.: p,t!'J oti..:ir:a 
própria da proponente, fica sob respo nsabilidade da contratada todo ônl.s com tranSi),)rte. 
locomoção. alimentação. hospedagem c out:·os qu·..: pDr \ C•1l..t'<t s~ li:crc.:• r~c..:css<',rios a per!\.::.:. 
solução do problema. 

18 .3 Após o período de garantia de 12 (dl1zc} meses a pmponemc fica obrig:;da. ús c.,pctb,ts zt,) 

Contratante, por prazo não inferior a 60 (sessenta) meses, disponibi lizar Oficir.;. d<: M~lnl!tcn<;J.c 
c Assistência Técnica no Estado do Paranú. Se a Assistência Técnica Co r rc:tl izada pvr l.:rc..:iro é. 

Jt, 



proponente deverá apresentar. juntamente :.:om a lh!cu .:1cmaç:i~) kcnic:a. ten~l\J ~..c 
assinado pelo l~1bricante do cqui[XImC!lto. ind!cmc~o quem lá( a Assis~ência lú:n1·:::. 

18.4 O(s) Equipamento(s) deverá(ão) ser entregues com a logo 
fornecido. 

19 DA REVOGAÇÃO E ANtJLAÇÃO lh) CEH.TA\1E 

19.1 O lieitGdor, observadas razões de convcniê!1cia c oportunidade dcviclmcntc justiJicmbs. 
poderá revogar a qualquer momento o presente p!·o<.:cdimcnto. nu dcclan~r n sua milith.<.l'~ por 
motivo de ilegalidade. mediante despacho funcbnenwdo . 

19.2 A anulação do procedimento licitatório induz ú do instrumento contratual. 

19.3 As proponentes não terão direito ü indeni:~.açJo em decorrência ela anula<;ão ou revogaçfio do 
procedimento licitatório. 

20 DGS CASOS OMISSOS 

20. 1 Os casos omissos serão soluciom:dos •. i:cwn:enk pelo p!·:::gocii't) ou <•L,o:iL.:.dc '.:OI.l[,~-~I!.L 
observados os princípios constitucionais c as disposições da Lei l 0.520/02 c Lc; .. v íL666 93. 

21 DAS DISJ>OSIÇÜES FINAIS 

21.1 A pmponcnte é responsável pela lldelidadc c legitimidade d<\s i!1!'ormaeões c dos do<.:umc .. tos 
apresentados em qualquer fase da lici tação. 

21.2 Reserva-se ao pregoeiro o direito ele solicitar, cn: qualquer época nu opllr:m~it.Lt,: ..:. 

informações complementares. 

21 .3 No intercs:c do licitador. sem que caiba aos participantes qu<.uqucr rcc am<t~ão ou imkni~:~t ·.::o. 
poderá ser: 

a) adiada a data da abertura desta licitação: 
b) alterada as condições do presente editaL com lixayilo de nmn pr~lZ,> para a suL rc.t iz:,.;::to. 

21.4 Não se permitirá a qualquer das proponentes solicitar a rctirllti<. (e envelopes ou c,d1.:~'1.1 I ..:11." 

de propostas após a sua entrega. 

2 1.5 O desatendimento de exigências lor:nais :1i:'.o esscnctms não import<.mi nn l\l~tst<.!ll,'.lhl •. <l 
proponente. desde que seja possível a aferição ela sua qualificação c a cx<H<\ co1-:1prce!1siio d<.. S'"!8 

proposta. durante a realização da sessão pública de Pregão. 

2 1.6 As normas que disciplinam este Pregão scruo sempre :ntcrprctadas em .'<h'o: da amp.i<.1çào t. <.! 

d isputa entre os interessados, desde que nfio comprometam o intercsst: pLh>lico. o~ pr:ncí 1i )S 

constitucionais. a finalidade c a segurança d<. CLmtr<.!UÇ:":o. 

21 .7 i\'~1 contagem dos prazos estab.:lccidos nes.c prc~ào excL.i:-se-ú o dill d,l in ' :.,; c : .. ~lu:r-sc-:. l' 

do vencimento, c considerar-se-ih> os dias cnns~cutivos, exceto quar.uo I·,H. cxpli-:itamcn,c disil,JslD 
em contrúrio. $ó se iniciam e vencem os pnvos rckcidos neste subitem cn. dia de ex 1cJicnt.: .:o 
licitado r. 
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21 .8 Não havendo cxpcdie!1te no licitador ou ocorrendo qun\qucr ato I 1~\lo sup ~nicn'.fj}itt'- ·' 
impeça a realização do certame na data marcada. a sessão serú automaticament;; lnm~f(.;.J.:;.i{K~ís··r -- -~~ 
primeiro dia útil subseqüente, no horário e local estabelecidos neste edital. desde q~~<-nWt.M.i~~;;y 
comunicação do pregoeiro em sentido contrário. -.......:_ ~-

21 .9 A apresentação da proposta de preços implicurá na acei tação. por parte da proponente. das 
condições previstas neste edital c seus anexos. 

21 .1 O A proponente contratada licarú obri~:.ad~l a <,ccilar. nas .11es.1ws condi<;ôcs conlré.~t.a i s, os 
acréscimos ou supressões que se li/.crcm ncccss:1rios c1.1 até 25(1() (vi nte c cinc~) pt.r LC!Ll, ~-" \ c~lth 
in icial atualizado do contrato. salvo as suprcssôcs rcsu:tantcs de acordo cclcbradn cmrc c~s ,xtrt~ s. 
que poderão ultrapassar o lim ite indicado . 

21 .1 I A adjudicação do item objeto deste pregão não impl icarú em direito à cont;mação. 

21.12 Depois de concluída a licitação e assinado o contrato de fornc{;i men.o os envelopes não 
abertos, contendo a documentação das dcma:s licitantes. ticarilo em posse do prcgoc:ro ú disposição 
elos licitantes pelo período de 30 (trinta) d ias, após o que serão destruídos . 

Nova Cantu, Paraná , 11 de Maio de 20 16. 



Mü.)!·:LCJ N" 01 
(razão social. endereço. telcfn;1c. ··rac-símilc··. c-mail c CNPJ) 

PROPOSTA DE J>RI(ÇOS 

de de 20 16. 

Ao Pregoeiro 

Prcoào n° I o ---

Prc%ado Senhor, 

Apresen tamos e submetemos ú apreciação de V. S'" nossa proposta de preço~. a pro.:;:os líxos. 
relativa ao fornec imento de 

O valor para fornecimento do objeto acima é de R$ __ (Valor tota! conkndo no múximo 
duas casas decimais) 

O prazo de fo rnecimento é de (inserir o prazo) (iuscrir o prazo [Wl' cxt...!nso) dias co,,t:.c <•s 
a parti r da data de assinatura do Contrato de Fornecimento. 

O prazo de validade da proposta de prc<;os é de (inserir o pntzo de ·:tlicladc) ((i ll ;.t'J·ir ,, 
prazo de validade por extenso)) dias a partir da data limite estabelecida pan, o r'..:ccbimcn.o das 
propostas (envelopes n° 1 c n° 2) pelo Pregoeiro. 

O pra;:o de garantia do objeto é de . ..:o:1.'ormc ...:~!ra·.:tc,-ístic~~~ .éc.1;..:~.s . 

A Assisl0nc ia Técnica será realizada co.1:i.mnc ilc.n 18 do edital. 

Atenciosamente, 

(nome. RG c a.ssinatura do rcsponsúvcllegal) 

13 



.._ .. ·.-.r {
(~~~-.:,! .. 

-,~,. 
~ 

-c ,., o j{;J ...... 
~ ~ . "· (.C! .Y 

MODELO Nu 02 \ ~--··· /JJ_ ----- '~ 
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DECLARAÇÃO DE PLENO C?NHEClMENTO E ATENDIMENTO À EXfGÊ\JQi:~~S~;'Y0. 
HAI3IUTAÇAO E DE fNEXrSTENCI/\ DL FATOS SUPERVENIE\!TES !MPI:OJ'riVOS D/\ 

f I/\BILJTAÇÃO 

Rcf.: Pregão no _ _ I _ 

O signatário da presente declara, em nome da proponente . para todos os 
fins de direito, ter pleno conhecimento. bem como. atender a todas as exigências relativas a 
habilitação no presente certame. Declara. ainda. a inexistência de fatos supervenientes impeditivos 
da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos da Lei c que não está 
declarado inidôneo em qualquer esfera da /\c! minisin\f~ flo Púb!icu c nem cst:l ~US')CI1S8 de panici:Jnr 
de licitações por qualquer Órgão Govcrnam..:ntaL /\utúrquica. F~II1<.bcion~1l ou de [t:onomia H;s.a 
do Estado do Paraná. 

Nova Cantu de dc2016. 

(nome c assinaL1ra do representante.: legal) 

14 



.Vi O D KLO V' 03 

Ref. : Edita l de Pregão no __ 

A (inserir o nome da proponente}, pessoa j-trídica de direito privado, inscrita no CNP.!/MF sob u" 
________ ,com sede __ . através ck: seu rcpr·.;scn.:u~tc !c~.11. c xl..r, 
que o (a) Scnhor(a) . portmlor du I~G n'' , 0 :1 p..:ssoa indicada 11:. ·a IHlS rt..', ·c·.,cllld,· 1: 

referido certame. com poderes espccí!icos par:l l·ormular lances. negociar preço. intcrp.lr :.;cursos e d..::-,;s.ir 
de suu ÍJJtcrposiçào c praticar todos os dcmai:, :,[,-.:-; 'KI·~:ncntcs :10 c..:namc 

Sem mais, su bserevemo-nos. 

Atenciosa mente 

Nova Cantu, Paranii , de de 2016. 

(nome, RG n° e assinatura elo representante legal) 



M O DELO ;'\!" 04 

CONTRATO IH<: FO!~N ECI!VIENTO 

C01 'TRATO N" I 

CONTRATO DE FORJ\EClfvlE:-JTO 1)!:: 

BEM(l\'S ) QUE ENTRE Sl CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE E 1\ l:MPRFS!\ 
NA l·'ORMA /\BAIXO: 

O MUNICÍPIO DE , situado na . C~PJ . a scgc~ 1 r uc1 omit1< Lb 

CONTRATANTE, neste ato representado por scL(a) Prcfeito(a) Scnhor(a) , ponado,·(<l) ca 

cédula de identidade R.G. no , CPF n" . c u empresa , CNPJ . loculil-ada na 

. a seguir denominada CONTRATADA, representada por . :1ortador(a ) ela céduk de 
identidade R.G. N° , CPF n° . residente na !irmam o wcsen~c cu.1trau n,'s 
termos da Lei 11° 8.666/93 c alterações poste!·io res. pel.: propos l<. da conL·atacL tl:1tada d~ . -: 
nas condições que estipulam a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - no OB.JE' ·o_){) CONTHATO 

O objeto do presente contrato é o Cornccimcnto do seguinte Equipamento : . JL n tamcntc c,lln 
o objeto clc\'crú ser forncci(~O catúlogo de peças de re ,1osiyJo. enumerad as c c1 rccn~.d ,l~ ..:t .11 :e •. .s 
códigos c1e fabricante (impresso ou meio nng.n~tico). l amb.:n: dcverao ser :1 1:CS'..: •. t:..dGs .11:1 .t.:tls 

completos de operaçfío c manutenção dctalh<:dos. 

Parágrafo Único 

A CONTRA T/\DA se declara em condições de entregar o objeto em estrita obscrvfl11-:ia com o 
indicado nas Características Técnicas c na documentação levada a efeito pelo Pregão n'' . (_ .. c 
é parte integrante deste contrato. 

O prazo de fornec imento é d~..: 

Parágrafo Primeiro 

Somente scrú admitida ~1lteração do prazn de J'ornecimc:1to. com a.1ucnci:.. cxprcss:., dJ 
PARAN/\ClD!\DE, quando: 

a) houver alteração de cspecilicaçõcs tú:nict:s :K io CONTRJ\TANTF: 
b) houver alteração de quantidades, obedccic:os os limites .i :-: <..dos I~cs lc ct,n . r:.. t~) . ,J,lr L .\)S u,1 

CONTRA.TANTE; 
c) houver atraso no fornecimento de dados inlormati\'OS. materiais c qualq uer suDsídio ~:;n-:c~· 'ente 

ao objeto contratado. que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRA'! /\~~TE : 

d) por atos do OONTRA TANTE que interfiram no pru:;.o de fornccimcnt l>: 
c) atos de terceiros que interfiram no pruzo de rornccimento ou o ~llros dcv i dat~H.:ntc ju~.il i ca" us c 
aceitos pdo CONTRATANTE~ 



1) por motivos de força maior ou caso li.lt"l..i.o. c,1trc ou~ros. '_.csc!c qu.: ter~.~~tm 
sobre o fornecimento do objeto contratado. 

Parágcafo Segundo 

Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do contrato cessam os d..:-vc:cs c 
responsabilidades de ambas as partes em relação ao contrato. Os atrasos provenientes de gre,es 
ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontraL1d<1s não poderão set· 
alegados como decorrentes ele força maior. 

Parágrafo Terceiro 

Ficando a CONTRATAO!\ temporariamente impossib:liwoa, total ou parciaLm:.1t.:. lie cump:ir 
seus de\'eres c rcsponsabilicbdes relativos ao lórnccimcnlo. deverá esta comutú:ar •.: Íds.i,~car o t':tto 
por escrito para que o CONTRATANTE tome as providências cabíveis. 

Par~tgraro Quat"to 

Enquanto perdurar o impedimento. o COI\'l'~~~\·:.1\i'!T!~ se rcscna o direito d~ rr_·;:.:im ir,} prcscn:.: 
contrato c contratar o fornecimento do equip•1mcmo com outro fomecedor. desde queres x:·l~.d,ls :!s 
condições desta licitação. não cabendo direito ú COl'\TRAT/\DA (~C l(mmtlat -Jtd~ . .~cr 
reivindicação, pleito ou reclamação. 

CLÁUSULA TERCEIRA- })0 VALOR 

O valor global para o fomeci mcnto do objeto d...:stc contrmo L~ de RS 
denominado "VALOR CONTR!\TU/\1.". 

As despesas com o fornecimento do objeto deste Edital corrcrf.o a cont<. 

CLÁlJSULA QUINTA- DA FORMA DE PAGAMEI\'TO 

. daqui por clian.'~ 

O pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente, até i 5 (quín:;.c) dias após o rcccbimcn'.8 
provisório c apresentação correta da nota Jisc~ll/Catuw do cqu;pamcntl) li.)tT:..:cid~l c doct~.m:ntos 
pertinentes. O faturamento dcverú ser protocolado, em 02 (duas) vias (original c uma cópi:1). no 
protocolo do Jicitador c deverá ser apresentado. conforme segue. de modo a padroni1.ar comliçz"\cs c 
forma de apresentação: 

a) nota liscal/i~1lura com discriminação resumida do equipamento fornccico. nú.11c;·o da lici~~~çflo. 

número do contrato. não apresentar n,sura e/ou ·~nlrclinhas c es.cja certi!icada 1)é o tccnico 
responsúvcl pelo recebimento: 

b) termo de recebimento prm isó;·io. 

Parágrafo Único 

O faturamento deverá ser efetuado em nome do !Yh.nicípio de CNP.f n" 

CLÁUSULA ~EXTA - DAS OBRIGAÇ(h~S DA C01 1
' 'H./\TA})A 



São obrigações da CONTRATADA: 

a) assegurar o fornecimento do objeto, cumprindo fielmente a ronr:n disposta ~10 
documentos pertinentes; 

b) cumprir com os encargos trnb<~lhistas. prcv;~lc.lclúrios. social c tributúrio uc SL J n:s;mns<.\bilid<. de. 
incidentes sobre o objeto deste contrato: 

c) fornecer os respectivos termos ou declaraç:ío de garantia: 
cl) garantir a qualidade do equipamento contra dcl'eilos mecànicos c oferecer Treína.11cnto(s} p<::r,, 

opcrc1ç~o do sistema (se necessário) . pelo período mínimo de 12 (doze) meses: 
c) durante o prazo de garantia de 12 (doze) meses, caso não seja possível a so lução do problema no 

próprio local onde se encontre o equipamento c havendo a necessidade de transporte para olicina 
própria da proponente, fica sob responsabi lidade ela Contratada todo ônus com transpot"lc. 
locomoção, alimentação. hospedagem c outros que por ventura se fizerem necessários :1 perfeita 
solução do p ·oblema; 

t) após o período de garantia de l2 (do;;:c) meses a Contratada fica obrigaz,a. ús expensas do 
Contratante. por prazo não inferior a 60 (sessenta) meses, dispon ibilizar O t:c:na de M.o:nutc.~çào 
e Assistência Técnica no Estado do Paranú ou apresentar termo de compromisso. assinaGo pcio 
h:1bricank, o responsável pela Assistência Técn ica. 

g) assegurar durante o período da garantia de 12 (doze) meses, às s uus expensas. c após a garant:a. 
pelo pnv.o mínimo 60 (sessenta) nlcs•.;s, :·ls e:\pcnsas do CO"JTRATANTF. as <\Iterações. 
substilui~ões c reparos ck toda c qualquer peça que ap~·cscntc a!1ornaliu. ,,r..::o ou deL:ito óc 
fabricação, bem como, Üt!has ou impedl: içõcs t.:onswtndas em SL1as c:trac.c.<sti:::1s de opc ·a;Jo. 
sob pena de aplicação da penalidade prcvisl<! nu t.:lúustda dé..:inn. ulínca --b'": 

h) manter ?.s condições de habilitação. 
i) entregar o(s) cquipamcnto(s) com a logo do p:ogmma, :.:onfonm: modelo fornecido. 

Pa r úgrafo Ún ico 

Durante o prazo ele garantia, caso não seja possível a so lução do problema no próprio local omk se 
encontre o equipamento e haja necessidade de transporte para oficina própria da CONTR.J\TADA. 
fica sob responsabilidade desta todos os ônus com transporte. locomoção. alimcntaçfío, hospedagem 
e outros que por ventura se fizerem necessári os à perfeib solução do problema. 

CLÁUSULA SI~TIMA- DOS HENS NÃO PREVI~TOS 

Por determinação do CONTRATANTE a CONTRATADA riu~ obrigada a a~cil<:.r, cas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se li1.ercm necessárias em até 25<% (vinte c 
cinco por cento) do preço inicial atualiLado do contrato. com ~mu0,~c:a exp!TSS<, do 
PARANACIDADE. 

CLÁUSULA OITAVA- DO RECEB!MtC~Td DüS BENS 

O equipamento entregue será recebido provisoriamente pc lo(s) técnico(s), a scr(cm) dcsignacio(s) 
para tanto c, ainda. verificará a cons istência c a exatidão da Nota Fiscal/fatura. apresentada c:11 du~,s 
VIaS. 

Parágrafo Único 

O equipamento só será recebido delinitivam•;ntc depois de ccnilicado pclo(s) t..x:ni:;o(s). :1 S".: r(em) 
dcsignmlo(s) para tanto. através de vistoriu c- tcmm de :ccebimcnto ddínitivo. obscrv:ldds -~-~: 

especificações contidas nas CAHACTEldS'."lCitS T ~::cr\IC.~o .. S 

Ih 



CLÁUSULA NONA - DA CESSÃO no CONTRATO 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALII>ADICS 

A CONTRATADA serão aplicadas penalidades/multas pelo CONTRATANTE a serem apurad<:s na 
forma a saber: 

a) multa de 5%> (cinco por cento) do valor co.1lratL.al .los casos <.\c mora. exigível _·un,amcntc com o 
cumprimento das obrigações. A mult~l incidirá a cada novo p~riodo ck 30 (trinta) tL>s .L: ::L as,) 
em rclaçiio à data prevista para o forncc i:11cnto. 

b) mu lta de l 0% (dez por cento) do valor contratual quando por ação. omissiio 0-1 ncgligênc~.t :1 

CONTRATADA infringir qualquer das dcma;s obrigações contratuais . 
c) suspensão do direito de participar em licitaçõcs/contratL)S j un to ao CONTRATAN rE, pelo prazo 

de até 05 (cinco) anos quando. por culpa da CONTRATA DA, deixar de cntrcg<.:.r o objcto 
contratado. apresentar documentação htlsa. ensej ar o retardamento do fórnccimento do objeto, 
ii·audar a entrega, comportar-se de modo inidôneo , Jizcr declaré\çJo l~1lsa ou cometer fraude 
Jiscal, ocorrer a rescisão administrativa. 

d) declaração de inidoneidade por praYJ) a ser estabelecido pelo CONTRATA>-lTE. ..: .11 
conformidade com a gravidade da inJ'r<.1ção cometida pela CONTR.i\.TAD/\. observamlo-s-.: o 
disposto no artigo 78 da Lei 8.666/93; 

CLAUSULA ntCI.vJA PH.IMEIRA - DA n.>LlCAÇÃO D;~..:; PENALIDAI~ES 

Quando !'orem verificadas ,.;í tuaçõcs que cns•..:_jarcm ~1 aplicaçilo d<.s pC!1<llidadcs, m~.Jl<.1S. pn..:visL~; na 
cláusula anterior, o CONTR/\.T.i\.NTE darú início <W pr~;cctt inK'nW :<dmi.1istr<1.· ,.,l t~.b:veL ,1:~r~ . 

apuração dos [~11os c respectivas sanções se neccssúrias, mcdian,c prévia nmiJicaçDo <lu conlJ·:.t~· ~L 

dos atos a serc11 real izados. 

Parágr:ll'o Ün ico 

Compete à autoridade superior do CONTR.l\T 1\NTE, quando ror o caso. a aplicação ou a dispensa 
de penalidades/multas . 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA l~ESClS.Ã..O 

O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o contrato. imkpcnclcntcmt.:nlc de in . ..:rpc:h;:-:c. 
judicial. sem que a CONTRATADA caiba o li ircilo de imknização de qualqu~r cspé:::e. n~)S 

scgui1~tcs cnsos : 

a) quando a CONTRA T A D/\ trans!'erir no !odo ou em jX:rlc o c,mtnv.o: 
b) quando houver inadimplência de dúusulas ou condições conlntltt-!is por !X,nc da 

CONTRATADA; 
c) quando houver desobed iência ú dctcrmin-tt,:::io do ~'C i\lTRA I 1\NTE: 
d) quando a CONTRATADA fal ir. 
c) quando a CON TRATADA licar imped ida de fornece!· o objeto do prcscn.c contmw. 

Parágntfo Único 



CLÁUSCLA DÉCIM A T ERCEIRA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAl, 

Integram c completam o presente contrato pa:a todos os fins de direito. obrigando as pétnes em 
todos os sc:us te rmos. o instrumento col1\'th.::~tório. a prop~)sta da CO~TR!\T!\DA <mc:x~Js : 
pareceres q ue form am o processo. 

CLÁUSULA Dit CIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÜES 

Será incorporada a este contrato . mediante TER.VfOS ADITIVOS. qualquer moditicnçi:io qt.e vcn.1~. 
a ser nccessúria d urante a sua vigência. 

CLÁUSCLA DÉCIMA QCI~TA - DO PH.AZO t)E 'ílC~\'ClA 

O presente contrato terú vigência de ) m...:s.:s ·.:onta-.os ~!partir .. c su:: :tssin:1.ur:1. 

CLÁUSULA DÉCIM'!\ SEXTA - DOS C/,.'i ')S üMIS30S 

Os casos omissos serão d iri m idos de comum acordo entre as [Drtes, com base .1<: kgisl<.çftD em 
\ 1gor. 

Caberá exclusivamente à CO:'-JTR!\TA.DA. a :espons<ói lidade pelo pagamc.;.o das ccspcsas 
incorridas com v iagens. hospedagem. transportes c ret'ciyões. deco rrente do objeto deste co::Lno. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FOI~O 

i\s partes contratuais fi cam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo. _)..:r:m•.e o .:oro m1 
Comarca de . Estado do Paranú. n:io obst~mtc qu~'.lqucr mudan(,:.l d-: comicílitl -.a 
CONTRAIAD!\ q ue. em ra1.ào disso . é llbrig•1d•1 't manter Ld11 rcprcsentank ._:,lm Jllcn,l:-> pod..:rcs 
para receber notificação. citação inicial c outras medidas em d ireito permitidas. 

CLÁUSULA Df.~CIMA NONA - CONHECirvll<:NTO lJi\.S PARTES 

!\o ti rmar este instn m1cnto. declara a CONTRATA.DA ter plena ciência de seu contcüio. ~x:m 
como dos demais documentos Yinculados ~10 prcscnl..: contrato. 

Justas c contratadas, firmam as pan es esk instrumento. em 2 (d~tas) vms em ig.t.:ll tCL)t' . cGm as 
testemunhas presentes ao ato, a Jim de que produza seus crcitos legais . 

de de 20 

CON'l RAT;\N r E 



Testemunhas: 

RGn'' 

2! 



MODEL O N" 05 

DECLARAÇÃO DE MICROEMP RESA OU EMP'(!(SA JJE PEQlJKi'O PORTE 

Rcf. : Edi tal de Pregão n° _/_ 

O signatário da presente. o senhor iin .~:r-it· o nomt .:omnl~toL rcprcscnl:lntc kga.mcn~~ 

constituído da proponente (in.:;c•· ir ü hoi~>L' .Lt ll"\JJ) {,r.:.llt·l . ccclar:~ s,Jü :!s ~;.:11 : s l :1 .. c:. ( .. c :. 
mesma está estabelecida sob o regime leg:ll de (mic t·ocmpn:.:>:t ou emr,rcsa <.t' pl',l· ~·1:.1 1 , , • • ..: 1 • 

conforme conceito legal e Ji sc:1l de nosso onknamen~o pútrio. podendo u:.ulú.i r o .~ bcnc,i c .o:-. . , 
Le i Complementar n° 123/06. 

de de 20 

(nome, RG n° c assinaturu do responsóvcllcgal) 



MOIH:LO N" 06 

DECLARAÇAO DE TRE!Ni\Mll:NTO 

Rd. :Edital de Pregão n" _í __ 

O signatário da presente, o senhor (ini>erir o .1o1.1C .·omp!eto). rcp:·:scnLlntc . ~::; ~·l.lt- 1L 

constituído da proponente (inserir o nome da 'lroponcntc), declara que. se vcnce-..on do prcs~.:,~ 
certame. realizará a entrega técnica sem ôm.s adicional ao contratante c :1 inst:.tç:io de ,;,) níni1 o 
06 (seis) operadores. com duração de 08 (oito) horas . em data a ser designada pelo contrat~ .. 1tc. 

Nova Cantu, Paraná ele :2.016. 

(nome. RG 11° e assinatura do rcsponsúvcl legal) 



CARACTERISTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO · MODELO 07 
EDITAL DE: PREGÃO PRESENCIAL no 013/2.016 

PROPOI"ENTc: 
rrefcít.wa Municipal do3 Nova Cantu - Pr. 

LOTE N°:l 

N0;-_1E DO BI:M: CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE (6X4} W DE U~lDADES PROPOSTAS: 01 (UI'-1) 

(1} DISCRIMINAÇÃO I (2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO 
MUNICÍPIO 

1. MARCA/MODELO _____ I !~dica r 
1.1. Fabricação/Modelo I 2015/2016 

(3) ESPECIFICAÇOES DO 
E:QUIPAMENTO PROPOSTO 

2. CHASSI DE CAMII~HAO --f -
2.1. MOTOR - - -- -- L -------- - ---lf---- ---

2.1.1. Marca/ Modelo I I ndicar I 
2.1 .2. Mínima potência efetiva líquida (CV) - - -- 1:.!70 cv I 1 - -

L _ _j_~-=---
--

2.2. TRANSMISSí-\ó --- - --

l
,t"'t ínim o de 8 (oito) m n rcl1as à I 
f r• ' r11.•~ -- . -'-------- --

2.2 .1. Número de marchas à frente 

2.2.2. Tração , 6x4 
2.3. CAPACIDADF, DIMFNSÕES E PESO - -
2.3.TCapacidadc de carga sobre o chassi do veículo sem ,- _-.- · - ~ -,-
considerar o peso da Caçamba (kg) __ T.nd lc;-Jr' 
2.3.2. Capacidade admi~~e l sobre o eixo die:1ntciro (kg)i~~~-00 ;;- I - - -~ 
2.3.3. Capacidade admis~:íve l sobre o eixo traseiro (kg) I . 

17 
.OOO Ka - -~-

2.3 .4 . Peso ~r~ to total homologado (kg) __ _ 23.000 Kg ___ _ 

li 1 o_mw_1Í•'_•d para in·~t<l l:1~;}o d;-J j 
c:--lr:;-J ilih;a Basculantr~ __ _ 

/. .3 .5. Distânci?. entre c'ixos dianteiro!: e traseiros 

2.4. EIXOS --- . -------
2.4.1 . Número d~.-l_'rxns 
2.5. DIREÇ/\0 
2.5.1 .1ipo r:· ·h{,ulka - - -

3 eixos ----



CARACTERISTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO· MODELO 07 
EDJT/\ L DE: PREGÃO PRESENCIAL no 013/2.016 
PROPONENTE: 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu - Pr. 

LOTE N°:'l 

NOME DO BEM: CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE (5X4) No Df: UNJD/\DES PROPOST/\S: 01 (UM) 

(1} DISCRIMINAÇÃO I (2) EXIGÊt-.JCIAS MÍNIMAS DO MUNICÍPIO I (3) ESPECIFICAÇOES DO EQU IPAMENTO 
PROPOSTO 

2.6. CABINE =-_j _ __ _ ---t---~~- _ _ _ 

2.6.1. T ipo J Si r1__1ples I I 
2.7. PNEUS I 275/80R225 - '-" _l 
2.8. ACESSÓRIC?S E OPCIONAIS EXIGIDOS ] 
PARA CADA VE ICULO _ _j ____ - - - --· 
2 . 8~ Aro e pneu soco riQ__ . 
2.8.2 . Espelhos externos com braços fixados ' 
à cabine 

Sim, 275/80R225 

Sim 

--

2 . 8~ 3 . . Macaco h~dráu li co tipo garrafa, ; Compatível com a capacidade de carga do 
compa11vel com o ve1culo, capacidade (t) veículo _ 

::._:_:::_:::_:_::,.~---

/.8 .4 . Kit de Ferramentas Exig ido por lei e normas do CONTR~/'_,N_-1'------· 
. /.8 .5. ÃdGSI\io da Logomarca do Programa_ .. _ _ __ Confo rme mo_?el9 §_?er_fornecido _ _ _ I__ __ _ _ ··l 

?.'. ( ;~.r A I\~BA BASCULA h1T~ l . - - - -· -- --
3.1-. CAPACID-ADE MÍNIMA (M3 ) í MínimÕ de ,-0,0 (d&~ m3 

3.1.1. l ipo de acionamento da caçamba Indicar 1 

3 .2 . AÇO D E CONSTITUIÇÃO DA CAÇAMBA ~ AE 1 0?.0 _ ASTM A-3G OU SAC-350 . 
E ESlRUTURA 
3. :i . C O M P-R-1 M_E_N_T_O-----.Ú-T I L 

3.4. LARGURA MÁXIMA 

3. t> . ALTURA MÁXIMA 

3.6.f3 f:: s o ( kgJ --
3.7 . L/\TERAI S, 1 /-\MPA TR/\SEIRA. PARTE
l..B_ONl AL E f U~~DO (c;spessura) 

l11 d ic3.r 

l l11d ica1 

/ Indicar 

- - - - l 

Ind icar 

1j4" 

--- --- I 
I 



CARACTERISTICAS TéCNICAS DO EQUIPAMETNO ·MODELO 07 
EDITAL DE: PREGÃO PRESENCIAL n° 013/2.016 
PROPONE!\TE: 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu - Pr. 

LOTE N°:1 

NOME DO BEM: CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE (6X4) No DE UN IDADES PROPOSTAS: 01 (UM) 

(1 ) DISCRIMINAÇÃO I (2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO MUNICÍPIO I (3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO 
f----- PROPOSTO 
3.8 . REFORÇO EXTERNO DA CAÇAMBA I 

Sim CONFECCIONA .. DO EM C.HAPAS DE AÇO 1· 

DOBRADAS EM PERFIL ''U '' 
~~=-~----------~----------------------------+-

3.9. ANTEPAROS (PARA-BARROS) ! Indicar 
CONFECCIONADOS EM C HAPAS DE AÇO 

3.1 O. PA.RA-CHOOUE TRASEIRO FM I . -
ESTRUTURA REFORÇADA _ Sm1, conforme Reso luçao 152/03 CONTRAN --- -

! 3 .11. FAIXAS REFLET IVAS 
-3 .1.2 . Protetor para Ciclistas 

Sim, cc. n1 onne Reso lução 152/03 COt\ITRAhJ 
.------:-~ 

______ l Sim, confo rme normas do CONTRAt...J 

i Sim 

4. GARANTIA 
- --- -------i - - mínimo de 12 (doze)meses da 

I. entrada em operação 
ó. TREII>J~ MEI'Jí o. DE M I::CÂNICOS E T M' . d 08 ( •t ) h 
MOTORISTAS (duração) 

1 
In Imo · e 0 1 0 oras 

p, proponente deverá preencher todos os espaços- vazios da coluna 3 (três) com as espeêifTcaçõGs do equipamento propostO. 
obedecendo ao mesmo s istema de unidades e padr-ões adotados nas colun as 1 (um) e 2 (dois) . 

Carirnbo, nome e assinatura do responsável legal> 
Carteira de identidade- <n° e Órgão Emissor> 
Local, ~- ___ dG _____ ~ ______ de 2. O 14 



MODELO N" 08 

DECLARJ\Çj"\() DE FORNECJ!VIENTO 

Re f. : Edital de Pregão n" _/_ 

O signatário da presente. o senhor (inserir o nome completo). rcprcscnt~mtc legalmente 
constituído da proponente (inserir o nome da proponente), declara que, se vencedora do presente 
certame, fornecerá, durante o período de garantia ús suas c.::xpcnsas c a pós a gman~ia. por no mínimo 
12 (DOZE) meses (conforme características técnicas modelo 07). ils ex pensas elo CONTRAfANT[. as 
alterações, substitu ições c reparos de toda c qualquer peça que apresente anomali~, vício ou dct"cíto 
de fabricação, bem como, fa lhas ou imper!'eições constatadas em suas caractcrís.icas de opcr<eç:io. 
sob pena de aplicação da penalidade prevista no item 15.1 , "4' ' do edital. 

Nova Canlu, Pamoá 

(nome. RG 11° c assinatura do responsúvel legal) 



~-... ------------,r-~--------------------------------~---------~ 

MOt)El.O N" O:.> 

Rcr : Edital de Pregão no_/ __ 

Objeto: (inserir o nome da obra. local, raa, 1<1Ímero, cidade e ou!ros) 

li~'' Ih ~ • J 

'-~-fl----1 
~~-- ·~ 

O signatano da presente. o senhor (inserir o no11u: complehL rc,Jrc:,c.ü.llll <.: 

legalmente constituído da proponente (inserir o nome do propo11enle) oec I ~1,·~ •• s~)b .. s )·~r: .. ..., ,., 

Lei. que n8o mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoi:o) anos em hod1rio no1L:rno de 
trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres. não m<mtcndo ainda. em qualquer tralx .ho. 
menores de 16 (dezesseis) <H10S. salvo na COIH.Iiç:\o de aprendiz. a 11:lrtir de 1., (quatoo.e) 'mos . 

Local, de de2016. 



.\ll'.'<ICÍPIO DE 1'\0VA CANTll 

SEOU/I'ARA:\'ACIDADE. - I' A~! 

EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL:'<" 013/2016. 

O MUNICJPIO d~ i\OVA CANTU.torna pilblico qu~ as 10:00 (dez) hora. do 

doa 31 de Maoo de 2.016. na Sede da Prefeitura \oluuicopal de 1\o'" Cautn. 

Estado do Paran:i. r~ali<.ar:i licitação na modalidade PrCJ;<io Pocscncial. do tipo 

menor preço, para aquisição de EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO de acordo 

com t:!Sp<.!CIIicni(Õ~s do cdit<tl. 

LOTE OO.IETO QUANTI VALOR PRAZO 

-DADE TOTAL R$ (DIAS) 

OI CAMINII ÀO OI 282.500,00 90 
CAÇAMO :A. 

GASCULANTE 6X4 

Inform~ções e csclnrlo!clmcntos rclntivos ao etlilnl, modelos c an(!xos podcr;io 

ser sollcilatlos JUlHO no Pregoeiro Ele:uu :\1aria A mlratlc1 Paraná, Bra!ooil -

Tdcfonc : (O.W) 35!7-1281 fax: (OH) 3527!281 - E-ma i I 
JHn ncanl u'u\i~.cum. hr. 1\ Pasln T..:ClliC(l. c.:om o int~úo lêor do Edot.ol c 
seus- 1\!S}>t..!I;II\'OS moJclo:<. adendos e <1111?\.0S. podcra SCI 0,::\;llllilliiJ;.l nn 

s~g.onnlc cndcrcçu Rn.o Oahia. 85- CEP 87330-000. das 8:00 a,; 17:00 h<l"" 

Nova Cantu, Paran:i, li de Maio d~ 2016 .. 

PREGOEIRO 

Elcnni Mnroa AmlraJ" 

JORNAL: 

RESPONSÁVEL 
--------~----~ 

PUBLICADO EM / . I t: 
JORNAL: .t ~ -" ~ t~ 
EDIÇÃO r~ .0--:::.; ______ ---:----.:""' 

RESPONSÁVEL----~~~ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CA 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ 77.845.39410001-03 
PROCESSO LICITA TÓRIO no 022/2016 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

OBJETO: Aquisicão de OI Caminhão Cacamba Basculante - CONVENIO 
SEDUIPARANACIDADE. 
VALOR ESTIMADO - R$-282.500.00 (Du:~:cntos e Oitenta e Dois Mil e Quinhentos 
Reais): 

PARA: 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - PRE VISÃO I 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁIH1~1(LclÀ~~0"t?"k2 ~~m~.,..:...-" ~-=---i 

Do,~:_:j(iJS.K- c./t> -----------------------J 
Fonte: 

j12 

Visto: DAT!\: 09 I 05 I 2016 

PARA: 

DIVISÃO DE TES9URARIA- PROGRAMAÇÃO FINANCElRA: ,., 

AUTORIZADO NÂO AUTORIZADO ~-
'\ 

Visto: DATA: I I 

PARA: 

ASSESSOR JURÍDICO 
Inexigível Concorrência 

Visto : 0/\TA: o9 I 0( ----- -

Rua Proj Jolio Farias da Costa, slnu- Fone (44) 3527-1281 I 1363- CEP 87.330-000 



Município: Nova Cantu 
Valor Viab.: R$ 282.500,00 

SAM Sistema de Acompanhamento 
e Moni toramento de projeros 

Autorização para Licitação 

N" Projeto : 16 Lote: 1 

Autorizo o início dos procedimentos licitatóríos do Projeto de acordo com 
as 

características acima descritas. 
Os Procedimentos licitatórios ora autorizados, bem como todas as atividades 

ligadas à contratação, execução, fiscalização e recebimento do Projeto em questão, 
deverão seguir as normas e orientações prescritas na legislação vigente 

Alertamos que : 
a ) Deverá ser observado o contido na Lei Complementar n° 101 , de 4 de maio de 
2000 ( Lei de Responsabilidade Fiscal ), para efetivação dos atos ora autorizados e, 
também, que este lote tem um valor total viabilizado de R$282.500,00, com a seguinte 
composição financeira: montante de Contrapartida Adicional do Executor: 
R$14.125,00; montante de SEDU 2013/2014 Esp.- Fundo Perdido: R$268.375,00; 
b ) Para a publicação do edital deverá ser obedecida a Instrução Normat iva 
n° 002/2011 do PARANACIDADE de 04/04/2011, em anexo. 

A publicação deverá ser feita imediatamente. 

Curitiba, 26/04/2016 

Carlos Alberto Richa 
Governador do Estado do Paraná --

-~y 

Carlos Roberto Massa Junior- Ratinho Jr 
Secretário de Estado do Desenvolvime~ano 



SAM 
PaRaNacroaoe 

Sistema de Acompanhamento 
e Monitoramento de projetos 

Autorização para Licitação 

Município : Nova Cantu Etapa : 004116 

Associação: COMCAM Escritório Regional : Escritório Regional de Maringá 

N° Projeto : 16 
Descrição : Lote I - Equipamento(s) Rodoviário(s) - Lote I - O I (UM) CAMINHÃO CAÇAMBA 

BASCULANTE 6x4 com potência mínima efetiva de 270 CV. Caçamba Basculante com 
capacidade de 10.0 m3 e demais características técnicas constantes no MODELO 07 . 

Modalidade : Pregão Valor Viabilizado : R$ 282.500.00 

N° do Convênio: 20.23.2014.0022 Contrato de Empréstimo N° Lote: 1 => 2015/0206-5 

Local do Objeto : Lote: l >Município de Nova Cantu - Pr. 

lndicado·res : Lote: I >Equipamento 1,00 unid -

Objeto : Lote: I > Equipamento(s) Rodoviário(s) - Lote I - OI (UM) CAMINHÃO CAÇAMBA 
BASCULANTE 6x4 com potência mínima efetiva de 270 CV, Caçamba Basculante com 
capacidade de 10.0 m3 e demais características técnicas constantes no MODELO 07. * 



PAM AUXILIO AOS MUNICÍPIOS - SEDU 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMETNO • MODELO 07 
EDITAL DE: PREGÃO PRESENCIAL n° /2.016 LOTE N°:1 

PROPONENTE: 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu - Pr. 
NOME DO BEM: CAMINHÃO CACAMBA BASCULANTE (6X4 N° DE UNIDADES PROPOSTAS: 01 (UM) 

(1) DISCRIMINAÇÃO (2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO MUNICÍPIO I (3) ESPECIFICAÇOES DO EQUIPAMENTO 
PROPOSTO 

1. MARCAIMODE 

2.1.2. Mínima po 
2.2. TRANSMISS 
2.2.1. Número de marchas à 
2.2.2. Tracao 
2.3. CAPACIDADE, DIMENSOES E PESO 
2.3.1. Capacidade de carga sobre o chassi do 
veículo sem considerar o peso da Caçamba 

2.3.2. Capacidade admissível sobre o eixo 
dianteiro 
2.3.3. Capacidade admissível sobre o eixo 
traseiro 
2.3.4. Peso bruto total homoloaado 

Indicar 

6.000 Kg 

17.000 Kg 

2.3.5. Distância entre eixos dianteiros e I Com patível pa ra insta lação da 
traseiros Cacamba Basculante 
2.4. EIXOS 

2.5.1. T ipo 
2.6. CABINE 



PAM AUXILIO AOS MUNICÍPIOS - SEDU 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMETNO • MODELO 07 
EDITAL DE: PREGÃO PRESENCIAL n° /2.016 LOTE N°:l 

PROPONENTE: 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu - Pr. 
NOME DO BEM: CAMINHÃO CACAMBA BASCULANTE (6X4) N°DEUN1DADES PROPOSTAS: 01 (UM) 

(1) DISCRIMINAÇÃO I (2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO MUNICÍPIO I (3) ESPECIFICAÇOES DO EQUIPAMENTO 
ru"'"'POSTO 

3.7. LATERAIS, TAMPA TRASEIRA. PARTE 
FRONTAL E FUNDO (esoessura 
3.8. REFORÇO EXTERNO DA CAÇAMBA 
CONFECCIONADO EM CHAPAS DE AÇO 
DOBRADAS EM PERFIL "U" 

Vi' 

Sim ~ 
~-···f'~~> 

f .. l .:'\ ....... l !· .'~' · .. ·-. ' ···' . ,., 
L: .. ; .. r> ,, 
\ ' : 2 ~~- .-- y· .. ~~ . 

~
\ : I ,~~--

1 <f''\_ . 
. . pJ;:· J 
··~--,./ 
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AUXILIO AOS MUNICÍPIOS- SEDU 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMETNO · MODELO 07 
EDITAL DE: PREGÃO PRESENCIAL n° /2.016 LOTEN°:1 

PROPONENTE: 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu - Pr. 
NOME DO BEM: CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE (6X4) No DE UNIDADES PROPOSTAS: 01 (UM} 

(1) DISCRIMINAÇÃO (2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO MUNICÍPIO 
(3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO 

PROPOSTO 
3.9. ANTEPAROS (PARA-BARROS) Indicar 
CONFECCIONADOS EM CHAPAS DE AÇO 
3.10. PARA-CHOQUE TRASEIRO EM Sim, conforme Resolução 152/03 
ESTRUTURA REFORÇADA CONTRAN 

3. 11. FAIXAS REFLETIVAS Sim, conforme Resolução 152/03 
CONTRAN 

3.1.2. Protetor para Ciclistas Sim, conforme normas do CONTRAN 
3.1 3. ISO 9001 Sim 

4. GARANTIA mínimo de 12 (doze)meses da 
entra da em operação 

5. TREINAMENTO DE MECÂNICOS E Mínimo de 08 (oito) horas 
MOTORISTAS (duração) 
A proponente deverá preencher todos os espaços vazios da coluna 3 (três) com as especificações do equipamento proposto, 
obedecendo ao mesmo sistema de un idades e padrões adotados nas colunas 1 (um) e 2 (dois) . 

Carimbo, nome e assinatura do responsável lega/> 
Carteira de identidade • <n° e Órgão Emissor> 
Local, de de 2.014 



A V I S O I M P O R T A N T E 

PRE·GÃO PRESENCIAL I ELETRÔNICO 

I- Com a autorização para Licitação, está sendo remetido: 

~ CD contendo Edital de Licitação e anexos; 

II - Será obrigatória a publicação do aviso de licitação ao menos por uma 

vez, nos seguintes veículos de comunicação: 

a) Diário Oficial do Estado do Paraná; 

b) Jornal diário de grande circulação no Estado do Paraná; 

c) J o mal local ou regional, se houver, e 

d) Internet se possível. 

Visando diminuir custos, a publicação no Diário Oficial do Estado poderá 

ser feita diretamente pelo município no site: 

www.dioe.pr.gov.br. 

Qualquer dúvida entrar em contato com o PARANACIDADE: 

Adriana Schweiger - (41) 3350-3401 
Patricia Brochado Barreto ( 41) 3350-3349 
Silvana dos Anjos - ( 41) 3350-3390 

12/8/201 4 



DOCUMENTOS RELATIVOS AO PROCESSO LICITA TÓRIO 

Após a licitação as cópias dos documentos abaixo relacionados 

deverão ser encaminhadas a Procuradoria Jurídica do 

Paranacidade: 

• Portaria designando a comissão de licitação; _,/ 

• Edital, as 04 (quatro) primetras páginas; ,..,.-

• Parecer jurídico do edital; 

• Publicações do aviso (é necessário constar o nome do jornal e 

data); 

• Atas; / 

• Declaração das proponentes declinando do prazo recursal (se 

houver); 

• Recurso, contrarrazões e decisão (se houver); 

• Relatórios; 

• Edital de habilitação; 

• Edital de classificação; 

• Proposta comercial da empresa vencedora; 

• Planilha de orçamento e cronograma físico financeiro 

(obras/pavimentação) ou características técnicas preenchidas 

pela empresa (equipamentos) 

• Declaração de inexistência de recursos. 



H 

•• 

RECEBI(EMOS} DE CASCAVEL, A(s} MERCADOR.IA(S} CONSTANTES DA NF-~ INDICADA AO LADO 
NF-e 

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR N' 39826 

I \t ~- , 

POSSOU 
POSSO LI CAMINHOES LTDA 

ROD. BR 277 KM 582 
CASCA YEL VELHO 

CASCAVEL PR 
85818-560 

Atendimento: (45) 3221-2022 

NAflH<.ELA Dt\ UPEIVWAU 
VENDAS VE!CULOS ESTADO 

DANFE 
Documento Auxiliar da 
Now Fiscal Eletrônica 

SERIE 2 

O- EN,TRADA ~ 

1- SAlDA LJ ~':"~~~":'~~lE~;~~-I~E~~s~~',:,:,:,:,,:,:,:s:o:o:o:I:II=s:s:o:o:2:o:oo::o,:,:,:,:s:n::,,:,~,=s~4:3:6=============~4 

SERIE 2 

FOLHA 1/] 

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e 
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz 
Autorizadora 

l'RU 1\J~"t J[.( J Dló AUTORii.A(,:AU 
141160107943698 

INSUtiÇÃU 5SIAlUAI. 
9024340624 

iN~CRIÇr~O bL\IliJM. Slii"!S! ri<ltJ\Ji",\Ri<_! 

DESTINAT-\.R O METENT ' l IRE E 

M
0

~~I'~~;Í~\~~J~1~VA CANTU 

EN ' '" R VER FRANCISCO DE MORAES, 245 

lvfiJNIUI'IU 
NOVA CANTU 

FATURA/PARCELA 
J1,1!,RO li ClM!iN 'O VALOR 

I 03982601 ll/0712016 269.950.00 

I 
CÁLCULO 

1 fl,\SE DE C\I.CUL\J JÇv1S I VALOR DU ICMS 

269.95o.oo 1 

lVNAlRDOFRETE I v N.OR DO SlY(;(JR() 

o,oo 1 

TRANSPORT AOORIVOLUME 

I 
JLV.A<.l SOCIAL 

MUNICIPIO DE NOVA C ANTU 
ENlltiRI'ÇO 

R VE\\. FRANCISCO Di: i\-'iORAES 

j Dli~CONro 
o,oo 1 

I =~~:.ll'l'l· 
77.845.39410001-03 

~~ r\IRI(U 
CEI\TRO 

·1 ;'uNl·OI',\X 
44 3527-1281 ~~~ 

MERO VENCIMENIO VALOR 

I ll,\~E lll' CAI.(;iii.IIICMS JJli OUHSTITUlÇACl 

32 394.00 1 o.oo 
] OIJI'l{AS DESPBSAS ACESSURIAS 

O,OOj 0,00 

04.640.29510001-11 

1 -~L~ 1 • S~AU 
]]/0712016 17:59:52 

I~EP 87330·000 
IUMA~lENIRAD MDP. 

ll/07/201617:59:52 

I RUIJNSCKJÇMI E.';'J AOUAL 

NUMERO VENCIMBNTO VALOR 

V1\LOR ICMS llli SU'!STJTUI~"/\0 

0,00 

V.\l.OR TOTJ\1. JJOS PRODU-J"OS 

269 950.00 I 
0,00 269.950.00 I 

VN.OR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 

1 FJWm '""." n~~H ICOillli<' /\NT J" I l'LACA ll<J VEICULO, RliíJU<.<UJ·. 
11 . D~stLn~t~no '" CNI'JICI'i" 

77.845.394/0001-03 
\Tl-' JNSCRIÇAO E~TI'J)IiAL 

PR ISENTO : I QUMTilJADE IMi\i<Ci\ I ~I)~JUI.A{,:i\0 ll'liSCJBRUTü I PESO LIQUIDU 

COI).PROD. DESCRIÇAO DOS PROD\JTOSISJ>RVIÇOS 

:: 1956 TEC70R 260E28 

F 1975 CACAMBA BASCULANTE 10M3 EUROPA ACAO DIRETA 

"'ector 26GE28 Cab curta 3690 Tq 
ESPECIE: C:ANDIHAO MARCA: IVSCO 

TIPO:CAl1INHAO POT (CVI: ~SOCV 

CHASSI: gJZE2RMHOG8 92 98 4 8 
i 

N. MOTOR; f4.'<.E3 68lE'"8 (,2164 S • 

REN.'·.VAY.: 351096 

EST.VEIC:N0\10 

AJo;o FAB?.../HOiJ;2016/201G 

COHBUST:Die.s.;,l COR: BRANCO B 

LOT: 3 PORTAS: 02 
PBT: 231)00 CMT 4201):) 
VERSJO..O ·. 6~'.4 

CACN~BA B.'1.SC\JL.1l.NTE 10M3 EUROP.O. ACAO DIRETA 

ESPECIE: IMPLEMENTO MARCA: FACCHII'I 

TIPO: IMPLEMENTO CHASSI: SP7FN1821 O, GGO 12 6 
EST.VEIC:NOVO 

ANO F.'ülR./HOD. :2016/2016 
C0!1EUST:Diesel COR:SE!1 COR 

DADOS ADICIONAIS 
JNFORMAÇOES COMPLEMENTARES 

NC:M/51-1 CST CFO "" 
704231 o 000 5102 UN 

7042320 000 5102 UN 

Vendedor: 27 Numero Pedido de Vend~ · 503 PROCESSO UCJTATORJO NR 02212016 PREGAO I" R 013/2016 

•• 

Impresso pelo Sislcma TCar- Tecinco- Tel· (45) 3301 5050. Versão 1.11.8 

QNTD V.liNlTI\ lO VALOR TOTAL 

1,0000 242_950,0000 242.950,00 

1,0000 27 000,0000 27.000.00 

RESERVADO AO FISCO 

BC ICMS 

242.950,00 

27.000,00 

V.ICM 

29.154,00 12,00 

3.240.00 12.00 

V.JPI 



R/,l:~ ... I.(Mfi,.'JtW 
~:J••m' 

tJ••·-~1 -Ill 

-~ ...... ...,.... .... ,, ......... ~ ... -·-·---.... -.. 
~--···-...-... -

•- ·~-T••~• _._'- .. .-. .... -· • •- -•' ........... 1,_...,_, ___ ._, . ........... . ................ ,_ .. _ ... ___ ...... ___ _ -·--··----- .. -.- ... ._ ...... :.::::::.:.:::..::::.::::.::::::::;:..-:-:: ........ _ ... _,_ .... _ .. , ... _. ___ .... -----... ·------.. ,-..... ........ _ ......... ~ ..... ~ ..... _ _. .. _, ,..., ..... _ -.. ...... ..... _________ .. ,~ ..... -~ __ ...._,.~ ....... _______ ----- ·-___ .. ...,_ .. ,_ .. _..,~----·· -.-·-·· 

~-·-··----··-·--·---..... ··--· ---· ... ----~--- ............ . _ ...... 

·.::;-.::~~·~=-::::··:..:=.::"':" 
~·:"i ..... ~:_=~ 
~ ..... __ ...... ., ..... ________ ,, 
.loo-·· .. ·-··-·----·~· ---·- ·----·-·-···-

Í~l ~~!ê~~t~! 
~ .__~~t~JWml.c.."""'•crll~ ----..... ~ ... ~---

e.._...•"-•..,... t..•Pw, ........ 
&Aat.Qa.,. __ m:.tl -at .. .:o.-~·loaNI• 
........,.."**loo..~.,..._.,,....,,~,wn• •• 

w...,.~\ ..... tf»C 

kt · fnttr•,_.,*~"'····f•t:l:tl 
IIJr.II.OIIIUt.rtl.dol't~'2111. 

Y!UD/l~III:DU~ 

'ijl.ft:Q'iéialrd~~v..'-í''-- -··· 

~·!' ....... 

~:~o~rww-......... ~~ ..... """'
a.UNIUoi.Clla"""-

1~ PRErEITUit.UUNICIPll DEF~NIX 
~ WULHUII.D4-.t 

-·~·iiiiiii2IDID".L1UI 
~:IJ:'XIotrCH 

~"llDD::l ·.W.IIIIIC:Sr!D'~ 

1 ... :-•~.o.•,,..••m•...,""'-•'-• 
.: ............ ~ 

~.,_....,.,,.)'C ., ....... ~ 
•.w····-lh,_,._ ...... -u:DI& 

.S-»IQDC&~Iitll------· .... 1111 

• • ,..-. ... -....-r-~-v ... a.t:.abll 
•·•u-I ... J..:"'IIIa:t:J.or~C.r.•• •,~~;lol 'U. ... , ........ _ .... 1/1'_1_00_ 
-... ---··,.c..l"!oll 

~-~·-. .. 
"'*""Midt~·~ 

tltlltllQD ,,.. 

loQUIII;~*ICICQ..O ..... 

Wti:IIIIUW ,14't 

IOMI.Oil_.Ul..-. 

I'UI~IIlo.rt:LCAo. -~,.,.....,.,,.:ca. ........ l 
:\.AJI'IWfl;ll .. -

..._.....,_. •• fUI.Ion .... ~-·--
-·~·~"""' ,_ .... ,.. ........... 1 

' "~!OIIo-·_..,..., ··-__ ..,,..,,. ____ ,_ 
UI UI't """""Cf.,tl 
PU)I~""I.,.I_, ._, __ ; _ 

rfiY,.._tlrllt(.f:!!ACtt..• 
/:?...'/oJII.ltll 

w j.u•lll:l:t'-)1 

--., ............ , ...... -......... ... _ __ ,_ ..... ....... .... ................... ~ .. .. 

.. .-... ....... _ .. -..,w,...,, .... .... _. 

CltA.i»~NCIC.UII)\U'\OQ), IICI'lliiXto 

"""1:! "'UI• I..W -0>"'•·'Un••:'""'IW'ttt.>o 
IQIU(U'Otf·(ar~Ol--k•fo(.i,)WD'Io- llo• 

Milo.IJW~;"-.a:.r.I,. 6 NoKI.U'I"' Uftoi"I;.:JliiiJ~ 

~ ...... a .... t,J IIUI.,_l._ 

-·- ·-· _ .. .:....:. 
CLWiCIIIICIU~NIOCIU. 

..... "''""""'"' 

1
f.r

1 
H!Tl:'hf.fA!)tc1tCtiAI{'UQ 

:!(' lrDIIIIII.tJ 
...... ()#JM. .. ll<QZill 

..:::~ -•-"' """ ' "'" Mn• .. .,r.c• ..,._ ..... ..:a"~ (..,___.,,..._ 

VUI.IU>':WlUCJnUI'Ilr.-;"/?ltl 

'"'IUU11\.IWUI\U C\li/.I( \{11411"-6·(W'\t'l\ll.OI.I-.:I

" 
U'IIIUTU...~IIOUIIf ·QIM·..,.IIU~ ......... I\11•• 
•• •u:.u.!J'-"11\t 

..,..,........,_ 
111&4JirUoll.ul.-
•:.....,lf1'IDII.•Wlt 
t.I.:J,tll'tl-.lõl•~loo ... l."'·" .. ,...., ..... 

••ltdl.&'JI·•-····"',.._ .. 

~~t; ~i . 
o 11.. !. ~ ~ 

i~~: ü~ ~ 

i··· i i 
- i~~:, . o ç:l . 

" t;~'·!· • 1 ~ 

i 
8::a!3 ~ 

o~ ~" ' ~ 

~~~-"'~ f • • 
~S~0 10 i f ~:~~~~ 
o" ~-e ~. .. ü õ 

A l 
~ 

z ~: ~:: ~ • ~ • 8~~-~~ 5 o Z § !~ "'I ~ • ~ ~ ~. ~ã· ~ Q 

~ s~n! 
~ "'3 218~ 
z ~H~~~ , 
IE :t!~ i~ 

Q.W% tf a I 

!;§t PRiiPEITUM MUNICIPAl. DC fêH IX 
-..y~ ..... ,., ........... 

Mau~::::!.t~~~~··-
...,c ,_ .. __ .,,.... __ • .....,._., - ~~ ..... _ . _lc::'ONIJ-· ~:1 v.nJo"ZL .... ~I• ..... ______ """ 

w. :.--·01-·--·- -- ·--·....... .--.:.:.)1.- ..... ----"--• 
---~· ... ·---

EDITAIS 
Quinta-feira, 28 d 

o.._...c-.._...~•"-'-CMw-

1'3D~~ .. ~ -····*"·"'"'ldo· 
t&f2lla'all)o•----.. .... •-•Ç;n* 
.._.. ... ,~~liWow .... flt iiiiiGIIQI.- .. 

_.,.,_.,IIOiilii"'••..-•UCI- o 

-'""--·-·"-·""'•c.owt•• ...... 
~--... ---... ... -·---IM ...... _ . ......,, ........... ..,~. 
.,...,....,. ... , ... ~~·--_... 
<OI CI:•UMtoJOfC 

. .... ~ ............ ............ -.uw 
,. • ....,.,..r.. ..... --. 
. -.._....,. .. ..._, __ ......, 

I PREfEITU~MUNIOPAl !t 
-:-..:- DE PEABIRU ----

·---·-·----.... - ...... --.... ~ .... u :::::: .. -:..."':::=:::..:--
.. , ........ MI.Q;I~u:&r..._"" .. . 
~·-··' ___ , ...... ..... 
Km'.W. ..._ ....... ,.... • ...._~. 

=~~-=-:::~= - ·-.·•-c-'-"•.,_ __ 
::!.:"::.:.::-•. .:::::::-..:~== .. -.- - ....... · .. ·-··-· , _ _. _ _,_ ..... m-· --.. - ... ----

~~--w_UN_'-.~~.!i~~;;. ;;~E~~:.:orvA_CAHT __ u_ 

OUU& :.'!:."::~.::!.-:.'~! _ .. ,.., .. 

.... , ........... - ... - ....... _,_, ..... <1 ... ·-..... ... _ , ................... , ... ~ .... :-· _,_.._ .. ............. ,,. .• _ .. 

... :. •·-- ·~ .. --.. -----· ........... _ .......... _,__, .... _..-- . ..... _____ .. ,.._4 __ .......... ... ;...., 
~-~ 

""'' IM1Ict:l:lMIXII.!tll~ltlel 

... """"'ll:) ..... ~··c-a -IUI, _ _.,_ ..... 

/'lf/J'If(~)ft•'\/{U',\1/1{\/ll'(lr..lb 
tii)IIIWIJCil\(iJI 

rDII"Ifttl'H.\IIUUUI'\'4)" ft!Wlti~\Tfl 
IIUI!IÓ<tiO'ta.:-' 

•t•~.,ooo.,._ ... , "11..,..., -,.u, • ..,k.o • .... "'lo'"" 
S, QIIIt,.-4'_ 6'~\0 .......... ~~·11 1!1 !P 

'~1 ''"'' ,... .... "'"' 'll"•• • ~r nor 1tw , •• ""'"·" 11."1!• 01 f\II'YH\ , .... , :.vnru tA' l'hl 
i 'l.tlt l\11r.lo\\ \\l\'•lli'\I\..VI~I.+.totA:~III.If 

''"''"' '~''11.' .. fJ Ir\ i' <I' t t >I C/ ("\ui: ltf~Wio 
'"""'' ' ""'."'''11'Cf'''lltattt1'(\ll t'""•' 
I( IUftU1 \1tqut !l~~lh\ ao l.P,uciWillll•l 
f\\fl~'l \lJIIIO'I\I l'f1;f,\\ ~··~l'.lf.\t•AIIli" 'I H -.1 
\1\ \111-.11\tlt. lt(A tw.' U'V[ tO\It\il\1,\1,1 tll:l 
ti\-· · ~(\11\ '\ : •W'I' fll "'"""' "' ,,, ... , 
l tllf•~'"''"~' r •l tt••~· ""t:,....l''"~'~tu.~'"• 
'"~ • ol t..t-,,,.,...,., .t:•.I.IOt-~~ loo•o 

,,, ............... . .... .. ...... -....,..... .... J.-
~·-·· ... -· ...... -... ........... ... ~ .. ... 
... .._ ·--- . ................ .a,. ,....,! 
.~ ......... ,\~ . t ...... )til• ...... .lo\; ..... , t .... .:.r., l'tJW.~J.· 
IO.LI;._l,_ ··-.:I (1. .. ~~·.I l o.-~• (:.l~· .... ,.o 11 
"'-~'""'''' ·•--•<•'" hlol.w l l!l'-4~1"1 

.......... :·.a.~ ... ,. •• 

~ !'REFtiTUM 00 ~~~~ldiiO Dt Pr\BIRV 

• c.v .. ~." 

C~ll'-'.~·h:·-~"11:;1'11H0 . ...... ~.~,-~1~ ~,-~ 
SJôi.1Dt• ...... •~•t.fdn'a&'Cl t 

Wl~·•-''*•"•lltN.••"~~• ..,.n . ..,,wz._...,...,..._.. •• 
--~~·wtfta&M.R'IC.» 
U&l~iiUt:QJ.I"'Blaaolt·af'XtW:a 
o.a;k!Z~•ut:lll" .. , ................................. ... 
...... ,., •• .,....w..r•,II):Q'J'II.•-•• 
~"""'·~~l~t·UiWI 

-f't ...... 
..;:~ .. -v 

~t:l ?.: f!EFW\M DO!II'~Ki PJOftF;PfABUt\ 
'"'""..._, ...... , 

....... .-...u. .... - ... ~., ...... 

-;o.~ ~':N 

•::a:um.n IUCU.'I.U 

="--~· ........... ·-U"~ .. -·--· -·--\,ooi ... I C\1 

,_.....,..,_*-....... ~ . ....... _ • ....,. .. __ ,._ ... ....__ .. ..._ 
IJ._II::a .. tlof.n'-_.""."'"".., • ..,. ~~··~•or~•tPf•~-•••IJ 
~ ... I .... ·~·_.. ZlU -lll<>lo. lllo:.'\otb,lo'"""'',...~.~llo:M 

~b..-... <~rut.m•r~-_..,.•., 

____...,.. .. .----r--..""'""'"'"''""-·;--
[uu:D .... _ ,,_,_ 1 

A PREFEITURA MUNIC IPAL DE ftNIX 
~ Clotf4oi'U'f1IIMI~ ... 

----... -·-··--·-..... -···-.... 

---·-·- 11 -----____ ;:r 
i -

:~iB 
=- -· 
==JS:d..:;;:-- "7\ ...ra-, __ ·~ ··" 1'.1''1 
~ ... :.~ -c:.::r:!"· 
- J 

I~EaiU..a"lf<lll'UlN)"''II ..... >I. 
UCIT4C4ol .... ltc:ln'lll..,..ÇOII 

IU~uut;lont.II.IIQA4 ,_._, 

- ·---·---· ...... ~ ............. ~.ftlt:I.II;III"U.~· - .. -...-,-...--...<e--...• __ .......... ---·-·~· _,,-... ..................... -----___ .. ____ , __ ...... 
,_. ..... ~ .. ~ .. ou~~....:.. .. ~ 

""""-""'-"'""~""'·-·· .. ·u...--~ 
..u.> .. _ .. _,_....._, ___ , __ _ 

------ --------

----, .. 1100,~ ........... 

--·~-~~ 

11 ___ __... • ....,.._._ ..... _ 

::-....: .. ·:--·-----

•=::·;. 
ti\1WIIIC'X.I.:J,:II~1\,. 

"'~•t-•, ....... ,.c ... .. 
~~-=-............ .. 
w ... J>u. 
•ar _ _,...,...,,_, .. 

u. . ....... ,.-,.--~.:1 ........ 
-""""'i"'·-·-·--··~-...,.1 
,_.,.,., ,,.,'4tt•~clo6•Uolo•..,.H"',.. r----·-•._..,... ... 
~az:M 1 , íJFÇ,( .ij 
~· • •t.au.:O: a 

ff
. 

" 
' 



MUNICÍPIO DE NOVA CANT 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

upaço Municipal Martin Krupek" 

DE C RETO N°. 1459/2016 

SÚMULA: O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas por Lei, 

RESOLVE 

Art. 1°. Fica constituída a Comissão Municipal/Unidade Gestora de 
Transferência do P AM - Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios do Estado do Paraná 
para gerenciar o convênio n°20.23.2014.0022, firmados entre SEDU/PAM Município de Nova 
Cantu, composta por: 

Membro: Oscar Iori, Secretario Adjunto - resp. Serviços Urbanos, RG n°98.1 1.99-0 
Membro: Alvaro Antonio Agnolin- Chefe de Gabinete, RG no 10.512.889-4 
Membro: Eleani Maria de Andrade Jaskiw- Responsável Setor de Licitação no 7.834.949-2 

Art. 2°. A Comissão tem por finalidade o acompanhamento, supervisão e 
finalização das ações do P AM bem como a guarda dos documentos, recebimento de 
obras/equipamentos e recebimento do Termo de cumprimento do objeto dos convênios do 
Município. 

Art. 3°. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

Paço Municipal Martin K.rupek, em 27 de Julho de 2016. 

Rua Bahia, S/N° - 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 

\. 



Estado do Paraná 
CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

Rua Bahia, n° 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@iq.com.br 

ORDEM DE ENTREGA 

Empresa: IVECO - POSSO LI CAMINHÕES L TDA 
CNPJ n° 04.640.295/0001-11 

Objeto: Aquisição de 01 (um) Caminhão Caçamba- Processo Licitatório n° 
022/2016, Pregão Presencial n° 013/2016. 

Solitante: Prefeitura Municipal de Nova Cantú - Município de Nova Cantu 
CNPJ 77.845.394/0001-03 
Data: 21106/2016 

Prazo de entrega: 60 (sessenta) dias 

Data: 21106/2016 
' 

1 Airtob Antqnlo Agnolin 
Prefeito MhHicipal 
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MUNICÍP~~do~o~ar~~VA CANTI{-~~----_- ~ 
CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 Q> Canu-?y.. 

Rua Bahia, n° 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 

EXTRATO DE CONTRATO. REF. PROCESSO LICITATÓRIO no 022/2016 
EDITAL DE PREGÃO n° 013/2016 

CONTRATANTE: 

CONTRATADO: 

OBJETO: 

VALOR: 

ASSINATURA: 
VIGÊNCIA: 

MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, PARANÁ 
CNPJ n° 77.845.394/0001-03 
IVECO - POSSOLI CAMINHÕES LTDA 
CNPJ. 04.640.295/0001-11 
AQUISIÇÃO DE UM (01) CAMINHÃO, 
CAÇAMBA, BASCULANTE (Conforme 
es ecifica ão do edital . 
R$-269.950,00 (Duzentos e Sessenta e Nove 
Mil, Novecentos e Cin uenta Reais . 

f 
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CONTRA TO DE FORNECIMENTO 

CONTRA TO N° 013/2016 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
BEM(NS) QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, ESTADO DO 
PARANÁ, E A EMPRESA IYECO - POSSOLI 
CAMINHÕES L T DA, NA FORMA ABA!XO: 

O MUNICÍPIO DE Nova Cantu, Estado do Paraná, situado na Rua Bahia, 85 , CNPJ 
77.845.394/0001-03, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu( a) 
Prefeito(a) Senhor(a) Airton Antonio Agnolin. po11ador(a) da cédula de identidade R.G. n° 
4.414.003-9, CPF n° 676.205.159-68, e a empresa Posso li Caminhões Ltda, CN PJ 04.640.295/0001-
11 , localizada na BR 277 KM 582,3 s/n°', a segu ir denominada CONTRATADA, representada por 
Fabiola Possoli, portador(a) da cédula de identidade R.G. ~o 3.173 . 163-5. CPF no 037.058.489-92, 
residente na Cidade Cascavel , Paraná. fi rmam o presente contrato nos termos da Lei n° 8.666/93 e 
alterações posteriores, pela proposta da contratada datada de 3 1 de Maio de 2.0 16, e nas condi ções 
que estipulam a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO 

O objeto do presente contrato é o fornecimento do seguinte Equ ipamento: OI Caminhão Caçamba 
basculante. Juntamente com o objeto deverá ser fo rnecido catálogo de peças de reposição, 
enumeradas e ordenadas com seus códigos de fabricante (im presso ou meio magnético). Também 
deverão ser apresentados manuais completos de operação e manutenção detalhados. 

Parágrafo Único 

A CONTRATADA se declara em condições de entregar o objeto em estrita observância com o 
indicado nas Características Técnicas e na documentação levada a efe ito pelo Pregão n° O 13/2016, 
que é parte integrante deste contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO PRAZO E DA PRORROGAÇÃO 

O prazo de fornecimento é de 90(noventa) dias. contados da assinatura deste contrato. 

Parágrafo Primeiro 

Somente será admitida alteração do prazo de fo rnecimento. com anuência expressa do 
PARANACIDADE, quando: 

a) houver alteração de especificações técnicas pelo CONT RATANTE: 
b) houver alteração de quantidades, obedecidos os I imites fixados 
CONTRATANTE; 

neste contrato, por atO\ do~ 

/ ,-
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~:: .. ~ ~), 
c) ho~ver atraso no fornecimen to de dados informativos. materiai s e qualquer subsíd c. J;.~C~Í,~ute - -~ 
ao obJeto contratado, que estejam sob responsabi lidade expressa do CONTRATANTE; &0r .. 3~ 
d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de forneci mento; "' ..,.,mto/ 
e) atos de terceiros que interfiram no prazo de fornec imento ou outros dev idamente justificados e 
aceitos pelo CONTRATANTE; 
f) por motivos de força maior ou caso fortu ito. entre outros. desde que tenham infl uência direta 
sobre o fornecimento do objeto contratado . 

Parágrafo Segundo 

Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do contrato cessam os deveres e 
responsabilidades de ambas as partes em relação ao contrato. Os atrasos provenientes de greves 
ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser 
alegados como decorrentes de força maior. 

Parágrafo Terceiro 

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibi I itada, total ou parcialmente, de cumpri r 
seus deveres e responsabilidades relativos ao fornecimento, deverá esta comunicar e justificar o tàto 
por escrito para que o CONTRATANTE tome as providências cabíveis. 

Parágrafo Quarto 

Enquanto perdurar o impedimento, o CONTRA TA NTE se reserva o dire ito de rescindir o presente 
contrato e contratar o fornecimento do equ ipamento com outro fornecedor. desde que respeitadas as 
condições desta licitação, não cabendo dire ito à CONT RATADA de formular qualquer 
reivindicação, pleito ou reclamação. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

O valor global para o fornecimento do objeto deste contrato é de R$ 269.950,00 (Duzentos e 
Sessenta e Nove Mil, Novecentos e Cinquenta Reais). daqui por diante denominado "VALOR 
CONTRATUAL''. 

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS 

As despesas com o fornecimento do objeto deste Edital correrão a conta de Convênio com o 
Governo do Estado do Paraná I Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano -
SEDU/PARANAClDADE e contrapan ida do municíp io Nova Cant u, Estado do Paraná. 

CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado em moeda brasile ira corrente, até 15 (quinze) dias após o recebimento 
provisório e apresentação correta da nota fiscal/fatura do equipamento fornecido e documentos 
pertinentes. O faturamento deverá ser protocolado. em 02 (duas) vias (orig inal e uma cópia). no 
protocolo do licitador e deverá ser apresentado. conforme segue, de modo a padronizar condições e 
forma de apresentação: 

a) nota fiscal/fatura com discrimi nação resumida do equipamento fornecido. número da licitação. 
número do contrato, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo técnico 
responsável pelo recebimento; (I 

ti 



b) termo de recebimento provisório . 

Parágrafo Único 

O faturamento deverá ser efetuado em nome do Município de Nova Cantu- CNPJ n° 
77.845.394/0001 -03. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA: 

a) assegurar o fornecimento do objeto. cumprindo fi elmente a forma di sposta no Edital e demais 
documentos pertinentes; 

b) cumprir com os encargos trabalhistas, previdenciários, social e tr ibutário de sua responsabil idade. 
incidentes sobre o objeto deste contrato ; 

c) fornecer os respectivos termos ou declaração de garantia: 
d) garantir a qualidade do equipamento contra defeitos mecânicos e oferecer Treinamento(s) para 

operação do sistema (se necessário). pe lo período mín imo de 12 (doze) meses: 
e) durante o prazo de garantia de 12 (doze) meses, caso não seja possíve l a solução do problema no 

próprio local onde se encontre o equipamento e havendo a necessidade de transporte para oficina 
própria da proponente, fica sob responsabi lidade da Contratada todo ônus com transporte, 
locomoção, alimentação, hospedagem e outros que por ventura se fi zerem necessá rios à perfeita 
solução do problema; 

f) após o período de garantia de 12 (doze) meses a Contratada fi ca obrigada. às expensas do 
Contratante, por prazo não infer ior a 60 (sessenta) meses, disponib ilizar Oficina de Manutenção 
e Assistência Técnica no Estado do Paraná ou apresentar termo de compromisso. assinado pelo 
fabricante, o responsável pela Assistência Técnica. 

g) assegurar durante o período da garantia de 12 (doze) meses. às suas expensas. e após a garantia. 
pe lo prazo mín imo 60 (sessenta) meses, às expensas do CONT RATANTE. as alterações. 
substituições e reparos de toda e qualquer peça que apresente anomalia, vício Oll defeito de 
fabricação , bem como, falhas ou imperfeições constatadas em suas características de operação. 
sob pena de apl icação da penalidade prev ista na cláusula déc ima. alínea ··b··: 

h) manter as condições de habilitação, 
i) entregar o(s) equipamento(s) com a logo do programa. conforme modelo fornecido. 

Parágrafo Único 

Durante o prazo de garantia, caso não seja possível a solução do problema no próprio local onde se 
encontre o equ ipamento e haja necessidade de transporte para ofic ina própria da CONTRATADA. 
fica sob responsabilidade desta todos os ônus com transporte. locomoção. alimentação. hospedagem 
e outros que por ventura se fizerem necessários à perfeita solução do problema. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS BENS NÃO PREVISTOS 

Por determinação do CONTRATANTE a CONTRATADA fica obrigada a ace itar. nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e 
cinco por cento) do preço inicial atualizado do contrato. com anuência expressa do 
PARANACIDADE. 

CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DOS BENS 

~I 
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Parágrafo Único 

O equipamento só será recebido definiti vamente depois de certificado pelo(s) técnico(s). a ser(em) 
designado(s) para tanto. através de vistoria e termo de recebimento definitivo, observadas as 
especificações contidas nas CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

CLÁUSULA NONA- DA CESSÃO DO CONTRA TO 

A CONTRATADA não poderá ceder o presen te contrato a nenhuma pessoa, física ou jurídica. sem 
anuência expressa do CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 

À CONTRATADA serão aplicadas penalidades/multas pelo CONTRATANTE a serem apuradas na 
forma a saber: 

a) multa de 5% (cinco por cento) do valor contratual nos casos de mora. exigível juntamente com o 
cumprimento das obrigações. A multa inc idirá a cada novo período de 30 (trinta) dias de atraso 
em relação à data prevista para o fornecimento. 

b) multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando por ação, omissão ou negligência a 
CONTRATADA infringir qualquer das demais obrigações contratuais. 

c) suspensão do direito de participar em licitações/contratos junto ao CONTRATANTE, pelo prazo 
de até 05 (cinco) anos quando, por culpa da CONTRATADA, deixar de entregar o objeto 
contratado, apresentar documentação falsa. ensejar o retardamento do fornec imento do objeto, 
fraudar a entrega, comportar-se de modo inidõneo. fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, ocorrer a rescisão administrativa. 

d) declaração de inidone idade por prazo a ser estabelecido pelo CONTRATANTE. em 
conformidade com a gravidade da infração cometida pela CONTRATADA. observando-se o 
disposto no artigo 78 da Lei 8.666/93 ; 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES 

Quando forem verificadas situações que ensejarem a aplicação das penalidades/multas, previstas na 
cláusula anterior. o CONTRATANTE dará início ao procedimento administrativo cabível. para 
apuração dos fatos e respectivas sanções se necessárias, mediante prévia no ti ti cação ao contratado 
dos atos a serem realizados . 

Parágrafo Único 

Compete à autoridade superior do CONTRATANTE. quando for o caso. a aplicação ou a dispensa 
ele penalidades/multas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA RESCISÃO 

O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o contrato, independentemente de interpelação 
judicial, sem que a CONTRATADA caiba o direito de indenização de qualquer espécie, nos~ 
seguintes casos: 

'----" 
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a) quando a CONTRATADA transferir no todo ou em patte o contrato; 
b) quando houver inadimplência de cláusulas ou condições contratuais 

CONTRATADA; 
c) quando houver desobediência à determinação do CONTRATANTE; 
d) quando a CONTRATADA falir. 
e) quando a CONTRATADA ficar impedida de fornecer o objeto do presente contrato. 

Parágrafo Único 

Para apuração das situações acima descritas o CONTRATANTE instaurará o procedimento 
administrativo cabível, com prévia notificação ao contratado de todos os atos a serem realizados. A 
rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará a 
apuração de perdas e danos, sem embargos da aplicação das demais providências legais cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 

Integram e completam o presente contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em 
todos os seus termos, o instrumento convocatório, a proposta da CONTRATADA. anexos e 
pareceres que formam o processo. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES 

Será incorporada a este contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer mod ificação que venha 
a ser necessária durante a sua vigência. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

O presente contrato terá vigência de 05 (cinco) meses contados a pattir de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes. com base na legislação em 
vtgor. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES GERAIS 

Caberá exclusivamente à CONTRATADA a responsabilidade pelo pagamento das despesas 
incorridas com viagens, hospedagem, transportes e refeições. decorrente do objeto deste contrato . 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO 

As partes contratuais ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Foro da 
Comarca de Campina da Lagoa, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da 
CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter um representante com plenos poderes 
para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA- CONHECIMENTO DAS PARTES 

Ao firmar este instrumento. declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem 
como dos demais documentos vinculados ao presente contrato. 

Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento, em 2 (duas) vias em igual teOt:J com as l 



testemunhas presentes ao ato, a fim de que produza seus efeitos legais. 

Nova Cantu, Paraná , 17 de Junho de 2016. 

cá~:-----
Testemunhas: 

CONTRATADA 

r , -:> 

rM&!~~ 
J RG n2J~JJ{;3 -5 

Fabio/a Possoli 
Gerente Geral 

Possoli Caminhões Ltda. 
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CONTRA TO DE FORNECIMENTO 

CONTRA TO Nu 013/2016 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
BEM(NS) QUE ENTRE SI CELEBRA\tl O 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU. ESTADO DO 
PARANÁ, E A EMPRESA IVECO - POSSOLI 
CAMINHÕES LTDA, NA FORMA ABAIXO: 

O MUNICÍPIO DE Nova Cantu. Estado do Paraná, situado na Rua Bahia. 85 , CNPJ 
77.845.394/0001 -03, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu(a) 
Prefeito(a) Senhor(a) Airton Antonio Agnolin. portador(a) da cédula de identidade R.G. n° 
4.414.003-9, CPF n° 676.205.159-68, e a empresa Posso li Caminhões Ltda. CNP J 04.640.295/0001 -
11, localizada na BR 277 KM 582.3 s/n°'. a seguir denominada CONTRATADA, representada por 
Fabiola Possoli, portador(a) da cédula de identidade R.G. :\0 3.173. 163-5. CPF no 037.058.489-92, 
residente na Cidade Cascavel, Paraná. firmam o presente contrato nos termos da Lei n° 8.666/93 e 
alterações posteriores, pe la proposta da contratada datada de 3 I de Maio de 2.0 16. e nas condições 
que estipulam a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRA TO 

O objeto do presente contrato é o fornecimento do seguinte Equipamento: OI Caminhão Caçamba 
basculante. Juntamente com o objeto deverá ser fornecido catálogo de peças de reposição. 
enumeradas e ordenadas com seus códigos de fabricante (impresso ou meio magnético). Também 
deverão ser apresentados manuais completos de operação e manutenção detalhados. 

Parágrafo Único 

A CONTRATADA se declara em condições de entregar o objeto em estrita observância com o 
indicado nas Características Técnicas e na documentação levada a efe ito pelo Pregão n" O 1312016. 
que é parte integrante deste contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO PRAZO E DA PRORROGAÇÃO 

O prazo de fornecimento é de 90(noventa) dias. contados da assinatura deste contrato. 

Parágrafo Primeiro 

Somente será admitida alteração do prazo de fornecimen to. com anuência expressa do 
PARANACIDADE, quando: 

a) houver alteração de especificações técnicas pelo CONTRATANTE: 
b) houver alteração de quantidades, obedecidos os limites fixados neste contrato, por atos do 
CONTRATANTE; 
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c) ho~ver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio c ._c_~r..f!~-#-~ .•• ~ ~· 
ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE: 1t0v . _ç't-
d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de fornecimento; ""'.S-!'·\) 
e) atos de terceiros que interfiram no prazo de fornec imento ou outros devidamente justificados e 
aceitos pelo CONTRATANTE; 
t) por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influência direta 
sobre o fornecimento do objeto contratado. 

Parágrafo Segundo 

Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do contrato cessam os deveres e 
responsabilidades de ambas as partes em relação ao contrato. Os atrasos provenientes de greves 
ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser 
alegados como decorrentes de força maior. 

Parágrafo Terceiro 

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente. de cumprir 
seus deveres e responsabilidades relativos ao fornecimento, deverá esta comunicar e justificar o fato 
por escrito para que o CONTRATANTE tome as providências cabíveis. 

Parágrafo Quarto 

Enquanto perdurar o impedimento, o CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente 
contrato e contratar o fornecimento do equipamento com outro fornecedor, desde que respeitadas as 
condições desta licitação, não cabendo direito à CO TRATADA de fül'mular qualquer 
reivindicação, pleito ou reclamação. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

O valor global para o fornecimento do objeto deste contrato é de R$ 269.950.00 (Duzentos e 
Sessenta e Nove Mil, Novecentos e Cinquenta Reais), daqui por diante denominado "VALOR 
CONTRATUAL''. 

CLÁUSULA QUARTA- DOS RECURSOS 

As despesas com o fornecimento do objeto deste Edital correrão a conta de Convênio com o 
Governo do Estado do Paraná I Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano -
SEDU/PARANACIDADE e contrapattida do município 'ova Cantu. Estado do Paraná. 

CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado em moeda brasi leira corrente, até 15 (quinze) dias após o recebimento 
provisório e apresentação correta da nota fiscal/fatura do equipamento fornecido e documento::. 
pertinentes. O faturamento deverá ser protocolado, em 02 (duas) vias (original e uma cópia), no 
protocolo do licitador e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar cond ições e 
forma de apresentação: 

a) nota fiscal/fatura com discriminação resumida do equipamento fornecido. número da licitação. 
número do contrato, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo técnico 
responsável pelo recebimento; 
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b) termo de recebimento provisório. 

Parágrafo Único 

O faturamento deverá ser efetuado em nome do Município de Nova Cantu- CNPJ n° 
77.845.394/000 l -03. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA: 

a) assegurar o fornecimento do objeto, cumprindo fie lmente a forma disposta no Edital e demais 
documentos pertinentes; 

b) cumprir com os encargos trabalhistas, previdenciários, social e tributário de sua responsabilidade. 
incidentes sobre o objeto deste contrato; 

c) fornecer os respectivos termos ou declaração de garantia; 
d) garantir a qualidade do equipamento contra defe itos mecânicos e oferecer Treinamento(s) para 

operação do sistema (se necessário), pelo período mínimo de 12 (doze) meses: 
e) durante o prazo de garantia de 12 (doze) meses, caso não seja possível a solução do problema no 

próprio local onde se encontre o equipamento e havendo a necessidade de transporte para oficina 
própria da proponente, fica sob responsabilidade da Contratada todo ônus com transporte. 
locomoção, alimentação, hospedagem e outros que por ventura se fizerem necessários à perfeita 
solução do problema; 

f) após o período de garantia de 12 (doze) meses a Contratada fica obrigada. às expensas do 
Contratante, por prazo não inferior a 60 (sessenta) meses, disponibilizar Oficina de Manutenção 
e Assistência Técnica no Estado do Paraná ou apresentar termo de compromisso. assinado pelo 
fabricante, o responsável pe la Assistência Técnica. 

g) assegurar durante o período da garantia de 12 (doze) meses, às suas expensas, e após a garantia. 
pelo prazo mínimo 60 (sessenta) meses, às expensas do CONTRATANTE_ as alterações. 
substituições e reparos de toda e qualquer peça que apresente anomalia, vício ou defeito de 
fabricação, bem como, falhas ou imperfeições constatadas em suas características de operação. 
sob pena de aplicação da penalidade prevista na cláusula décima. alínea '·b'": 

h) manter as condições de habilitação, 
i) entregar o(s) equipamento(s) com a logo do programa, conforme modelo fornecido. 

Parágrafo Único 

Durante o prazo de garantia, caso não seja possível a solução do problema no próprio local onde se 
encontre o equipamento e haja necessidade de transporte para oficina própria da CONTRATADA. 
fica sob responsab ilidade desta todos os ônus com transporte. locomoção. alimentação. hospedagem 
e outros que por ventura se fizerem necessários à perfeita so lução do problema. 

CLÁUSULA SÉTIMA -DOS BENS NÃO PREVISTOS 

Por determinação do CONTRATANTE a CONTRATADA fica obrigada a aceitar. nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias em até 25% (v inte e 
cinco por cento) do preço inicial atualizado do contrato. com anuência expressa do 
PARANACIDADE. 

CLÁUSULA OITAVA- DO RECEBIMENTO DOS BENS 



Parágrafo Único 

O equipamento só será recebido definitivamente depois de cettifi cado pelo(s) técnico(s), a ser(em) 
designado(s) para tanto, através de vistoria e termo de recebimento defin itivo. observadas as 
especificações contidas nas CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

CLÁUSULA NONA - DA CESSÃO DO CONTRA TO 

A CONTRATADA não poderá ceder o presente contrato a nenhuma pessoa. física ou jurídica. sem 
anuência expressa do CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 

À CONTRATADA serão aplicadas penalidades/multas pelo CONT RATANTE a serem apu radas na 
forma a saber: 

a) multa de 5% (cinco por cento) do valor contratual nos casos de mora, exigíve l juntamente com o 
cumprimento das obrigações. A mu lta incidirá a cada novo período de 30 (trinta) dias de atraso 
em relação à data prevista para o fornecimento. 

b) multa de I 0% (dez por cento) do valor contratual quando por ação, omissão ou negligência a 
CONTRATADA infring ir qualquer das demais obrigações contratuais. 

c) suspensão do direito de participar em licitações/contratos junto ao CONTRATANTE. pelo prazo 
de até 05 (cinco) anos quando, por cu lpa da CONTRATADA, deixar de entregar o objeto 
contratado, apresentar documentação falsa. ensejar o retardamento do fornecimento do objeto. 
fraudar a entrega, comportar-se de modo inidôneo, fi zer declaração fa lsa ou cometer fraude 
fiscal, ocorrer a rescisão administrativa. 

d) declaração de inidoneidade por prazo a ser estabelecido pelo CONTRATANTE. em 
conformidade com a gravidade da infração cometida pela CONTRATA DA, observando-se o 
disposto no artigo 78 da Lei 8.666/93; 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES 

Quando forem verificadas situações que ensejarem a aplicação das penalidades/multas. previstas na 
cláusula anterior, o CONTRATANTE dará in ício ao procedimento administrativo cabível, para 
apuração dos fatos e respectivas sanções se necessárias, mediante prév ia notificação ao contratado 
dos atos a serem realizados. 

Parágrafo Único 

Compete à autoridade superior do CONTRATANTE. quando for o caso. a aplicação ou a dispensa 
de penalidades/multas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 

O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o contrato, independentemente de interpelação 
judicial, sem que a CONTRATADA caiba o direito de indenização de qualq uer espéc ie. nos 

seguintes casos: 6 
fi 

4 



a) quando a CONTRATADA transferir no todo ou em parte o contrato; 
b) quando houver inadimplência de cláusulas ou condições contratuais por 

CONTRATADA; 
c) quando houver desobediência à detetminação do CONTRATANTE; 
d) quando a CONTRATADA falir. 
e) quando a CONTRATADA ficar impedida de fornecer o objeto do presente contrato. 

Parágrafo Único 

Para apuração das situações acima descritas o CONTRATANTE instaurará o procedimento 
administrativo cabível, com prévia notificação ao contratado de todos os atos a serem realizados. A 
rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados. implicará a 
apuração de perdas e danos, sem embargos da ap li cação das demais providências legais cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 

Integram e completam o presente contrato para todos os fins de direito. obrigando as partes em 
todos os seus termos, o instrumento convocatório. a proposta da CONTRATADA. anexos e 
pareceres que formam o processo. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -DAS AL TERAÇÔES 

Será incorporada a este contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer moditicação que venha 
a ser necessária durante a sua vigência. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

O presente contrato terá vigência de OS (cinco) meses contados a panir de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as panes. com base na legislação em 
vigor. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA -DAS CONDIÇÕES GERAIS 

Caberá exclusivamente à CONTRATADA a responsabilidade pelo pagamento das despesas 
incorridas com viagens, hospedagem. transportes e refeições, decorrente do objeto deste contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DO FORO 

As partes contratuais ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo. perante o Foro da 
Comarca de Campina da Lagoa, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da 
CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter um representante com plenos poderes 
para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - CONHECIMENTO DAS PARTES 

Ao firmar este instrumento, declara a CO. TRATADA ter plena ciência de seu conteúdo. bem 
como dos demais documentos vinculados ao presente contrato. 

Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento, em 2 (duas) vias em igual teor. com as 
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testemunhas presentes ao ato, a fim de que produza seus efe itos lega is . 

Nova Cantu, Paraná , 17 de Junho de 20 16. 

~~ CONTRATANTl'vv..e-- ;"<f. 

Testem unhas: 

CONTRATADA 

Fabio/a Possolz 
Gerente Geral 

PossoH Caminhões ltda. 
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Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Rua Bahia 0° 85 - Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N.• 77.845.3"94/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 

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

TERMO DE HOMOLOGA CÃO 

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° 022/2016 - Edital 
de PREGÃO, na forma Presencial n° 013/2016, que tem como objeto a Aquisição de 01 
Caminhão Caçamba, conforme especificação no Edital. 

Toma-se pública a Homologação, do processo 1icitatório em epígrafe à Empresa: 

IVECO - POSSOLI CAMINHÕES LTDA, Inscrito no CNPJ sob o no 
04.640.295/0001-11 no valor total de R$-269.950,00 (Duzentos e Sessenta e Nove Mil, 
Novecentos e Cinquenta Reais); 

Nova Cantu, Paraná, 13 de Junho de 2.0 16. 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANT 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

//Paço Municipal Martin Krupek" 

SCI - Sistema de Controle Interno 

Relatório Administrativo n°. 09/2016. 
Processo Licitatório n°. 022/2016. 
Modalidade Edital de Edital de Pregão n°. 013/2016. 

O presente relatório trata do processo licitatório n°. 013/2016 Aquisição de caminhão 
caçamba. 

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, 13 de junho de 2016. 

Elis Mari!{a da Silva 
Controladora Geral -

los?' Apare~ido Guimarães 

Controlador Interno 

Rua Bahia, S/N° - Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-128 1 - (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: prnncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 
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Pa·RaNacmaoe 

SAM Sistema de Acompanhamento 
e Monitoramento de projetos 

AUTORIZAÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO 

AUXÍLIO AOS MUNICÍPIOS - SEDU 

Município : Nova Cantu 
Modalidade: Pregão Nr.: 0013/2016 

Objeto : Equipamento(s) Rodoviário(s) - Lote 1 - 01 (UM) CAMINHAO CAÇAMBA BASCULANTE 6x4, 
capacidade da Caçamba Basculante de 10,0m3 . 

Lote(s) : 1==> R$ 269.950,00 

Tem a presente por objetivo autorizar essa Municipalidade a dar continuidade aos atos administrativos como : 

* Homologação do(s) Lote{s) do Processo Licitatório 

*Assinatura do Contrato com o(s) Fornecedor(es) vencedor(es): 

Lote 1 - IVECO CAMINHÕES POSSOLI - CASCAVEL 

A presente Autorização prende-se ao fato de que, após criteriosa análise do processo licitatório por 
parte· da Assessoria Jurldica I PARANACIDADE, a mesma concluiu que todas as etapas exigidas 
pela Lei 8.666/93 e alterações foram cumpridas de forma satisfatória. 
Alertamos a necessidade da observãncra do contido na Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000 
(Lei de Responsabilidade Fiscal), para a efetivação dos atos ora autorizados. 
O(s) Lote(s) tem a seguinte composição financeira: 
Lote 01 -Valor Total: R$269.950,00 Recursos não reembolsáveis provenientes da SEDU: R$256.452,50; 
Adicional financeiro a cargo do município: R$13.497,50; 

Obs.: Não haverá transferência voluntária e repasse de recursos financiados do Estado ao Município em período 
eleitoral, a excessão de repasses já transferidos antes deste período. 

Associação : COMCAM 

Curitiba , 10/06/2016 

Carlos Alberto Richa 
Governador do Estado do Paraná 

berto Massa Junior- Ratinho Jr 
Estado do Desenvolvimento Urbano 

Escritório Regional : Escritório Regional de Maringá 
Contratos de empréstimo : 

SAM Projeto Nr : 16 

cóPtA DA PREFE\TURA 



-~~· ·-- ~· .... SAM Sistema de Acompanhamento 
e Monitoramento de proj etos 

PaRaNacwaoe 

AUXÍLIO A OS MUNICÍPIOS • SEDU 

Parecer Processo Licitatório N°2016/6520 

Município : Nova Cantu 
Modalidade : Pregão 

Lote(s} : *.*.* 1 *.*.* 
N° :0013/2016 

A Assessoria Jurídica do PARANACIDADE analisou o Processo 
Licitatório em epígrafe referente a CAMINHÃO CAÇAMBA 
BASCULANTE e, considerando a documentação apresentada, 
emite Parecer FAVORÁVEL à aprovação e consequente 
homologação do procedimento, pois o mesmo cumpriu os 
requisitos estabelecidos na legislação vigente. 

, -~ m ~~0 
Curitiba , A O Ji 0 

,-Q~~~~~ 

Associação : 
Escritório Regional : 

Contratos de empréstimo: 
SAM Proj eto N° : 

Patrícia Brochado Barreto 
Advogado 

COMCAM 
Escritório Regional de Maringá 
Lote : 1 ==> 201 5/0206-5 
16 



MUNICÍHO [\ () VA. CA7\TT J- !·R 

RELATÓ IH O DK JULGA~Vl ENTO 

RLF: ED!T AL DE PREGÃO. na forma prc~cncial N° O !3/20 16. 

OBJETO: Aquisição de 01 Caminh~o C..;:amhu. 

OI. ABERTURA 31/05/20lú- 10 :\lO lls. 
Canlu Paranú. 

P:l<;o .YL:nici;::ti · fVl ~.nin Kru;wk' 

02. PUBLICIDADE: O aviso de lici taçi'\o roi publicado nos seguintes diúrio.s : 

- Diário Oficial da U niào no dia \3/Maio/20 i 6; 

Dlário OJicial do Parami no dia 13/ r,/l:tio/201 G; 

Jornal Diúrio do Norte do Panmú no dia 13/ tv.aio/20 ! (; : 

- Jornal Tribuna do Interior no ck\ l 3/ i .. !::io/20 16. 

A disponibilidade do edital se deu a part ir de 1 ú de Maio/10 16. 

A data da sessão de abertura e receb imento de envelopes roi desi gnada pnru 3 ~ / i/bio/20 1 ú . 
portanto, cumpri u-se o disposto no art. 2 J. U c [[l c/c o ~ 2°. IL ··n" c* -;n :la Lei 8.666/93 . 

03 . l~:yiPRESAS QUL~ ADQUIRJ RA!.'! ,J LD!lAL: 

N" NOME 

Ol lVCCO-POSSOLI C/\M!N l-!ÔF.S ! , !'U.<\ 

I 02 I KONRAD CAMINHÕES LTDA Londrina, Paranú. 

04. PED!DOS DE ESCLARECIM ENTOS 

Durante o prazo para claboraç:ào '.i:t.s pmposl:ls ni:io ho .. ve sol icila<,:ão c~~, ·..:s~l anx: ime.llO :-i 

relativo ao edital. modelos c ancxüs. 

As p!'oponcntes rcnum:iaram exprcssan:cn ~c ao clircilo de interpor rccur~;n Elcc •1c f'..:'su:tu~) 

do julgamento das propostas de preços. 

05 . CONSIDERAÇÕL!S FfNJ\fS 

lim ! ~H..:c do exposto nos itens all~e:··,., , ·,..:s 1.L:stc n..:Ln:)r;~ ..: li ~) ::~mt .H, , .s l.-.:.L,t.s pc~as 

constituintes do processo licitatóriu, a :.:,l.i: i ss<1n de lici .tt;:'\o _'nl . l• •. 1 s..:o! .. lll .. •: .. X!r•..:c•.·:· 

li na!. 

-Quo a contratação do(s) objcto(s) c.n~s\~.nl ..:( :>) dois) l~Lc(s } aLkm ll: ~ÍL·~..:ri,o(:->;, n(;_:·.: ., ~o 
l}regào. na l'orma presencial n" O l Jt20 16. sejam adjltdÍc<~r.bs. com o,, se IJO cdi t~l!. 11a 

lcgísl~tçào pcrtiEcnlc c nas decisões u m:;!antcs deste rcb tó rÍ\). ús respL·cl.i \ ::s prcponell\l'.S 
vencedoras, para entrega nos prazos e de acordo corn os cronognmns r S tt.:'.}- li n~.ncei ro.s 

propostos c pelos valores globais scgL.i n tcs: 



\i~- '-\ !"vf v 
;Í/_ 

~ 
D:: F:.. ' = .. 93 ;; 

Lote n'' 01 (dcscriçJo) \~i:---ciJ .. ::~: . 
"!-Ú:. ~-proponente : IV ECO- POSSOU C!\MI I'\1- IÕES LTDA C-· ·- -

valor global : R$ -269.950.00 (Duzentos e Sessenta c Nove ['Vli .. Novcc~.:n tos c 
Cinqucnta Reais). 

Nova Canlu. Poronâ _ 06 de Junho cL.: :?.0, 6. 

Pregoeiro : 

membros da comissão---~-----
'f " 

~ 'h) ~ 



!V1UN1C[ l lC N OV t \ C\NTU - PH. 

Declaramos. pelo prcscm;: inslrumcn to. q ue <.:cco rrido o :,r.:zo kgnl ~:pós :! 
abertura dos envelopes 11° 0 1 c 02. do Ld ital de PregJo. na forma PrcscEc ial n" 013/20!6 c. 
após concluído todo o processo licitatório, inexistem recursos o u : n~J; .rgna;:ôL'S, tanto 
administrativas quanto judiciais, bem como pendência de cpalq dcr csp::cic re feren te ú 
Co!1corrência supra. 

Declaramos, ai ncl< .. t1\. .,uc se rd l.·r(· : Lr.c }'::d . t. '"'_:ta .. 
1

LH.: 11~ .• 1 

houveram modiJicaçi'ks prevakccn~.o " •. ~ot.kL) ~!pn)\''tch) pe lo ,-.1\Jud \ : \, .1:1., · 

Nowl Can111. Paraná , 07 de Junho d..: 2C I ó. 

t-: .{_ú, .• !J ~ 
1 

=v , ~ tt-c<.> lo ,A..
1

u 
Elctlni Marin /\nc!radc Jaskiw 
Prcg<z.uito 



MUNICÍPIO NOVA CAKHJ - PR 

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO 

REF: EDITAL DE PREGÃO, na forma prcsl'ncial l\10 013/2016. 

A comissão de licitação constituída con1unica aos interessados na cxccuçã~) do objeto do 
Edital de Pregão, na forma Presencial n" O 13/2016. que após a anál ise c ver i ficaçuo c.bs 
propostas ofertadas. decidiu classilicar a seguinte proponente: 

N" EMPRESA 

I o I : lVEC_?- POSSO LI CAMINHÕES LI'D/\ 

VA LOH. lU 

R$-269.950.00 

Comünica outrossim . que dentro do pnv.o de 5 (cinco) d ias úteis con~aJDs ela data deste 
edital, a comissão de licitação darú vistas ao respectivo processo licitatório. <: qualquer das 
proponentes que se sinta prejudicada. para interposição de recurso . 

Nova Cantu, Paran<:í, 31 de Maio de 2.0 l C>. 

Pregoeiro : -1:- ~ ' ' _l:J:.,.L \. ~n. \«;. , ,....._...__ 

membros da comissão _ ~~--
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A.!.,\ Dt: .dst· .• ,TtiR.\ DE LI C:!'!,.,· .. :) 
PROCES:-.0 LICTL\TÓIUO 1 ·~" !i22/2,.1() 

PREGAO, tl;l ,;,·m:t IH·cs.· .. ri:tl n" (; ,_/2:) lú 

1\.s 10:00 hs (nove hora~) do dia 31 dt: í\·1:\i-.l ,k '!() ló. 11<. Sala de ,;,,• ,tnifLc'S d:t l'rc•lt';l.'1"1 1 I uti~·i 1 l«l d~ ~-.!m·a 
Cl\111ll. reuniu-se os m~.·mb,·tl~ d:t ('omiss:1D ('c' I 'l:, .. . :u:, ·~ ·:· ~.·g:.11 ._,..,·~n .L> L:t. •\, "'" •I•. :, l,;,,k· 
ubcnur:t dqs ..:nvclopcs c j.~·~-~- tlCtll\> (!;.s Jll'~"·,"' 1 '· , 1 ·.l.t·;~·~ _,_·, ·; d~ ... 
CuntÍ t'lt:itl ( '.t,·~u nba. 1.'lll Ultl ·"~·mi".t\k c•>nt .1> , ''· 11 .' J.·, c· .. 1 t .. 1-. 1 1 : .. it,; . . , ,·,;,i ... ,,_. ,, 
1.'IC1li .. ;do" ~,.,.,lcnciamcnlc e ,·..:..:L'hÍillc'lno du:-: 1.. ·1,: ·.,ll' ,_. c' ,\)1 ,l, •· .... l.c' :. L'• ','.._ 

!VECO -t·OSSOLI:'-1 CA:\IINilÜS !.'I IH 
Ct-.1 1'.1 n'' 0-U> 10.295i000 1- 11 

1~: .. ~ l / l · .. \.o ' J 

' I~ ' 

I ~~ 

,. 1.1 c:~· "\,!1 ll', -:\bnra a ~cssào pelo prcsith.:nk'. cons\a t:.:t-~L' .;uc: (J I <.:t:11:•::.a ;;.1m ar~·;:n. 1),11'.~ , .1· · 1 
apresentou llS envelopes de n" O I c 02. Iniciou-se~· il · .• > • lh~·rL!!'a t'l' L.., c·l,.q · ~.:ulliL't .!o .1 'r<· • l" .. h.: l)f\.."Ç~l~.. ..."&) .. ( 

da ~c:;~.ui .. t,· ,:,1m1,1: 
LOTE O!-

E:\1 [· \':lior~:it~l 
.~S-2(>9 . 950.00 I,. t:C ,) - l'~).';.~,,... . L \. i" ... • ... I " 

---~CNI'J n" 0-I.G-IOYJ.'i,: .101-11 

• K. .. l' I·\·, , '' .. ·. ~ \ '·': 

[lá~·M· I 
l~nt;c;rrada <t fase de ncgociaçiio <h.: pn.:IYOS, l(li d:clarada vc:nccdom "s propostas de: 

- ---- - - --- ..... r ----r 

[ _____ li 

/:~.Y/llll!:· {}·:·J.Jitl .. :.: .·"i.,;~! 

I. [LL~~ 

l UI l\ ECO- POSSO!.Ii\ C.\ .1!1\11().-; .. ! . 
C"lf)j n° 04.640.295/0001-11 

!\!.CC - P0 .->:>01.! C.,!'.,f!' •. >~:J ... '> •. ~·.>, .. 
\alür I.H:• tt l' I'$-261J.~SO,l,() (!.~.t:t .• · .... l ........ : ... - ,·, .. . : 

' I', 
.!1, '\J • ,_- - •• 

Iniciou-se então a ab.:rlura do cnvdo1iL' ..:oto.ct.~ .ta d ... ·t •. lt..:nl<.,·.to J·: ~; .. :Htli-:<n;:il' ,ia 
se que as I:mprl'sas aprcsenlar:un toda a doc:ui;>,·J,'.:t·;:i.l ~, ,•l•:• ·:1'1 l:.tit:t!. 

..:1 .ti)., ~- L• ,Jl,, \ (, -

t),; pat·tieipantcs t'CIH•nci<~lll ~xprcss:li11L'tll,' l> ,, · rnltl .\ rL't:\!rso. con~.:urd.111:f,, ll.c'l'r: ... n 'ti,, •.'l\11! ts ... _, ,,_., 
t:.\.arad:ts Jll'l<l Comiss:1o. abdicando seu din .. -:w .•.: .,._.,II.Sl1 l'lll rl'i~:L.:i.o :: , .t:·.l • .. tc·r du '.!1\l•. •'. :llu o,, ::>r111~! t!t: 
prm:cd i11 i' .. '! I lU . 

J>~.·l f bto de aprcsr:ntar :tmdhor prop,;st:• ,·o 1\..:1H r pr:<.,\1. ··:.:,n·l • '"' :1 Co.IJ's~~ •. d.: ... · '•', 'H. l .. t.:' . ;,_lctu 
lic it::d\l s..:.i:t i\l).ll/DICADO :tt>'- I'L':lccdurcs: 

!VECO- PüSSOLI CAIVI!NllÜl·:S LTD,\. lu _.,·,.u .• :• Ci'\!'.1 ;ot; .. .. " ,, . . G·10.2 1)~,0th,l-11 
ralo1· total tk RS-269.950.00 (Duzentos c Sl·.;~,·a .~. c 1·~:!:•: [\~i!. !\uvl•,·c: .. : .. ~· Ci •. • ! ... !.l< L.·.·. 

a~sin.td .. 

, :. '•·•. (., J I 

_) 

.. 

4o 
0 

\,. t 

l.t l \..'..- ,, t 
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Prefeitura Municipal de Nova C ó\Lt0:w~~~-~} 
Rua Bahia, 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 ',!f,-_ ~ R:/ 

CNPJ N.0 7~.845.39410001 -03 - Fone(044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-13ê3 ~- .:_;.. ..," 
E-ma1l: pmncantu@hotmaJI.com ou pmncantu@ig.com.br 

ATA DE ABERTURA DE LIClTAÇAO 
PROCESSO LICITATÓRIO ~" 022/2016 

PREGÃO, na runna prcscnt·ial n" 013/2016 

1\s fO :OO hs (nove horas) do d ia 31 de Maio d..: 20 16, na Sala de Reuniões da PreFeitura Municipal de Nov:1 
Cantu, reuniu-se os membros da Com issão de Licitayões e Prcg5o designados. com a fin<.1idadc de p.-occdcr '· 
abertura dos envelopes e julgamento das propostas, da licitaçào acima referida o qual objdi 1<1 a aqui~içào de O 1 
Caminhão coméfarH\jtre..1S'ellíll~:!u., em conformidade com as d isposições contidas no Edit<~l, o Premknte abriu a 
sessão pública, efetuando o credenciamento e recebi mento dos envclo )CS, que teve como participante a empresa: 

IV ECO- POSSOLI N CAMINIIÕS L TDA 
CNPJ n° 04 .640.295/0001 - 11 

EMPRESA /CNPJ 

Aberta a sessão pelo pres idente, constatou-se qu.:: O I empresa compareceu para paniei pr1r do certame. e, 
Gpresento u os envelopes de n° O 1 c 02 . Iniciou-s..: então a abertun1 do e11\ cltlpc contendü a p,·oposra de orcços. s..:ndo 
da seguinte forma: 
LOTE OI -
IT Eivl 

OI 

OI 

Valor Uni tário 

R$-269.950,00 

I CMPRES/\ VEI'<Cf::DOR/\ 

I IYECO- POSSOLI.'\1 C)!I\IINIIÕES LTDA 
I CNPJ n° 04.640.295/00)d'f- l l 

/ 
Encerrada a fase de negociação de pre~. lo i declm·ada vencedora as P"-''-=·o.L)..;.O<:._c-'-s__,c-'le-'-: - ·- ---T-------, 

E.YA/111: OTI !IDE PU.EÇO 

// ({':\'ITARIO) 
RS-

Valor 

Total RS-

IVECO- POSSOLIN CA:\~IIÕS/LTDA ___ ---------* 
CNPJ n° 04.640.295/000)-11 . __ __Ll. ____ _, 

-261)~~00 ' 269.95(1, Jli-OI 

IYECO - POSSOLI CAIVtiN i lÓES ETOA, JnstTilo no CNt_;i sob o n" O.t .640.295/0001-l l , no item n" OI no 

Vlllor total de RS-269.950,00 ~uzc.rítos c Sessenta c Nove ~'f~, Novcccntus c Ciuqucnta Reais); 

Inic iou-se então a áb q;f'Üra do envelope contcnduf documentação de qualificação da participante, c, contatou
se que as Empresas apreJé '~·am toda a docttmentaç~o 0igida em EditaL 

Os pa ti icip5}11lcs renunciam cxprcssamcnk· 1l di reito ú 1·ccurso, collcord<J,ldo intcgnil1nentc c01ll as d..:ci~i"cs 
exaradas pela Comiss~o. abdic:·.ndo seu din:i to d..: recurso -.:111 n.; laç:iu a qualqucr d,Jcun lC•l"'- ;1t0 lL• i'ur·n.1 d..: 
procedi mcnto. 

Pelo fato de apresenta r a melhor proposta c o menor preço, recomcnda a Comiss;lo de Licitado. qlic o l'bjcto 
licitado seja ADJUDICADO aos vencedores: 

IVECO- POSSOLI CAMINIIÕES LTDA, lnscJ-ilo no CNPJ sob o n" O.t.640 .:?95!0001 - ll, no iicm n" 01 no 
vnlor total de RS-269.950,00 (Duzentos c Scsscnt<~ c Nove \Iil, ~uvcccntns c Cinqucnta Reais); 

'\ada mais havendo a tratar. encerrou-se a reunião c lavrou-se a prcscnt..: ata que ;,pós lida e .tprovada V<ll 

assinada. 

Nova Cantu, Paranú. 3 I de '\ bio de 2.0 I ú. 

Comissão/ Equi pe de Apoio: 
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POSSO~I 

MODELO No 01 
Possoli Caminhões Ltda. 

Rod Br 277 Km 582,3 S/N Tel. 45 3227-2022 
Fax 3227-2022 e-mail: possoli@possoli.com.br CNPJ 04.640.295/0001-11 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Prefeitura de Municipal de Nova Cantu - Pr. 
Ao Pregoeiro 
Pregão Presencial : N°013/2016 
Lote: No 01 

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. s.a nossa proposta de preços, e 
preços fixos, relativo ao fornecimento de CAMINHÃO IVECO TECTOR 260E28 (6X4) 
OK 2016/16,equipado com caçamba basculante marca FACCHINI de 10m3 conforme 
edital. 

O valor para fornecimento é de R$ 269.950,00. (Duzentos e setenta e nove mil e 
novecentos e cinquenta reais) 

O prazo de fornecimento é de (90 dias) (sessenta dias) dias contados a partir da data de 
assinatura do Contrato de Fornecimento. 

O prazo de val idade da proposta de preços é de (60 dias ) (sessenta dias) dias a partir 
da data limite estabelecida para o recebimento das proposta (envelope no 1 e n°2)pelo 
Pregoeiro. 

Prazo de garantia do objeto é de 02 (dois anos) 

Atenciosamente , 

-
... 

·04.640.295/0001-1 "t 
POSSOLI CAMINHÕES 

LTDA. 
ROD. BR 277 · KM 582+ 300MT 

I ~ .. CENTRAL! TO · CEP 85803-650 t 
e;:_SCAVEL - PARANt• -· 
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CARACTERISTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO- MODELO 07 
EDITAL DE:PREGÃO PRESENCIAL n° 01312.016 
PROPONENTE: Posso/i Caminhões Ltda CNPJ 04.640.29510001-11 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu- Pr. 
NOME DO BEM: CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE (6X4) 

LOTE N°:01 

N° DE UNIDADES PROPOSTAS:01(UM) 

(1) DISCRIMINAÇÃO 2) EXIGENCIAS DO MUNICÍPIO (3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO 
PROPOSTO 

1. MARCA/MODELO Indicar IVECO TECTOR 260E28 
1TANO /MODELO 

- -
-~--'""· " .. ~ 2015/16 '""': - -~~- -~-'""-,..~--·•.'-'1" ...... ~ 

2016/16 •• ----..,...,n 
... -

2.CHASSI DE CAMINHAO 
... "fil •.• - . - ·- ~ .. 

~)~.~~t~ ~-~r~~l~~~(~l~a,'ij~~;~:~ ~ 'I " . - -
2. 1. MOTOR "1: '' -· ... - " 

.. ~3'' -r·•.·t:·'"'''~f~~-- í - ~t.~. :-;:t·-~·-7·~, -~:::t1 ... ~~--;·~:-· 
2.1.1. Marca/ Modelo 

~ •..:--- . --
·r Indicar -.,_ "- --~ --·....__~-. .. 

IVECO STRALIS 460S36T u 

2.1 .2. Mínima potência efetiva líquida (CV) 
270CV 

280CV 
- - - - c - ~ - - - _.....,__...-... ,_ -: .... ~ '.......___ --- -· ... 

2.2. TRANSMISSAO 
-·-·--· . -

) ·' - - ~- .. r 

2.2.1 Número de marchas à frente 1 O marchas a frente -
Mínimo de 8(oito)marchas a frente (08sincronizadas) e 3 a ré 

2.2.2 Tração - 6x4 - - - 6x4 ·- . 
2.3. CAPACIDADE, DIMENSOES E PESO 

. . . . - -~ - - -
...... - . - ~ 

2.3.1 Capacidade de carga sobre o chassi do 
Indicar 12.000Kg 

veiculo sem considerar o peso da Caçamba (Kg) 
2.3.2. Capacidade admissível sobre o eixo 

6.000Kg 
6.600Kg 

d iantei~o (kg) - -- -
2.3.3 Capacidade admissível sobre o eixo traseiro 

17.000 Kg 
18.349Kg 

~- -
2.3.4. Peso Bruto Total homologado (Kg) 23.000Kg 

23.000 Kg - - - --
2. 3.5 Distância entre eixos dianteiros e traseiros Compatível para insta lação da Caçamba Compatível para instalação da 

Basculante Caçamba Basculante 
2.4. EIXOS 

- --- ~ --
2.4. 1. Número de eixos 03 eixos ·- 1-- 03 eixos -

- l '1 A ~ 11 f\ " n r-h'\n.- ,_~, - - . ~ 2.5. DIREÇAO 
-·· 

.J 'T . V"'1'V. L\10/.Y_VU t- I ,. .L. I PRe-
- -- Tlt."' 

-- " I ., I 

( 
. - ·· -·. - "'..,~2+30oMT ·~ 

• CENTRALITO CEP 8580U6o f 
' ::ASCAVEL - PARANA , - -~ 

·~ \t. . . . r -: 
J ·.j ó \ :t~~ -----

I 

'} 

/
., 



CARACTERISTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO- MODELO 07 
EDITAL DE:PREGÃO PRESENCIAL n° 01312.016 
PROPONENTE. Posso/i Caminhões Ltda CNPJ 04.640.29510001-11 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu- Pr. 
NOME DO BEM: CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE (6X4) 

2.5.1. Tipo 
Hidráulica 

2.6. CABINE 
2.6.1. Tipo 

Si moles 
2.7. PNEUS 

LOTE N°:01 

N° DE UNIDADES PROPOSTAS:01(UM) 

2.8. ACESSORIOS E OPCIONAIS EXIGIDOS 
PARA CADA VEÍCULO ------ -

";~-;·:--- ... ·-~.,::-.; --;- ·~: ·. ~ ~ 
"'.l•l~~~ 

2.8.1. Aro e pneu socorro 
2.8.2. Espelhos externos com braços fixados à 
cabine 

Sim 
Sim 275/80R 22.5 

SIM 

2.8.3. Macaco hidráulico tipo garrafa. compatível 
com o veículo, capacidade (t) 

Sim, compatível com capacidade de carga J Sim, compatível com o PBTC do 
do veículo veículo P/ (20T) 

2. 8.4. KiT de Ferramentas Exigido por lei e normas do SIM Exigido por lei e normas do 
CONTRAN CONTRAN 

2.8.5. Aplicação de Logomarca do Programa I Conforme modelo a ser fornecido -:;;S:-;-1:;:-;M;----:c=-o- n-f=--o_r_m_e--m- o--=d--:e-=-lo- -a-- s- e- r--1 
fornecido 

3.CAÇAMBA BASCULANTE 

3. 1 CAPACIDADE MINIMA (m3
) Minimo de 10,0(doze) m 3 10,0 m3 (dez) 

3 1.1 Tipo de ac1onamento da caçamba Indicar De ação indireta 
3.2 AÇO DE CONSTITUIÇAO DA CAÇAMBA E 
ESTRUTURA 

SAE 1020 - ASTM A-36 OU SAC-350 

3 3 Comprimento ÚTIL 
3 4 LARGURA MÁXIMA 
3.5 ALTURA MÁXIMA 

3.6 PESO (Kg) 
3.7 LATERAIS. TAM PA TRASEIRA, 
FRONTAL E FUNDO (espessura) 

r 
__ J 

il 

Indicar 
Indicar 
Indicar 
Ind icar 

PARTE I 1j4" 

~ POSSQLJ C~S~ 
t 

POSSOLI CAMINHÕES 
L TOA. 

ROD. BR 277 KM 582 + 300MT 
I r.. CENTRAL! TO CEP 85803-650 u~ I 
~SCAVEL - PAR~ 

SAC-350 

5,000mm 
2,489 mm 
900mm 
3,349 Kg 

1j4'' 

pr,>E' 
é:~ ,!· ~~ 

oY ·. ~ 
() ' . C:.' 
>ll ~-" . • ~i 
· - . rv_ . " . ~. ~ -~ h~ "t . , - ' 

I"' ·• h)_, )._.) '\_. ~ ' r-.. . ~--

/vd\?\ 
" ....... -



CARACTERISTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO -MODELO 07 
EDITAL DE:PREGÃO PRESENCIAL no 01312.016 
PROPONENTE: Posso/i Caminhões Ltda CNPJ 04.640.29510001-11 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu - Pr. 

LOTE N°:01 

NOME DO BEM: CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE (6X4) N° DE UNIDADES PROPOSTAS:01(UM) 

REFORÇ---cs-- EXTERNO DA---cAÇAMBA - ~- ---
Sim reforço externo em chapas de-3.8 Sim 

CONFECCIONADO EM CHAPAS DE AÇO AÇO Perfil "U" 
DOBRADAS EM PERFIL "U " 
3.9 ANTEPAROS (PARA-BARROS) Indicar Sim em chapa de aço 
CONFECCIONADOS EM CHAPAS DE AÇO 
3.10 PARA- CHOQUE TRASEIRO EM Sim, conforme Resolução 152/03 Contran Sim, conforme Resolução 152/03 Contran 
ESTRUTURA REFORÇADO 
3.11 FAIXAS REFLETIVAS Sim, conforme Resolução 152/03 Contran Sim, conforme Resolução 152/03 Contran 
3.12 Protetor para Ciclistas Sim, conforme normas do Contran Sim, conforme normas do Contran 
3.1 3 ISSO -9001 Sim Sim conforme certificado anexo 
4. GARANTIA Mínimo 12meses da entrada em operação 12meses da entrada em operação 
5. TREINAMENTO DE MECANICOS E No mínimo 08 horas treinamento Treinamento Técnico com entrega 
MOTORISTAS (duração) de 08 horas_ 

A proponente deverá preencher todos os espaços vazios da coluna 3 (três) com as especificações do equipamento proposto, 
obedecendo o mesmo sistema de unidades e padrões adotados nas colunas 1 (um) e 2 (dois) . 

( 

{ 
;K 

~f 

Possoli Caminhões Ltda CNPJ 04.640.295/0001-11 
Genaro Dutra Jr - RG 3023924-5 
Cascavel, 20 de janeiro de 2.016 

POSSOW 

104.640.295/000'1·- 11 .. 
POSSOU CAMINHÕES 

LTDA. 
ROO. BR 277 - KM 582+300MT 

~ CENTRALITO - CEP 85803-650 I 
SCAVEL - PARANÁ , -



TUV NORD GROU-' 

CER:t'IF:ISADO 
A BRTÜV certifica que a empresa: 

FACCHINI S/ A 
Avenida Dom Pedro I, 2321 - Distrito Industrial li 

15502-040 - Votuporanga - SP - Brasil 

Implantou e utiliza um Sistema de Gestão da Qualidade para 
a seguinte área de aplicação: 

Desenvolvimento e fabricação de implementos 
rodoviários e agrícolas. 

O Sistema auditado está em conformidade com a norma: 

NBR ISO 9001:2008 

Maiores detalhes sobre a àreri de aplicação dcsl~ ceni11ca:do t' aplit.~atHhdu<l t: d()s r~tl ~~ ~th"'~ <! ~ !lorm;~ f'.: rl ~ ISf \lf Jf1 ~ 1 J• Ir,. fh d' m ~,·r Ü l ll ftH\ t trn•) f:! 
c.mpre~ cert.ilka.d a 

Válido de: 28/11/2015 
Válido até: 14/09/2018 
Certificação Inicial: 200 1 

Ciclo de Auditorias: 28/09/2018 
No de Registro do Certificado: S-0851 

t\ n:hda.dc: deste certlfkado estã sujeita ao atendimento sahsfat ôrio e r ontin·Jo ?Cia e- mprt':sa das cl)nd iÇÕf'S estabelecidas n o contrato rt~ centrl('açl1..o 
Este cert1ri<:ado permite o registro na rela ção de empresas certificadas do Sistema Brasut:lfo de Avd.li<\ção d<t Conform tdadt. 

Barueri -SP, 18/ 12/ 20 15 
R~v . IJO 

-



TÜV NORD GROUP 

No DO REGISTRO DO CERTIFICADO S-0851 
NBRISO 9001:2008 

F ACCHINI sI§; 
FILIAIS 

Av. Felíciano Salles Cunha, 3055 - Distrito Industrial 
São José do Rio Pretob- SP - Brasil 

Rod. Washington Luis Km 442,5- Distrito Indu strial Ulisses 
Guimarães - São José do Rio Preto - SP - Brasil 

Rod . Euclides da Cunh a, Km 514- S /N - Zona Rural 
Votuporanga - SP - Brasil 

Av. Eng. Newton Flávio Silva Pinto - 1521 - São Pedro 
Mirassol - SP - Bra sil 

ESCOPO 

DESENVOLVIMENTO E FABRICAÇÃO DE IMPLEMENTOS 
RODOVIÁRIOS E AGRÍCOLAS. 

Esta certificação Coi conduzida de acordo com os procedimentos de a uditoria de certificação da BRTOV Avaliações da Qualidade S. A. e 
es tá sujeita as a uditorias periód icas dt monitoração 

BaroJeri - SP. 18/12/lO 15 

BRTÜV Avaliaçõc da Qualidade S.A. 
Al. Madeira, _ 2 - J' n nckn 

06'15·1·0 I O - A,., <'TI - SP Rra,i. BRTÜV 



POSSO LI CAMINHÕES L TDA 
sn ALTERAÇÃO CONTRATU AL 

CNPJ 04.640.295/0001 -11 

AZANOR .JOSÉ POSSOLl, brasileiro. casado em t·egimc de comun hão UlliH·rsal de bens.. 
cmrresário. portador da carteira de identidade 6/R 274.574 e.x pcdida pe la SSIISC em 2ü/04JI97:\ 
e do CPF 252 .191 .389-87. res idente e domicil iado à Ru a Vis<.;onde de Cairu . si nn. bairro .lardm1 
Ae roporto. Criciúma/SC , CEP 88 .804-320 e AZANOR FÁBIO POSSOLI. brCJsilct rn. ca:-,ado 
em rcg1111e de comunhão Parcial de bens, maior. empresário. portador da carteira de identidade 
(,/R 3. 173 .164 expedida pela SSP/SC em 28/08/ 1990 e do C P!: 0 1 7.738 . 1 t~9-:)l. rc~idenlt' r 
domicili ado à Rua Visconde de Cair(J , s/n°, bairro Jardim Aeroporto, Cric iúma/SC CTP 88 .80-l-
320; sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob o nome POSSOLI 
CAMINHÕES LTDA, estabelecida na BR 277 , KM 582+ 300, Centralito. Casca" el. estado du 
Paraná, CEP 85 .803-650, com contrato social constitutivo arqu ivado na Junta C'omct-cial do 
Paraná sob n° 41204648665 em 30/08/200 I, resolvem de comum acordo alterar pela tjlll lllu 1·e: . 

~cu s atos con:-;titutivos através das cláusu las seguintes: 

1" Cláusula : 
O capital soc ial que era de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reai s) divid idos cn1 =:o 000 ( \inte tvlilt 
quotas de valor nominal R$ I 0,00 (Dez Reais) cada, fi ca elevado neste ato para R$ 880 OOO.tJO 
(Oiltlccntos e oitenta mil Reais) di vididos em 88 .000 (O itenta c oito mil), quota:; de valor ;wmmal 
R$ I 0.00 (Dez Reais) cada, aumento este r roccdido com a incorporação parcial do saldo da (Onl<l 

reserva de luc ros. demonstrado no balanço patrimonial. encerrado em 31 · 12/20 11. ~c.:nd ( l 

subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma. a saber : 

Parágrafo Primeiro - O Sócio AZANOR JOSE POSSOU possui in tegrali1.ada<. 52 ii(Hl 
(cinqüenta e dois mil e oitocentas) quotas no valor de R$ 528.000.00 (q uinhcn to~ c vinte~, \\ tl1' 
mil reais), em moeda corrente nacional. 

Parágrafo Segundo - O Sócio AZANOR FÁBIO POSSOLI possui integralit.aJ a.., 35 .200 (trinl<t 
c CIIICO mil e duzentas) quotas no valor de R$ 352.000,00 (trezentos e cinyücnta e do i ~ mil rcat:-. 1. 

em moeda corrente nacional. 

\ .... ~ .. --.-~-s~~~i·~~-~~===-=--=~~~~~-.==~J_·-p~~c<:~t·~-~~.:~ ~ -·-:·- Qu~t~~~--~ -l ·-
:~~~~-~~~~sE P?SSOLI ____ ..... . . L _______ .~o_:'o_\._ ...... _ ?3·.~!~ . 
\ AZANOR FAl3l0 POSSO LI I 40% t 35. 2.00 I 

. .. ···--- - ------- -- . - .. ,j . ... . . - .. ·-·-·\ ·· . .. .. ..... _ .... .. " \" " , _ 

I TOTAL lOO 'Y.. 88.000 
\. --·- ... ,._ - _________ .. ______ , ·-· ___ _1 _ ______ .. .. --··--· ·---- ·---'-· . 

2" Cláusuht: 

Capital R$ 

Ri ~2X .OOO 00
1 

R$ ~52.000.00 
... - . I 

RS 880.000,00 

Será destacado neste ato, o capital de R$300.000,00 (trezentos mil Reais) para a 
Ctlial inscrita pelo NIRE 41901090470 e pelo CNPJ 04.640 . 29~/0002 -00 com sedq nn 
Rodo via l3 R 280, KM 538, Área industrial , Vitorino- PR, C~P 85.520 000. 

I ~~r f~ T, 
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POSSO LI CAMINHÕES L TDA ~/ 
511 ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

CNP J 04.640.295/0001-11 

3" Cláusula: 
Tendo em vista a mod ificação ora ajustada c em consonância com o que ck tcrmina o art . 2.031 Ja 
lei nP 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atua lizar c consolidar o contrato 
social, tornando assim sem efeito , a partir desta data, as cláusulas e condH,:õcs contidas nn 
contrato primit ivo que, adequado às disposições da referida lei n° I 0.406;2002 aplicú"eJs H e:--tc 
tipo soc ietário passa a ter a seguinte redação: 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 

AZANOR .JOSÉ POSSOLI, brasileiro, casado em regime de comunhão l •nJver<.;al de bens. 
empresário, portador da carteira de identidade 6/R 274.574 expedida pe la SSI/~C em 26104/19'1 
c do CPF 252.191.389-87, residente e domiciliado à Rua Visconde de Cairú, s/n", bai rro Jardim 
Aeroporto, Criciúma/SC, CEP 88.804-320 e AZANOR FÁBIO J>OSSO LI, brasileiro. casado 
em regime de comunhão Parcial de bens, maior, empresário, portador da cartei ra de identidade 
6/R 3. 173 .164 expedida pela SSP/SC em 28/08/1990 e do CPF 0 17.7:'8. \49-31, residente c 
domic iliado à Rua Visconde de Cairú, s/n°, bairro Jardim Aeroporto, Crici(lm<t SC. Cl.P RX Rn·l
:120. com contrato social constituti vo arqui vado na Junta Comercial do 1\mmú :-.ob n · 
41204648665 em 30/08/2001, resolvem de comum acordo conso lidàr pela quarta ve~. ~eus a\0<., 
constitutivos através das cláusulas seguintes: 

t" Cláusula: 
A sociedade gi ra sob o nome empresarial POSSOLJ CAMINHÕES l.TDA. 

2" Cláusula: 
O domicílio da sociedade: 

MATRIZ 
Rodovia BR 277, KM 582+300 
Bairro Centra1i to, Cascavei-PR, CEP 85.803-650 
CNPJ 04.640.295/0001 - 11 
NIRE 4 1204648665 

FILIAL 01 
Rodovia BR 280, KM 538 
Area Industrial. Vitorino-PR, CEP 85.520-000 
CNPJ 04.640.295/0002-00 ,.., 

•. NIRE 4 190 I 0904 70 
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3" Cláusula: 

POSSOLI CAMINHÕES L TOA 
sn ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

CNPJ 04.640.295/0001-11 

A sociedade tem por objetivo social de Comércio atacadista de caminhões no\os l' usados. pt.:ças 
e acessórios: Serviços de lanternagem, funilaria e pintura de veículos automotores 

4" Cláusula: 
O capital social é de R$ 880.000,00 (Oitocentos c oitenta mil Reais) divididos em RR 000 
(Oitenta e oito mil) quotas de valor nominal R$ I 0.00 (Dez Reai s) caua. JÚ total mente 
integralizadas, em moeda corrente do País. pelos sócios: 

Parâgraro Primeiro -· O Sócio AZANOR JOSE. POSSOLI possui intt:gralit.ada~ 52 HOO 
(cinqüenta e dois mil e oitocentas) quotas no valor de R$ 528.000.00 (quinhentos c '-'Íntc c ui to 
mil reais) , em moeda corrente nacional. 

Parágrafo Segundo- O Sócio AZANOR FÁBIO POSSOLI pass\.li integra liradas ~5.200 (trl n tt~ 
c cinco mil e duzentas) quotas no va lor de R$ 352.000.00 (trezentos e cinqOema c Jnis mil reais}. 
em moeda corrente nacional. 

I. ---··-· , .. -
Sócios Percentual Quotas ~ c 

I ÃZANOR JOSE POSSOLI ! 60% 52.800 j 

-- -

~ pit~ I -~~~ I 
R$ 528.000.00 

: AZANOR FABIO POSSO LI 40% 35.20() I R$ 352 00(J,00 

I~OTAL 100°/Ít 88.0001 I~S· 880.000,00 1 

----·--- ------. 

5" Cláusula: 
1\ li)ial inscrita pelo NlRE 4190\090470 c pelo CNPJ 04.640.295/0002-00 ctH\1 ''"d' na Rmln\ 1a 1~1~ 
2RO, KM 538. Área industriaL Vitorino - PR, (TP 85.520-000, tem cap1tal dcstacaÜl 1 d~.: 
R$300.000,00 (trezentos mil Reais). 

6" Cláusula: 
1\ :-;ociedade iniciou suas atividades em 20/09/200 I e seu prazo de duração é indeterminado. 

7" Cláusula: 

I 

As quotas são indivisíveis c não poderão ser cedidas ou transfendas a tcrccmls sem ,. 
consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado , em igualdade de condições c preço dir~ito 
de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se reali zada a cessão <.le i a~. ,, 
alteração contratual pertinente. 

8" Cláusula: 
/\ responsabilidade de cada soc1o é restrita ao valor de suas quotas. rnas todos rc~pondcm 
solidariamente pela integralização do capital social. 

9" Cláusula: 
A administração da sociedade caberá aos soc1os AZANOR JOSÉ POSSOLI e AZA~OR 
FÁBIO POSSOLl, com os poderes e atribuições de assinar isoladaniente, representarão a 

I 



POSSO LI CAMINHÕES L TDA 
sn ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

' r·-·: ,· .. 
CNPJ 04.640.295/0001- ll I',/ 

sociedade em ju ízo ou fora dele. Ativa e Passivamente, ficando. entretanto l{ect~do e sem 
qualquer valor a assinatura em favor de endossos, avais, fianças, cauções. onerar ou .alienàr bcn.~ 
imóveis da sociedade, ou obrigações estranhas aos objetivos sociais sem autori;.a<;.iio·.do outro 

' ( 

sócio. ·:< 

10" Cláusula: 
1\o térm ino de cada exerctcto social, em 31 de dezembro. o adm inistrador prestará Cl)tlla-. 

justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inven tário. do balanço patnmon t;t' 
c do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios. na proporção de suas quotas. O'- luctw, 
ou perdas apurados. 

1 t" Cl~wsula : 

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício soc ial. os sócios deliberarão sobre a~ cnnla~ 
e designarão administrador (es) quando fo r o caso. 

12" Cláusula: 
Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma reti rada mensaL a tit ulo de pro lahorc. 
observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

13" Cláusula: 
Falecendo ou interd itado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com t ):-; 

herde iros , sucessores e o incapaz. Os seus herdeiros e/ou sucess.orcs legais o substituirão crn 

comum na sociedade, se a Lei assim o permitir, devendo comunicar a mesma. ror cscnto. qual 
deles será seu representante enquanto as quotas do sóc io falecido se acharem t ndivisa~. pela 
partilha será feita a alteração contratual para a inclusão de um novo sócio ou novos sóc io~ . Nào 
sendo possível ou inexistindo interesse destes OLI do(s) sóc io(s) remanescc nte(s ). o valor de ~ L·u-.. 

haveres será apurado e liquidado com base na situação patr imon ial da sociedade. il data d~t 

resolução. verificada em balanço especialmente levantado. 

Parágrafo único -O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a soe~edade -..: 
resolva em relação a seu sócio. 

14" Clúusula: 
O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de C:\ercer a 
admin istração da sociedade, por lei especial , ou em virtude de condenação criminal. ou ror ~c 
encontrar (em) sob os efeitos dela. a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 
cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação. pei ta ou suborno. concussão. peculato. 
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de dct'esa da 

''\ c ~mcorrência, contra as relações de consumo. fé pública, ou a propriedade. 

15" Clúusula: 
A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar ti lial ou outra dependência. med1antc 
alteração contratual assinada por todos os sócios. 

4 
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1611 Cláusula: 

POSSO LI CAMINHÕES L TDA 
sn ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

CNPJ 04.640.295/0001-11 

I ica eleito o foro da Comarca de Cascavel , no Estado do Paraná. para o nercício c o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

F. por estarem assim justos e contratados, lavram, datam e assinam, o presente instrumento em ~ 

(três) vias de igual teor e forma, devidamente assinada c rubricada entre os sócios. que se 
obrigam por si e, por seus herdeiros, ao tiel cumprimento de todos os seus termos 

Criciúma/SC, OS de Jtl ho de 2012. 

restem unhas 

Mareio Rodrigo Fernandes 
R(i /UF 2.802.372 SSP/SC 

;' 

/ 
1/ 

~I ,.....__U, 'VI. 
- --'--..,---_:__--,4;---- ---

AZ OJ~·F ÁBlO POSSO LI 
CP 017.738.149-31 

\ ..) _ { j 
' .. ~~ l ~">0'\A _l_p_::_)_•.·l ci~ L'\Y .. ~ 

Jaquelt e Locks Stlvetra 
RG/U F 48.090.956 SSP / SC 

Este alteração contratual ~elaborada pelo c ontabi lista: 

DEOMÁRIO ALVES FERNANDES JÚN IOR 
CONTADOR 

CRC/SC 020181 /0-9 
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27/05/2016 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral- Impressão 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

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

REPÚBLICA F.EDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAl!. DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMER,O DE INSCRIÇÃO ·• 

04.640.295/0001-11 
MATRIZ 

10M E EMPRESARIAL 

I POSSOLI CAMINHOES L TOA 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOM E DE FANTASIA) 

POSSOLI CAMINHOES 

CóDIGO E DESCRIÇÃO DAATMDADE ECONÓM ICA PRINCIPAL 

45.11 -1-04- Comércio por atacado de caminhões novos e usados 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 

DATA DE ABERTURA 

30/08/2001 

45.30-7-01- Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 
45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2- SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

I LOGRADOURO 
BR277 

I COMPLEMENTO 
582+300 

l CEP 

~5.803-650 

I ENDEREÇO ELETRÓNICO 

I BAIRRO/DISTRITO 
CENTRALITO 

NTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) , .......... 
I SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I :!~0 ESPECIAL 

I MUNICIPIO 
CASCAVEL 

I TELEFONE 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. 
' 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

30/08/2001 

I ~SITUAÇÃO ESPECIAL 

I 

Emitido no dia 27/05/2016 ·às 08:52:05 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 

Consulta QSA I Capital Social Voltar 

- ---------
http://www.receita.fazenda.gov.br/prepararlmpressao/lmprimePagina.asp 1/2 



27/05/2016 SINTEGRN PR - Consulta Públ ica ao Cadastro 

SINTEGRA 
Consulta Pública ao Cadastro do 

Estado do Paraná 

Data/Hora Host 
Cadastro atualizado até CELEPAR 

a data da consult a 27/05/2016- 08: 52:39 IDENTIFICAÇÃO 

jCNPJ: llo4.640.295/0001-11 fllnscrição Estadual: ll90243406-24 

!Nome Empresarial : IIPOSSOLI CAMINHOES LTDA 

END:EREÇO 

!Logradouro: IIROD BR 277 

INúmero: llsN llcomplemento: ~IKM 582,3 

!Bairro: IICENTRALITO 

!Município: !!CASCAVEL I lu F: IIPR 

ICEP: IIB5.823-500 !!Telefone: 11(45)3227 -2022 

IE-mail: IINÃO CADASTRADO 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
I ~~~511104- COMERCIO POR ATACADO DE Atividade Econômica Principal: 

CAMINHOES NOVOS E USADOS 

Atividade(s) Econômica(s) 14530701 -COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E 
ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS Secundária(s): 
AUTOMOTORES 

!Início das Atividades: 1109/2001 

!situação Atual: IIHABILITADO - DESDE 09/2001 

!situação Cadastral : IIATIVO - DESDE 09/2001 

lsPED (EFD, NF-e, CT-e): li Maiores informações clique aqui 

I 

I 
I 

I 

! 
I 

I 

! 

I 
I 

I 

I 
OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não 

valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a 
responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas. 

Consultar novo contribuinte do Paraná 

Acessar cadastro de outros Estados 

http://www .si ntegra. fazenda.pr.gov.br /si ntegra/ 
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POSSO L.! 

GOVEflNO MUNICIPAL Df CASCAVEL 
SECRJ..;1; iRIA O/<; f'f.\.4 NÇA,\ 

IJEPii RTAMEN1'0 fJI:. HI~'CJ::l'fil 

CAMINHOJ•;s LTDl \ 

POSSOLI CAMINHOES 

0~.640 . 295/0001-11 . !'l{()l'{)( ()j \) 60349/11/2012 
' -

:58696000 

I ) ,' 

I'' ,.•-, 582 582+)Q() 

.: ··' '"· ZONA 
1 
''fh:RlJRL 10' !·'\ :\H-.Nlft CENTRALITO GLEBA GOLONIA 1 ~11 'Hit 1 "''' 

·.•t•. n: .\ I :F l't(t'-..o'lf' .'\ !.COMERCIO A.T.A.CA.DISTA DE CAMINHOES NOVOS F. IJSADOS. PECAS,. ,,(t·:·;:,qr·r<:· 

SERVICOS DE t.ANTERNAGF.l1 , FUNILARIA f: PINTURJ.I DE VF.JCUJ'';o, •'J'I.,W''!' · ••II 

;, ; ,' ill',l ll ·', RENOVAR ANUALMENTE LIC SANITARIA E CERT VISTORIA DOS BOt~ªf:! RO:,. 
DAR COR~ETO DESTINO AOS RESIDUOS GERADOS PELA ATIVIDADF. 
P ROIBIDO EX.POSICAO DE VEICULOS NO PASSEIO; ATENDER RE;s 

17/09/2001 

Coro.P:r-est. . Servicos 54301 ~ ' 

, 1 1'\ Ji'fH\11·· ' · l ~ ~ · t_lt· l· t JI"ftf H r, ~ OfHl•O f RUl\ -JI\H/<1 ~H 1\i~~ H1 \ 1 UI ,'(Jf\WI r,,•t·lll.!r\f· "'l' d .:o~)) r•,y I 

'·'11 I •'\pf \ta f ti' ·~ • t M.t"'\ 

••!; ,, 

SETE C SERVICOS T!CNIC08 ! CON '1(1 •. 
020UL' 

''H ' I095 , 0f.l I ' 1' 1\ I !U '1 ) l ll', 

975,00 

0,00 

2]/}]/]01'2 

r >\ R1,0S I·. ~·'1. CASI\IIOT'<rO 

0,00 

11J/".tJ/( I I' .'I 

th "~'tulrtqn, IXt~nJt;-4f\'" 11 a .(:!(JJ, 

t111trt~ u1ffr:aruu. PT•'-I'nr•iJ * ' '"' on·. "'ti 

-IÍitWu rh ih·urn. 

fJfr"tl'U}t'IU'i(l' #t~1-:tlf' l'(l~lll'.f't• "v rltN' ltl,· 

t:lll H~l\l'(/il~fH"Ut. r•roh/~''•' I ~J i/J,f!tio,' I~ 
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27/0512016 

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA 
ATtVA DA UNIÃO 

Nome: POSSOLI CAMINHOES LTDA 
CNPJ: 04.640.295/0001-11 

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 . 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/1 0/2014. 
Emitida às 18:40:50 do dia 20/05/2016 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 16/11./2016/ 
Código de controle da certidão: 7FDF.2B76.8811.5627 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 
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Estado do Paraná 
Secretar ia de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 014603078-58 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 04.640.295/0001-11 
Nome: POSSOLI CAMINHOES LTDA 

Ressalvado o dtreito da Fazenda Púl)lica Estadual inscrever e cobrar débitos ainda náo 
registrados ou que venham a ser apurados . cer\t frcatTlOS que . veri ficando os reg istros da Secreta na de 
Estado da Fazenda . constatamos não ex isltr pendênc1as em nome do contribumte acima Identificado 
nesta data . 

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refe re-se a débrtos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessónas. 

fJru;um ' m i 

Válida até 26/08/2016 -Forneciment o Gratuitó 

A autenticidade desta certidão deverá ser confi rmada via Internet 
www ( azenda .t:Lr.gov. br 

J 
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Prefeitura Municipal d~ Cascavel 
Secrmm Mumds:at de Final:lças 
Rua Paraná, 5000 - Canca Postal l t3 

Ccmtmumte; 

POSSOLT CAMINHOES f.TDA 

Emereço: 277 
Comp: :K."' 58L 
CEP; 858036!:>0 Cidade: CASCAVEL 

Y~~: L~cftação 

c~~ Autemicmde: 524573346524573 

O CENTRALITO GLEBA CGL 
;hote-.Ao; 
UF. PR 

\.. 

I 1-
f 

I 
~ 



p I '\!-• 1 I • 

J 

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 
COM EFEITO DE NEGATIVA 

Nome: POSSOLI CAMINHOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 04.640.29 5/0001 - 11 
Cert i dão n ° : 50131357/2016 
Expedição : 27/05/2016, às 08:53:42 
Valida de: 22/1 1 /2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica- se que POSSOLI CAMINHOES LTDA (MATRI Z E FILIAIS), inscrito (a ) 
no CNPJ sob o no 04 . 64 0. 295 / 0 001-11 , CONSTA do Banco Naciona l de 
Devedores Traba l histas em face do inadimplemento de obrigações 
estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com déb1to garantido ou 
e xig i bili d ade suspensa: 
9955600-28.2006 . 5.09.00 69 - TRT 09a Região * 
* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora 
de bens suficient es. 
Total de processos : 1 . 
Cert i dão emi tida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho , acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011 , e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade d os 
Tribuna i s do Tr aba l ho e estão atua l izados até 2 (dois) dias 
ante r iores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais . 
A aceitação desta certidão condiciona - se à verificação de sua 
a u t e nt ic idade no porta l do Tribuna l Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emi tida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
A Certidão Pos i tiva de Débitos Trabalhis tas, com os mesmos efeitos 
da negativa (art. 642 - A, § 2 o, da Consolidação das Leis do 
Tr abalho), atesta a existênc i a d e registro do CPF ou do CNPJ da 
pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores 
Trabalhista s, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou 
ga r a nt ido s por depós i to, bloqu eio de numerário ou penhora de bens 
suficientes. 
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 0464029510001-11 

Razão Social: POSSOLI CAMINHOES LTDA 

Endereço: BR 277 KM 582+300 000001 I CENTRALITO I CASCAVEL I PR / 
85803-650 

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 si tuação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS . 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobra nça de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 18/05/2016 a 16/06/2016"' 

Certificação Número: 2016051802273690765702 

Informação obtida em 27/05/2016, às 08:51:46. 

A util.ização 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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Responsabiliclacle ele Todos 

ATESTADO DE CAPA CIDADE TÉCNICA DE FORNECEDOR 

O Município de Campo Bonito ATESTA para os devidos fins de direito e 
quem interessar possa que a Empresa POSSOLI CAMINHÕES LTDA, CNPJ 
04.640.295/0001-11, foi vencedora de licitação neste município, onde entregou 
UM CAMINHÃO IVECO, NOVO, TRUCK, COM CAÇAMBA, atendendo todas 
as exigências contidas em Edital. 

A empresa NÃO POSSUI fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica 
e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua 
obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos 
produtos/serviços à instituição financeira até a presente data. 

PELO EXPOSTO ACIMA SER A EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMO A PRESENTE. 

Campo Bonito, 20 de Abril de 2016. 

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTML CIVIl! 

MUNICiPIO DE ALTAMIRA DO PARANÁ 
COMARCA DE CAMPINA DA LAGOA • PR 

AUTENTICAÇÃO 

A presente fotocópia confere com 
o orio'n"lJ apresentado neste 
~'"'rviço t•<>lanal. dou fé. 

:l o - ;?QÇ: ana · Pr,.;d_/_f;./___;;, . 

ANDRÉIA JUUANE PIMENm 
ESCREVEWTE 

Reconheço por semelhança a firma de: GILMAR DELF DE SOUZA./././././ 

c~,.E:;;~i.:'..':É~~~-k ... ,, "'"''' 
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Escrevente J mentado 

FUNARPEN • SELO DIGITAL N' l"9 Q9 .uoujt .etsDy . Controle. 1\<GVB .nlnTF 

Consulte esse selo em http://funarpen.com.br 
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