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Prefeitura Municipal de Nova Cantu~ --,f_--~--~<;) . h# Rua Bahia n° 85 - Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

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

E-mail: pmncantu@ig.com.br 

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu , Estado do Paraná, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o 
Processo Licitatór io nº 037/ 2016 - Edital de Tomada de Preços nº 
022/2016, conforme especificação no Edital . 

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

"LOTE Nº 01 - ÚNICO" 
ÍTEM 01 - Empresa: Romac Técnica de Máquinas e Equipamentos Ltda -
insc rita no CNPJ sob o nº - 91.595 .678/0005-43, no Valor de R$-
59.877,09 (Cinquenta e Nove Mil Oitocentos e Setenta e Sete Reais 
e Nove Centavos). 

Nova Cantu, Paraná, 01 de Julho de· 2.016 . 

PUBLICADO EM , 2.. I nB I Lo te 
c-' c)f:_, J .... ~ . 

JORNAL: \)~....._,__ 

ED!C .&0 N.0 9 4w =frat ,4 " ?S( o:,. 

RESPONSÁVEL ~ -



MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
ADMINISTRAÇÃO 2013/2016 
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

Rua Bahia, 85- Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 (44) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@ig.com.br 

PARECER JURÍDICO 

Considerando que foram preenchidas as disposições legais da 

Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como o parecer da 

Comissão Municipal de Licitações, poderá o Sr. Prefeito 

Municipal de Nova Cantu, HOMOLOGAR o resultado do Processo 

Li citatório nº 037/2016, E di tal de Pregão Forma Presencial nº 

022/2016, em conformidade com a Ata da r eunião da Comissão 

Municipal de Licitação de 28 de Junho de 2.016. 

É o parecer . 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 01 de Julho de 2.016 . 

OA 

Assessor Juridico 

0:\Licitações\LICITAÇÕES 2016\PREGÃO\Licitação 022\PARECER JURÍDICO.doc 
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MUNICIPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

uPaço Municipal Martin Krupek" 

SCI - Sistema de Controle Interno 

Relatório Administrativo n°. 015/2016. 
Processo Licitatório n°. 037/2016. 
Modalidade Edital de Edital de Pregão n°. 022/2016. 

O presente relatório trata do processo licitatório n°. 021/2016 Aquisição de peças- Pá 
carregadeira Doosan. 

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, 01 de junho de 2016. 

Elis M iilllda Silva 
Controladora Geral 

Controlador Interno 

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 



Prefeitura Municipal de Nova C 
Rua BAHIA, n° 85- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

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

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
REF: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/ 2016 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS nº 022/2016 

A Comissão Municipal de Licitações) após análise 
documentação e proposta apresentada ) torna pública a 
processo licitatório em epígrafe à Empresa ) conforme segue : 

e verificação 
Adjudicação J 

LOTE Nº 01 (ÚNICO) - ITEM UNICO 

Item Objeto Proponente Valor Unitário 
nº (R$) 
01 Aquisi ção de Peças ROMA C TECNICA DE MÁQUINAS E Proposta preços: 

- Pá Carregadeira EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ nº R$ -59 .877,09 
Doosan 91 . 595 . 678/0005-43 (Cinquenta e Nove 

Mil Oitocentos e 
Setenta e Sete Reais 

e Nove Centavos). 

da 
do 

Comunica outrossim) que a comissão de licitação dará vis t as ao respectivo 
processo licitatórioJ a quem se sinta prejudicada ) para interposição de 
recurso. 

Nova CantuJ Paraná ) 29 de Junho de 2. 016. 

Comissão de Licitação : ~~ 

0<M~ J h-)~U 



Prefeitura Municipal de Nova C 
Rua Bahia, 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03- Fone (04~) 3527-1281 -Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail. com ou pmncantu@iq.com.br 

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇAO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 037/2016 

PREGÃO, na forma presencial n° 022/2016 
Às 09:30 hs (nove horas e trinta minutos) do dia 28 de Junho de 20I6, na Sala de Reuniões da 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações e Pregão 
designados, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e julgamento das propostas, da 
licitação acima referida o qual objetiva a aquisição de peças para Pá Carregadeira DOOSAN, em 
conformidade com as disposições contidas no Edital, o Presidente abriu a sessão pública, efetuando o 
credenciamento e recebimento dos envelopes, que teve como participante a empresa: 

EMPRESA I CNPJ 
ROMA C TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 
CNPJ n° 91.595.678/0005-43 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que OI empresa compareceu para participar do 
certame, e, apresentou os envelopes de n° OI e 02. Iniciou-se então a abertura do envelope contendo a 

d d f: d . - d fi ' d 1 d d d proposta e preços, e encerra a a ase e negoc1açao e _Qreços, 01 ec ara a vence ora as propostas e: 

ITEM 
COLO C 

EMPRESA VENCEDORA PREÇO TOTAL AÇÃO 
ROMA C TECNICA DE MAQUINAS E 

01 lo EQUIPAMENTOS LTDA R$-59.877,09 
CNPJ no 91.595.678/0005-43 

A -pos serem o erta os os ances ver ats, Jean o assim a c ass1 caçao fi d b fi d fi d d as propostas apresenta as: 
iTEM QTDADE ESPECIFICAÇÃO Valor Total/ítem-

R$ 
01 01 Pino 1.151,00 
02 54 Disco de Freio 15.066,00 
03 03 Vedador 267,00 
04 54 Disco de Freio 7.290,00 
05 03 Correia V 248,97 
06 02 Selo Poeira 27,00 

07 01 Motor de Partida 3.265,00 
08 02 Filtro 742,00 
09 01 Alternador 2.295,75 
10 12 Filtro de combustível 1.452,00 
11 04 Rolamento Círio 2.744,96 

12 02 Bucha 1.433, 76 
13 16 Calço 1.200,00 
14 02 Arruela de Impulso 687,80 

15 08 Óleo 15w40 2.480,00 

16 01 Conjunto Condensador 3.700,00 / 

~ 
17 01 Conjunto Condensador 3.425,00 ( 
18 06 óleo 85w140 2.322,00 \ 
19 06 Pré Filtro de Combustível 1.146,00 

20 01 Tubo de escape 549,51 
~ 21 01 Arruela de Impulso 256,00 

22 01 Espaçador 102,00 
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Prefeitura Municipal de Nova ~r[·:::::;. 
Rua Bahia, 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 , · ·• ... > • 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-136~ 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

23 01 Pino de Dobradiças 435,00 
24 01 Copo pré filtro 1.697,80 

25 02 Cruzeta 3.123,38 
26 02 Cruzeta 2.769,16 
.. 

ImciOu-se então a abertura do envelope contendo a documentação de qualificação das partiCipantes, e, 
contatou-se que todas as Empresas apresentaram a documentação exigida em edital. 

Pelo fato de apresentar a melhor proposta e o menor preço, recomenda a Comissão de Licitação, 
que o objeto licitado seja ADJUDICADO aos vencedores: 
ROMAC TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, Inscrito no CNPJ sob o no 
91.595.678/0005-43, no valor total de R$-59.877,09 (Cinquenta e Nove Mil, Oitocentos e Setenta e 
Sete Reais e Nove Centavos); 

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

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

Nova Cantu, Paraná, 28 de Junho de 2.016. 
'l"'õ) ~~ 

Pregoeiro·---1----------...,....:= 

Participantes: 



Órgão: 

PROPOSTA DE FORNEGIMENTO 
I 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

PROCESSO LICITA TÓRIO Nº 037/2016 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016 

Data: 28/06/2016- 09:30hs 

Licitante: Razão Social : ROMAC TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. 

Endereço: Rua E, nº 4727- Bairro: Parque San Michel. 

Município: Marialva- Estado: PR CEP: 86.990-000 

Fone/Fax: (44) 3232-1717 

CNPJ: 91.595 ?;78/C;v::.;S-43 

lnscricãc :~radual: 9054572090 

Inscrição Municipal 7251 

Dados Bancários: Banco do Brasil ag. 3415-0 c/c 18.314-8 

Representante Legal : MARAÍSA ANGÉLICA DOMINGUES FERREIRA. 

Cargo: Representante Comercial 
RG: 8.592.379-0 
CPF: 044.257.429-07 
e-mail: m .ferreira@romac.com.br 
Fone: (44) 9172-8681 

f91.595.678/0005-43l 

Ma tnz. Gravaui ~ RS 
Fone: -55 !51) 3-188.3488 
Roa. RS 118, Km 18, n• 51'15 
CEP: 9413("'190 
Bairro: Bom Sucesso 
Gravatai · RS 

Filial Sào Jose dos Pinhais - PR 
Fone: •55 1•~ 1 3398.8828 
Rod. BR _ • S, Km 1 I , n' 262-1 
CEP. J3015·000 
Lolrro: Campina 
São José dos Pinhais · ?P 

Filial Caxias do Sul - RS 
Fone: • 55 (54) JZ06.2215 
Rod. R5 122, Km 66 
CEP: 951 15·550 
Ba1rro: Forqueta 
Caxias do SJI · RS 

Filial Maringá - PR 
Fone:· ~' 1·"1 '!232.1717 
Hod. s,,., ., K1 .. 189,5, n' 4727 
CEP: 86990-000 
Bauro: Prq . Industrial San Michel 
t.ladalva · PR 

ROMAC TÉCNICA DE MÁQUIN"S ~E 
EQUlPAMENTOS lTDA . 

R: E ,4727 
Pq.lnd San MIChel · CEP'. 86990-000 

L Marlalva .. PR . . _j 

\;l 
Filial Biguaçu - SC 
Fone: •55 (·I B) 3243.3577 
Rod. ~R 101, Km 194, n• 300 
CEP: 88160 000 
Bairro: Unlversltõno 

Filial Campinas - SP 
Fone: +55 (19) 3518.33>3 
Rod. Dom Pedro I, Km 145. n' 48 
CEP: 130o9·4n 
Polo de Alta Tecnolog>a 
Campmas - SP 

Filial Chapeco - SC 
Fone: +55 (•I~) J:l2-L0035 
Av. Pedro G•ord•no Celta. ,,.. 880 

Paralelo à Av. Pl inlo Arlindo de t'les 
CEP: sq810·750 
Bairro: Trevo 
Chap~có · se 

romac@romac.com.br 

www.romac.com.br j 
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ANO 

Condições Gerais de Fornecimento 

A empresa acima citada apresenta a seguir a sua proposta de Preços para o Processo Licitatório em 
epigrafel que trata da aquisição de Peças para a Pá Carregadeira DOOSAN. 

Item. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
I 

19 

20 

21 
22 

23 

24 

25 

26 

Qtd. Descrição Marca REF MANUAL ~CM Preço Unitário 
Preço Total R$ 

R$ 
- Pino Doosan 120501-01219 73181500 RS 1.151,00 RS 1.151,00 -

54 Disco de Freio Doosan 130106-00076 68138910 RS 279,00 R$ 15.066,00 

3 Vedador ~:)0Sc1n 2.180-00669 84842000 RS 89100 R$ 267,00 

54 Disco de Freio Doosan 2.222-00013 68138990 RS 135,00 R$ 7.290,00 

3 Correia V Doosan 2106-1019D25 40103100 RS 82,99 R$ 248,97 

2 Selo Poeira Doosan 2.180-1106BD7 40169300 RS 13,50 RS 27,00 

1 MoTOr de Partida Doosan 300516-00042 85114000 R$ 3.265,00 i{$ 3.265,00 

2 Fil tro Doosan 300720-00003 8421300 RS 371,00 R$ 742,00 

1 Alrernador Doosan 300901-00034 85115010 RS 2.295, 75 R$ 2.295,75 

12 Filtro de Combus-:ível Ooosan 400403-00126 84212300 RS 121,00 RS 1.452,00 

4 Rolamemo Clrio Doosan 4109-9068 84822090 RS 686,24 R$ 2.744,96 

2 Bucha Doosan 4110-1410 84314929 RS 716,88 R$ 2..433,76 

16 Calço Doosan 4114-1864 73182200 R$ 75,00 R$ 2. .200,00 

2 Arruela de Impulso Doosan 4114-1930-2854 73182100 RS 343,90 RS 687,80 

8 Óleo 15w40 Doosan 43813855 27101932 RS 310,00 R$ 2.480,00 
- Conjunto Condensador Doosan 440204-00002 84189900 RS 3.700,00 RS 3.700,00 -
1 Conjunto Condensador Doosan 440205-0()070 84143091 RS 3.425,00 R$ 3.425,00 

6 Óleo 85w140 f)o!)san 45276855 271()1932 R$ 387,00 RS 2.322,00 -
6 Pré ·f i!tro de Con:;jusrível Doosan K1006530 84212300 RS 191,00 R$ 1.:46,00 

1 Tubo de escape Doosan K1Q172353 73069010 R$ 549,51 RS 549 ,51 

1 Arruela de Impulso Ooosan K1030488 73182900 RS 256,00 RS 256,00 

1 Espaça dor Doosan K1030743 73182900 R$ 102,00 RS 102,00 

1 Pino de Dobradiças Ooosan K1033324 73182900 R$ 435,00 R$ 435,00 

1 Copo pré FilTro Doosan K1044605 84212300 R$ 1.697,80 R$ 1.697,80 

2 Cruzeta Doosan K9004532 84842000 RS 1.561,69 RS 3.123,38 

2 Cruze1a Doosan K9005346 84314929 R$ 1.384,58 R~ 2.769,16 

Valor Total: R$ 59.877,09 (Cinquenta e Nove Mil, Oitocentos e Setenta e Sete Reais e Nove 

Centavos) 
Neste preço estão inclusos todos os custos necessários ao cumprimento do objeto desta licita -

Matriz Gravatai - RS 
Fone: ·55 151)3488.3488 
Roa. RS 118. Km 18, n" 5195 
CEP: 94130·390 
Bairro: Bom Sucesso 
Gravatai - RS 

Filial São Jo•e dos Pinhais · PR 
fone: .ss (41\3398.8828 

Rod. BR 376, Km 1 1, n ' 2624 
CEP: 83015·000 
Bairro: Campina 
Sao José dos Pinhais · 0 R 

Filial Caxias do Sul • RS 
Fone: •55 (S4) 32.06.2215 
Rod. RS 1 22, Km bó 
CEP: 95115·550 
Ba~rro: Forqueta 
Caxias do Sul · RS 

Filial Maringá • PR 
Fone: ·55 (441 3132 .1717 
llad. BH 376, Krn 189.5, n• 4727 
CEP: 86990-000 
Oauro: Prq. Industrial San M1chel 
M31ial'la · PR 

Filial Biguaçu · se 
Fone: +55 1481 3243.3577 
Rod . BR 101 , Km 194, n• 300 
CEP: 88160 ·000 
Bairro: Unlve1 ~ltáno 
Blgt.,çu . se 

Filial Campinas · SP 
Fone: •55 !19) 3518.3333 
Rod. Dom Pedro I. Km 145. n' 48 
CEP: 130o9 4n 
Polo de Alta Tecnologia 
Camp1nos · SP 

Fili•l Chapeco • se 
Fon~: +55 (49) 1324.0035 
Av. Pedro Giorda no Cello. n" 880 
Parolelo à Av. Plínio Arl indo de ~l es 

CCP: 89810-750 
Bairro: Trevo 
Chapecó ·se 

romac@romac.com.br ~ 
www.romac.com.br 



VALIDADE DA PROPOSTA: O Prazo de v"'lli~"l êlde é de 06 (seis) meses contados da dat a da homologação do presente 
f: >:pediente. 

PRAZO DE ENTREGA: Os materiais serão solicitados em conformidade com a necessidade, através da o rdem de 
compra emitida pelo departamento de Compras e Licitações, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis após 
solicitação. 

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado após a ent rega dos itens e emissão da nota fi scal. 

LOCAL DE ENTREGA: O materia l será entregue na Central de compras do M unicípio de Nova Cantu (ou loca l 

determinado), situado na Rua Bahia, nQ 85, Nova Cantu-PR. 

nhecemos e nos submetemos aos termos do referido edital. 

e-mail: romac.com.br 

Fone: (44) 9172-8681 

Matriz Gravataf · RS 
fo ne: - 55 (51) 3~88 .3488 

Rod. RS I 18, Km 18, n" 5195 
CEP: 9-1130-390 
Bairro: Bom Sucesso 
Gravatai · RS 

Filia l São J ose dos Pinha is · PR 
fone: +55 141 ) 3398.8828 
Roa. BR 376, Km 1 I, n' 2624 
CEP: 83015-000 
Bairro: Campma 
São José do; Pinhais · PR 

filia l Ca xias do Sul • RS 
fone : ·55 t541 3206.1215 
Rod. RS 122, Km 6o 
CEP: 95115·550 
Bairro: forqueta 
cax1as do Sul · RS 

Filia l Ma ringà · PR 
Fone: -55 (441 3232.1 7 17 
llod. BR 376, Km I 89 ,5, n' 4727 
CEP: 86990·000 
Bau ro: Prq. Industrial San Michel 
Marlalv ,,, 

Nova Cantu, PR, 28 de Junho de 2016. 

f91.595.678/0005-431 
ROMAC TÉCNICA OE MÁQUINAS E ~ 

EQUIPAMENTOS LTOA 
A: E ,4727 

PQ. t.nd San Mlenel· CEP. 86990-000 -

L Marlalva · PR~ 

Filial Biguaç u • se Filia l Chapeco • Se ~ 
fone : -s~ 148) 3243 .3577 fone: •55 (491 3324.0035 
Rod. BR 101, Km 194, n• 300 Av. Ped1·o G<ordano C e li• . 11 • 8~0 
CEP: 881 óC·OOO Paralelo à Av. Plínio Arlindo de ~,,,. 
Bairro: Unlversltano 
Bfguacu · SC 

Filial Camp inas · SP 
Fone: >55 (19 1 3518.3333 
Rod . Dom Pedto I , Km 145. n• 48 
CEP: 130o9 ·472 
Poto de Alta Tecnologia 
Campma~ - SP 

CEP: 89810·750 
Bi'\lrro: Trevo 
(tldpeco - se 

romac@romac.com.br 

www.romac.com.br 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional '" c ,,,-.. 'VI')••~,-

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

Nome: ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 
CNPJ: 91.595.678/0001-10 

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

Esta certidão é válicl::l 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 Internet, 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 02/10/2014. 
Emitida às 11:25:26 do/dia 19/04/2016 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 16/10/201{}! 
Código de controle da certidão: 9CF6.9BE6.4E63.D617 
Quaiquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



23/06/2016 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=5820930&VARPessoa=1844047#~&ei~~ 
S. 

CAl 
Certificaõo de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 9159557810005-43 

Razão Social: ROMAC TECNICA MAQUINAS::: EQUIPAMENTOS LTDA 

Endereço: RUA E 4727 I PQ IND SAN MICHEL I MARIALVA I PR I 85990-00 0 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, 
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não serv irá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes 
das obrigaCÕ'?.S COITt v FGTS. 

Validade: 07/06/2016 a 06/07/2016 / 

Certificação Número: 201606070319~072450698 

Informação obtida em 23/06/2016, às 09:43:35. 

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

UJ ~ 

C!: ~L N ° / ~ )> J o. í .•. -~-----r-

-~ 
https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=5820930&VARPessoa=18440478&VARUf=PR&VARinscr.. . 1/1 



13/06/2016 https:/lwww.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=5820930&VARPessoa=5820930&V 

Certificado de Regularidade do FGTS- CRF 

Inscrição: 9159567810001-10 

Razão Social: ROMAC TECNICA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 

Endereço: ROD RS 118 3215 I PARQUE JAQUELINE I GRAVATA! I RS I 94030-260 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, 
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data , a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de qua isquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decor rentes 
das obrigações com o FGTS. 

Validade: 07/06/2016 a 06/07/2016 / 

Certificação Número: 2016060703193072450698 

I nformação obtida em 13/06/2016, às 14:19:55. 

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

https://www.sifge.caixa.gov.br/Em presa/C rf/C rf/F geC F Sim pri mi rPapel.as p?VARPessoaM atriz= 5820930& VAR Pessoa= 5820930& VAR Uf= RS& VAR lnscr=. . . 1/1 



GOVERNO DO ESTADO 
Secreta ri• dn. Faund~ 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 014538062-49 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 91.595.678/0005-43 
Nome: ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L TOA 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

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

Página1 de 1 

Válida até 11/08/2016 ( Fornecimento Gratuito 

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

Emitido via In ternet Publica (13104/2016 15:41:28) 



Informações da Certidão: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO 

SETOR DE TRIBUTAÇÃO 

RUA SANTA EFIGENIA, 680- 86990000- CENTRO- MARIALVA - PR 

Certidão Positiva com Efeito Negativa de Débitos 

Data de Emissão: 23/06/20 16 N.0 da Certidão: 2926/2016 
Data de Vencimento : 23/07/2016 / Código de Autenticação: 0788276866641 

Informações do Requerente: 

CNPJ/CPF Requerente: 
Requerente: 
Finalidade da Certidão: 

071.620.389-80 
ANA CAROLINA HERRERO 
Licitação 

Informações do Contribuinte: Empresa/Prestador 

CPF I CNPJ: 91.595.678/0005-43 
Nome: ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 
Endereço: RUA E, 4727- PARQUE RESIDENCIAL E INDUSTRIAL SAN MICHEL MARIALVA/PR CEP: 86.990-

,;ERTIFICAMOS que o cor.:;ibuinte acima citado encontra-se regular até o presente momento com a Fazenda 
Pública Municipal todêlvia constam pendências não vencidas em nome do mesmo, relativas aos tr ibutos de 
competência municipal. RESSALVADO o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabi lidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas. Esta certidão não servirá de prova 
contra cobrança de quaisquer débitos referentes a recolhim~?.ntos que não tenham sido efetuados e que venham a 
ser apurados pela Fazenda Pública Municipal , conforme prerrogativa legal prevista nos Incisos de I a IX do artigo 
149 da Lei Federal N° 5.172/1966- Código Tributário Nacional. Esta certidão emitida é valida em todo território 
nacional, refere-se exclusivamente aos débitos relativos ao tributos municipais, inclusive às inscrições em Divida 
Ativa, não abrangendo os demais tributos Federal e Estadual, com as finalidades previstas na Lei n°. 8.212, de 24 de 
junho de 1991, e alterações exceto para: -averbação de obra e construção civil no Registro de Imóveis; -redução do 
capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade 
ou de sociedade empresarial ou simples; -baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art. 
931 da Lei n° 10.406 de 10 de janeiro de 2002- Código Civi l, extinção de entidade ou sociedade empresarial ou 
simples, inclusive de cisão total, fusão ou incorporação. 

Quinta-feira, 23 de Junho de 2016. 

Atenção: Esta Certidão foi emitida via Internet, e para verificar sua AUTENTICIDADE utilize o código informado acima, 
acesse www.maria lva.pr.gov.br, Tributos Web, clique na opção (CERTIDÕES) e posterior selecionando a Opção 
(AUTENTICAR DOCUMENTOS). 



PC>f! ER ,JJJC F :IÁF::::O 
,JTJSTICA DO TF·J~B!\LIHJ 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome : ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUI PAMENTOS LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ : 91.595.67810001-10 

Certidão n°: 3218376912016 
Expedição: 0610412016, às 09:55:49 
Validade: 0211012016 ~ 18 0 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição . 

Certifica - se que ROMAC TECNICA DE MAQU I NAS E EQUIPAMENTOS LTDA 

(MATRIZ E FILIAIS ), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 
91 . 595. 678 / 0001 - 1 0 , NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalh istas. 
Certidão emitida com base no art. 642 -A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei ~o 12 .44 0, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 147012011 do Tribunal Superior do 
Traba lho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabi lidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atual i zados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jur í dica, 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 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (h t t p : I I ···'1d w . t s t . j u s . b r) 
Cert idão emitida gratui tamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação dâs pessoas naturais e jurídicas 
inadimp lentes pe r ante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
es t abelecidas em sentença condenatóri a transitada em julgado ou em 
aco r dos judicia is trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a 
e mo lumentos ou a recolhimentos determinados em le i; ou 
de execução de acordos firmados perante o Ministério 
Trabalho ou Comissão de Concil i ação Prévia. 

custas, a 
decorrentes Púbz;F-

} 



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de I dentific aç ã.o da Pessoa Juri di c a e se houver qualquer cli·,.ergência providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

RePÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

1\ 
·~ ---. -- ,.- . -!, 

91.'s95~&78 .. õ'õcí5.43 
FILIAL I 

COMPROVANT_E DE IN SCRIÇAO E DE 
SITUAÇAO CADASTRAL 

I ~~~~~,~~~~lcA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 

,..;:.:;;.;;..- .... : ;.. •. .-...-=-.= ... - ...... ·-. - -- - ,,, •"'-• . I r..,. - ........ -.....,..~ :::.- -.... '1 - \ T.., ' - ·1== .. I:'-· · r·~~ 

1 ~~~1~~1~~~S:~~-~~;;~~~~~~ =~~;~~-;~~~~= ~~~ntes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e 
aeronaves 

;:,:: ,: !~0! : =~'IÇA:. :.~~AT•V.: . .:c:::: ::: )\: ',t ,.:.~~ s::: ... \ :.A=: • .)..~ 
43.13-4-00- Obras de terraplenagem 
43.19-3-00- Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 
38.11-4-00- Coleta de resíduos não-perigosos 
71.12-0-00- Serviços de engenharia 
33.1 4-7-10- Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 
43.99-1-01 -Administração de obras 
78.20-5-00- Locação de mão-de-obra temporária 

I 

J 

J 
~R-j_~_,~_-_~--·--~------------------------------~1 1~7~~·:· I ~~--·~_···_=_~_·.~~~~--~-- ------------------~~ 

~;:.;.: -·-· -- ·~ l'iT --A- --:;-- ' 

Apro·;ado pela Instrução Normatin RFB r" 1 ·UG de 30 de maio de 201.:!. 

Emitido no dia 27/0G/2016 as 14:30:31 (data e hora de Brasília). 

IEJ 
I 

II " 'T' " ' "T •-'-, -· o-•• • ~J .... ..... ':' ........ _ ... _ ..... "'-

Pagina: 1/1 



BOMAG 
F"AYATGROUP 

MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 

Declaração Conta Bancária 

Romac Técnica de Máquinas e Equipamentos Ltda. 
CNPJ 91 .595.678/0005-43 
Rua E, n° 4727 - Pq San Michel , Marialva-Pr. 
Pregão Presencial n° 022/2016 
Ao Pregoeiro Municipal 

DECLARAMOS que possuímos conta no Banco do Brasil desde junho de 2003, 
na Agencia 3415-0 Conta Corrente n° 18.314-8 

Por ser a expressão máxima da verdade, firmo o presente. 

MARA:SAA 

M.l.1f\%GtiVIU 1 R! 

r.~ttt: •'1'11)11 '!.J~õ. l.;.!-3 

Ro.::l. F.S 115, tem \ 8,1\• S\9:0 
CEit: ., ... no lr10 
a t~. rro: tom ~u.::e:~:> 

•ir.w.u~l · rtr. 

Flllai i.Yrincb • Pfl. 
Fon•· ·!I) l.o.41 J?J.l.l/1"! 
J<.)d . ~· llo. )..Ul lbC:, '!, rr -til f 
( EP; ôt-9~-o.x:. 

s.tno. Pr4. wlusut:J ~" "''d~ 
tl'..dfl4..1•<: p~ 

fll\:a l BliVI ÇU- SC. 
fw.,.; - 5'> \.:OI!!Il14J J':1.' 
hod. ER !Oi. l'.m l'il<t . n .. SOO 
CEP t! IQO 000 

Filial Cules do Su l· RS 
r .. "''C': -'i~ 15"' lJDo.1215 
~xt.flSH2. Klr t.•• 
nt- ç:,.11!. ~~ 
Wurc.:fc;rqJ~t:l 

(il).l&..:kiSUI · W;i 

ova Cantu, PR, 28 de Junho de 2016. 

f91.595.678/0005-43l 
ROMAC TÉCNICA DE MÁQUIN~S E 

EQUIPAMENTOS LTDA 
R: E , 4727 

pq, tnd 5an MIChel· CEP. 86990-000 

L Marlatva .. PR . . _J 

Fll••l (,r,mptn.u SP 
(:)4• • .,; ·\~ 119\ )~16 )11! 
POO Dom F'edfo I t-:m 1-4~ . n' <48 
<t.'P: l::Or.Ç- .171 
f'úlo di! AlUI lvcn'llli•a 
r.~ -1~11'11~ SP 

f\llbl Slo Jote dO~ Jl1nM1~ · PR 
f,;,n,..: •5:.0 !-411 )l08.M2.8 
~dd. ~ i1~J. ~r-. 11, r.~ U.1-t 

ttt': IJt)' ~ ·OCO 

1!4tuu: t .. n,V''" 
~;:.:. .t:s.f d ... ~ l'tnh.,l~ • f'R 

Fh~l C.h•pectJ - se 
r.)( .. ~: •l'!l 1.1 Jil~l.a.Oil ~~ 
;,." ~<rdrc G'<Jrd.v.o Celta, n UO 
tt. ,,a.t..:,(o o) :. •. M,,, \1:;, o1.11l \dv !Jil ti~~ 

ttt': ll~tlt~·;)!J 
81111'0: Tr~va 
..:.hi'I(X:rt\ SC 

I rom&e~romac.com.br I www.romac.com.br 
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Comp Banco Agência 
018 001 :5-'al!5 
l!m mJ em 

DV C1 
o 8 
lll m 

Conta 
18. :514. ·8 
IDDIIIiJ 

Seria 
800 
r;m 

Cheque N.o 
8!5~-4.6 
I!J12.!D 

Pague por este 
cheque a quantia de---------------,--------------+.~=---o......;~'-= 

Cheque Ouro Empresarial 

~~BANCO DO BRASIL 
jj EUPR.P.ALEGRE 1\0ATE RS 
~ 00.000 OCO/~l17.90 
~ AGE408~ 
~ RECEBE DA AGE 408~ 

CONfECCAO: 05/20!6 

da 

ROMAC ·} ECNICA DE UAQU1NAS E EQUIPAMENTOS LTOA 
CNPJ 91.~9~.676/0001-10 

CLIENTE BANCAAIO OESOE 06/ 2003 



BOMAG 
FAYATGROUP 

MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 

Declaração Transporte dos Produtos 

Romac Técnica de Máquinas e Equipamentos Ltda. 
CNPJ 91.595.678/0005-43 
Rua E, n° 4727 - Pq San Michel, Marialva-Pr. 
Pregão Presencial n° 022/2016 
Ao Pregoeiro Municipal 

DECLARAMOS que todos os custos com transporte dos produtos a serem 
entregues serão por conta da Romac Técnica de Máquinas e Equipamentos Ltda. 

Por ser a expressão máxima da verdade, firmo o presente. 

"'',.ltrll Gr~vaco1 \ • R~ 
f'tlru~ : -~.~ 1~ 1 1 1o~~:::.J~t!8 
Rod . IQ \1~. K~ 18, n' 51\15 
([~); 94130-l'fO 

Flllhl /.J."nnr:h • PR 
Fone: •"J::. í·l-1/ J 'Hl..!l 17 
fl'xl.r;RJ16."-m l l-ç,'i.o- ·17i.7 
CEP: 8!{.;YO ·OO:J 
Sâlrro: l' 1q . !mJvtHI.ll ~.a/I.'IKh~l 
Mulli\l•~ Pi1 

Filllll Blgu~ çu • SÇ 
f(-rlf'": .. 5$ [.f.~ I )/4).1':7:' 
i\00. aR. 101 . Y.!Tit9<~. n" 300 
Cf.P_ aa t~:~o oc-o 
fi<d iJO: IJntvl:'1~lt.ina 

Sli!UitoÇU • '.:( 
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PROCURAÇÃO 

OUTORGANTI:: 

ROMAC TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA., firma· estabelecida como matriz na Rodovia RS 118, km 

22, número 5195, na cidade de Gravataí, estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ sob o número 

91.595.678/0001-10, e filiais em São José dos Pinhais, estabelecida na Rod. BR 376, Km 11, número 2624, CNPJ sob 

o número 91.595.678/0003-81, estado do Paraná; na cidade de Marialva, estabelecida na Rua E, número 4727, 

Bairro San Michel, CNPJ sob o número 91.595.678/0005-43, estado do Paraná; na cidade de Biguaçu, estabelecida 

na Rua João Coan, número 300, bairro Universitário, CNPJ sob o número 91.595 . .S7~/0006-24, estado de Santa 

Catarina; na cidade de Chapecó, estabelecida na Av. Pedro Giordano C?IIJ, 810 D, Bairro Trevo, CNPJ ~·Jb o número 

91.595.678/0007-05, estado de Santa Catarina; e na cidade de Caxias do Sul, estabelecida na RS 122, Km 66, bairro 

Forqueta, CNPJ sob número 91.595.678/0008-96, estado do Rio Grande do Sul; na cidade de Americana, 

estabelecida na Av. Doosan, 777, bairro Parque São Jerônimo, CNPJ 91.595.678/0002-09, no estado de São Paulo; 

na cidade de Campinas, estabelecida na Rua Ronald Cladstone, 48, bairro Polo de Alta Tecnologia de Campinas, 

CNPJ 91.595.678/0009-77, no estado de São Paulo; na cidade de Telêmaco Borba, estabelecida na Av. Araucária, 

11, bairro Vila Lagoa, no estado do Paraná, neste ato representadas por seu Diretor Presidente JEFFERSON DA 

SILVA RECUS, brasileiro, casado, empresário, CPF número 000.598.210-35, Cédula de Identidade número 

02241502501. 

OUTORGADO: 

MARAISA ANGELICA DOMINGUES FERREIRA, brasileira, solteira, CPF número 044.257.429-07, Cédula de 

Identidade número 8.592.379-0 emitida em 09/12/1998 pela SESP/PR, residente e domiciliada na Av Bento Munhoz 

da Rocha, 1034, BL 2, APT 902, Zona 7, Maringá/PR. 

OBJETIVO E PODERES: 

Pelo presente instrumento particular de procuração e pela melhor forma de direito, o OUTORGANTE constitui e 

nomeia seu bastante procurador o OUTORGADO, para o fim especial de promover a participação do OUTORGANTE 

em LICITAÇÕES PÚBLICAS de qualquer tipo, podendo concordar com todos os seus termos, assistir a abertura de 

propostas, fazer impugnações, reclamações, protestos e recursos, dar lances, fazer novas propostas, rebaixar 

preços, conceder descontos, prestar caução, levantá-las, receber as importâncias caucionadas ou depositadas, 

assinar contratos e todos os demais documentos necessários, transigir, desistir e praticar todos os atos necessários 

ao cumprimer:~to do presente mandato, os quais dou como declarado, por mais especiais que sejam, inclusive os 

de substabelecer está em parte ou em todo. 

Esta procuração é válida até 30 de setembro de 2016. 
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BOMAG 
FAYATGROUP 

MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 

Declaração para Habilitação 
ANEXO I 

Romac Técnica de Máquinas e Equipamentos Ltda. 
CNPJ 91.595.678/0005-43 
Rua E, n° 4727 - Pq San Michel, Marialva-Pr. 
Pregão Presencial n° 022/2016 
Ao Pregoeiro Municipal 

DECLARAMOS sob as penas da Lei , para fins de participação no procedimento 
licitatório Pregão n° 22/2016, que: 
I - O Proponente atende plenamente aos requisitos necessários à Habilitação, possuindo toda a 
documentação comprobatória exigida no convocatório. 
11 -Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a HABILITAÇÃO, no presente processo 
licitatório, bem como, de que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 
111 - Não utilizamos iJe ;,;ão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a 
realização de traba!ho noturno, perigosos ou insalubres, bem como não utilizamos, para qualquer 
trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição 
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. (conforme inciso V do art. 27 da Lei n.0 8.666/93). 
IV - O Proponente obedecerá o prazo de contratação, quando convocado, nos termos constantes 
no quadro geral do capítulo I deste Edital, que terá efeito para todos os fins estabelecidos neste 
certame, inclusive para aplicação de penalidades, caso o proponente não cumpra rigorosamente 
as datas neles estabelecidas. 
V - O Proponente não foi declarado inidônio para licitar com a Administração Pública de qualquer 
Esfera do Poder, em todo Território Nacional. 

Por ser a expressão máxima da verdade, firmo o presente. 

/ 

Nova Cantu, PR, 28 de Junho de 2016. 
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ROMA<!: TÉCNICA DE MÁQUINAS ~EQUIPAMENTOS LTDA. 

CNPJ n° 91.595.678 0001-10 
NlRE 43201313 85 

Ata de Reunião de jSócios 

realizada em 04 de jan~iro de 2016 

' ~ DATA, HORN E LOCAL: 04 de janeiro de 201 , às lOhOOmin, na sede da Sociedade, 

localizada na Rodovia RS-118, no 5.195, km 22, b rro Bom Succ~so, CI:P 94130-390, na 

Cidade de Gravatai, Estado do Rio Grande do SuL 

CONVOCAÇÃO: dispensada a .convocação, da <L< I a P'"'ença <hs sócias 'ep<esentando a 

totalidade do capital sacia~ nos termos do parágraf 2° do artigo 1.0"72 do Código Ci,·il e 
do parágrafo 2° da Cláusula 11 do Contrato Social. 

PRESENÇA: sócios representando a totalidade tlo capital social, a saber: (a) Jefferson da 

Silva Rccus, br~tsileiro, na rural de Gravaraí/RS. n sei do no dia 0-t / 12/1983, casado sob 

.regí.me de com,~nhão parcial de bens, cmpres' io, res1denre e domiciliado na Rua 

Tupinarnbá, no I 72, Loteamento Alphaville, b, irra São \ ·iccnte, CEP 94155--+24, 

Gtavataí/ RS, pbttador da Cédula de Idencidad (RG) n° 8068254393, emitida em 

11/01/2002, expedida pelo SJS/ll/RS, e inscrito no CPF sob n<• l)00.598.210-35; c (b) 

Patrick Maicon Motta, brasileiro, natural de Ch,pecó/ SC, nasc1do no di.a 04/ 10/ 1982, 

casado sob regime de comunhão parcial de bens, gc ente comcrci:J.;, residente c domiciliado 

na Rua Mateus Leme, n° 4.977, bairro São Lo renco, CEP 82210-290, Cur:itiba/ PR 

portado.r da Cédula de Identidade (RG) no 299?11 n, emitida em. 03/01/2006, expedida 
pelo RFB/ SC, e inscrito no CPF sob 0° 034.771.67 -29. 

MESA~ Sr. Jeff~rson da Silva Recus, Presidente; · r. Patrick Maicon Motta, Secretário. 

ORDEM DO ~lk delibe=, nos "'""o' da Cliujula 2' do Conttato Social da Sociedade, Q 
sobre a alteraçã6 dos endereços das filiais da Sociqdade localizadas (a) em Campinas / SP, 

na Rua Ronald G:ladstone Negri, n° 48, Polo de Alr Tecnologia de Campinas, CEP 13069-
1 

472, sob NTRE 35904934542 e CNPJ no 91.595.67 /0009-T, e (b) em Caxiag do Sul / RS, 
I 

na RS-122, s/o, lkm 66, baitro Forgucta, CEP 95115-550, sob NTRE 43901666993 e C::-\Pj 

n•9L595.678/000S-96. / / ' '0 
. \._ ~ 

_l 

I ~ ~ 



DELIBERAÇ0ES TOMADAS POR UNANiMIDADE: colocada a marcna 1!01 

discussão e posterior votação, resultaram aprm·adas as alterações dos endereços das filiais 

da Sociedade, da seguinte forma: (a) a filial n° 08 (ouo) da Sociedade, localizada em 

Campinas/ SP, n~ Rua Ronald Cladstone Negri, f no 48, Polo de ~\!ta Tecnolog1a de 

Campinas, CEP 13069--+72, inscrita sob ~IRE 359Q4934542 e CNPJ 0° 91.595.678/0009-

77, consolidada por meio da 16' Alteração do Contrato Social da Sociedade realizada em 

27 /08/ 2015, deYidamente registrada na Junta Comercial do Escada do Rio Grande do Sul 

QUCE RGS) em 04/ 09/ 2016, sob o n° 4161919 ("16~ _'\(S"), terá s~::u endereco alterado 

para a _\.ven.ida Doosan, no 777 Parque São Jerôrumo, Galpão C, CEP 13469-765, em 

Amerícana/ SP; e (b) a filial n° 07 (sete) da Sociedade, localizada em Caxias do Sul/H ... S, na 

RS-1 22, s/n, km 66, bairro Forqueta, CEP 95115-550, msccita sob l'\IRE +3901666993 e 

CNPJ 0° 91.595,.678/0008-96, consolidada por reio da Hí' I\CS, terá seu endereco 

alterado para a Rua Condessa de Pinhal, no 8~, P:u:que Coloru:1l, Cr:P 04610-060, em 

Campo Belo/SP. Diante das deliberações ao ma, os sócio::; resolvem, por 

unarúmidade, aproveitar a oportunidade para consolidar a rebção de todas as fiüats 

da Sociedade, ap ós a realização d a 161 ACS, cpnforme segue: (i) a filial n° 01 (um) 

está localizada em Amerícana/SP, na :h·. Doosa~, n° "'""'7, bru.rro Par'-l.ue São Jerônimo, 

CEP 13469-765, sob NIRE 35904934551 e CNPJ ho 91.595.678/0002-09; (ii) a filial ou 02 

(dois) está localizada em São José dos Pinhais/PR, na BR 376, 0° 2.é24, km 11, bamo 

Campina, CEP 83015-000, sob ]'.;IRE 4190113593fe CNPJ 11° 91.595.678/0003-81; (iii) a 

filial no 03 (três) está localizad.'l em R10 Grande/1tS, na UR-392, km 19, bairro Carreira, 

CEP 96215-840, sob NIRE 43901502176 c Cl'\PJ ho 91.595 .678/UOO-t-62~ (iv) a filial n° 04 

(quatro) está localizada em Marialva/PR, na Rba E, no -t-."727. Parque Rcs1deocial c 

Industrial San I\fichel, CEP 86990-000, sob NIRE +1901190911 e CNPJ n° 

91.595.678/ 0005-43; (v) a filial no OS (cinco) está localizada em B1guacu/SC, na Rua João 

Coan, n° 300, Lo te 03, km 194, paralela com a BR-1 01, km 194, bairro Universitário, CEP 

88160-000, sob N IRE 429009581 41 e CKPJ n° 91.595.678;0006-24; (vi) a fihal n° 06 (seis) 

está locali2ada em Chapecó/ SC, na Av. Pedro Gwrdano CelL'l, tl
0 810, bairro D. Trevo, 

CEP 89810-750, sob NIRE 42900987973 e C~PJ 11° 91.595.678/000..,-05; (vii) a filial n° 

07 (sere) está localizada em Camp o Belo/SP, na Rua Condess:l de Pmhal, n° 87, Parque Çl 
Colonial, CEP 04610-060, sob NIRE a confirmar e C~PJ no 91.595.67 8/0008-96; (vüi) a 

filial n° 08 (oito) !está localizada em Americana/SP, na J\venida Doosan, no 777 Parque São 

Jerônimo, Galpão C, CEP 13469-765, sob ?\IRE 3590-1934542 c CN1)J n° _ _.,... 

......_ __ 
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91.595.678/0009-n; e (i.x) a ftlial n" 09 (nove) c~tâ locllli%acb em Tclê:maco Horba/ PR, nn 

Av. Araucioa, no 11, áreA 1\ c :írca B na Vtln l..:asra, CEP 84279-000, mscntn ~ob NIRE 

41901436790 e CNPJ sob n° 91.59.=).678/0010·00. ·~ admini:>traçiio da~ ocicdadc ficn desdl' 

i.1 nuwnz:'!d;\ a totn.ar todns c gua.Íl!\jUcr prm·t~éncltls c1uc scjnm ncc~·ssiti ts para n 

cfctiV,\~.:io Ja ahcr:tç/io da ftJiaf J:t .. OCICUaUC aqui pxk\'lSb. 

ENCERRAME:NTO: n.'ld:~ mnb h:a\'cndo n ser 1 :auJo, oicrccid!l. a pili\'tll a qt1cm dcb 
qutsesS(' fn,.cr uc:o, e nmguém tcnt.lt.> se m~mfe. r:uJo, for:tm !iõu~pcn~os o tmbalho pelo 

tempo awcc siriv à l:t'·t~t\lr.l dc .. ta at:a. Reaberta a -"~~io, foi C$12 ata hda, confcnda, 

aprovada l' a.-.inada. Ccrúfico yue a p[Cbcotc é cópi11 ftel de ~ua la\•mJ:a em )i\'CO própno. 

Gr:wataí-RS, 04 dc jrut(,jiro de 2016 

f jcffc~on da Silva 
PrcsH..Icntc 
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i';ctL::::!:>: 15/1 SG€41-:J, DE 02/09.'2015 
::l.r.=t~:::õl:t:: 2 0:!.3J.:1Ja !i 

~: ~~'::.·~;~: .~.;··~·~~-";:;,,,,;~~~r. J 

~Of.E TAC":U .'AC:lü'f 

SE\;r{Ci/~.f.:O·<;:;:::{p.L 
. . . . . . .. . 

• • . . . . . 

ROMA9 TÉCNICA DE I\1ÁQUJNAS E EQLIPAMEl\:!OS LTDA. 

('\;P_I n'' IJ!.5 1J5.G~~i_ICIC111!-lll 

~JRI; k1:2Ul.'\ U::->XS 

16~ Alteração do Contrato Social 

(i) PAULO CEZAR RECUS, bra~ dc,ro, n.1lural J~.: l.,lllU'-!u'1; R~. m:;ciJo no Ji::t 
01 /tl~/ I <JS7, c:1s:1do sob rc.:gixnc dt: comuuh.'io p·1rcul JL bcn;; . ..:mprv;jri•o, n.:siJLntc ...: 

domicihaJo na Rua Tainhas, n° -t!J3, Lotc;amt.:nro .\lplnnilc. b .. ;rru ~Jo \'Jcc;nw, CLP J+ !55-
·H4, Gra\':tta.í/RS. port::H.lor J:l Ccdula de Idcntida<.lc n° (l~G 7U06tl31~.~6, cmir1Ja em 

20/U5/ 11J94, c~ptdida pela ~lS/11/RS, e ín..;cmo no (Pl· so~-; n·' 26'7 ... J.22.h-i-0-72 
("P !\UI .O"); 

(ii) LÚCIA !TERESA DA SILVA RECUS, br.lst.~···:'- n:Htn' de P::~.lmeio d:1s 

.\ii~:;õcs/H.S, n:~s'ciJa no dia 10/12/ I %2, cas:1d.1 sob n::gimc de cr·munhil<J p.1rc.iàl JL: bens, 

empn:::>án~, rt:sidenre é domicili::d:l na Ru.l 'f:ti.nha..;, 11° ~9.\. Lü tJ!DUc:,) \lphaYille, bJrrro 

Sau Vicente, Cl.~P 94155--l-1-1, Cr~n-3t:1l/RS, pc,rr~1._.or.l d~t Ct·JJl:t J~ ' dcr.c!~bdc: (RCJ r-:" 

()ll2-J-355:21H, <.:o~itiJ:1 em 2G/06/2UOL1. cx.pcd iu:1 J~t:b ~~~ / 11 /IL~, c 'JH:rÍ":'l no CPI,. :mlJ r,·' 
S:WA2.).32U-2U ("I .(:O \''); 

(iii) JEFFERSON DA SILVA RECCS, br.r-;íkiro, n.t[u:·;tl Jv <. ~uoL:tí 1}\ '), tusc,dn n<' 

dia 0-1/12/ 19H.1, C:l<>ado sob regime: Jc.: comunh:1!1 p~~rcd JL bens. ~:mpn.:~ i rio, r~:sl\.kntt: ~.: 

JvmíciliaJo n:t lhm Tupm:unb:l, n" 72, Lo r<.::-tmt:ntiJ .\lph~tvt!k:, bairro ::-::'1(1 \'icemc. C:EP 

')4155-424, Gr:n·:u:1í/H.S, porwdnr Ja C0Juh <..lt: I dcmid:t..k tRC_~ n" }(tl6h25-+39.3, cmiritb 

c:m 11/01/2002, cxpt:ditla pc.:ln SJ::'/11/ RS, <.: u-:t~cnto t:n CPI _. ~<'D n'' tH l ).5% . .21 0-.35 
("JEFFERSON''); 

na <..Jll:1hd:tdc dc lsócios guorisr::~.~. rcpr~:>t:nundo :1 ~utaltLIJlk do c:1pi1:1~ ,;o..::ul d.1 "ROMAC 
, 1 ~ 

TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.'', soctt:J.tJc t.:mprcs;íri.l 
limiraJ::t, com Sl:Jc luc:lliza<.h na Rm.lm-i.'11tS-1ll'i, n · 5.1 'JS, k.rn :22, u:tirru Bom Succs:;o, CEP 
1)-1-130-390, Gra~-:ltaí/lt.'), inscnta no CNPJ sob n" 01.59:5.670/0tllll-10, com :;cu conLnro ~ 
soci:tl arquívaJo na Junta Com<: reJa I Jo EsuJo Jo Rio G r.tnJL Jn ~ui (I UCLRG~'• S(Jb :1"' 

~32t)l_) 13885 crr 02/06/1987 ("~ocie<..bdc"); I 

comparcc~;ndo, :unJa: 



... . . . 

•. . . ... . 
?r~::-c~_c~ d:t ro:::..l~adl. co~ ~t . ..-:: co,:: pa:a a ror:"!::.c.~-l '-~· ~ect~~-·'"·:: ~~~) ~r,.·~~(·:1:.: :n!r:-..:.!L':...::"" .. i:C,. ::J~ 

re~L.'- do 2.:-r:g~ _. rf""2:- ?'r. ":~?:;:.i,-J .;~, ~~ ~ .. <.:;. n() Â~ •• -:-1.,, . ..:. ...... I' .... :~ .. l ... ~:r:'!..:'(J de 2~_·t~ ... 2. ~D:-.:.r'c::-~:~: 

1. DA CESSÃO E TR>\NSFERÊ~C!A O!'EROSA :0!:.: Q::OT.~S 

1 Y : mCialme:!';r.:. aeciJt: o -óc1o ?:l·.":.: !..~;. 'K:..":~?. c e.~. !i :~c~,:.n .. :.:-::!.: · :: : .·=.r::- :~:::: . c::.:-.-. o :!, 
:aro cedid~-~ ~ rran~fe:ndc} :e~m., en1. car~tcr r)ne':.\ . .>~::, . :\ -o .. :.:iL:!d ... ,:-: '~--~~~ ..!1.f (l (,">~t:..·r~r!"! 

,..., 
.L • ..;,.. 

_,,~o:;c:::-a~ ~ .:1~eg:nli%a:..t.l~ .. :-. .;..', .. _-:}o:· ..!c !{S 1.~.' .... n-: r..:~ .. ;<:: ..... ~.~ ~.\·l·t'::. .• : ~~-~ •• ::."".--:b~:.:1~ .. "l(J~:

:.:1c qu~~:::;C] .. lt:- d:Y:d:l::: ~ Ô::'lt!~. c.~:L:G~ .. ;::-~Y:l.:.':""-\..!'1. ~:":C~:.-::.:1· t.;:... n.;:-. . C.4.- ... :~ '-.': ~p.l2. ... '-.:'i. ... t·r t~?l'. 

co1:1 mcn, o ~ue c.:..is \.::..:~)r::.:- =-~r:.:.:.'~c:~.~-.;t .1 . ~=r~=:--:~\.~ " _;.!::p~~- '"".d--~::c.a" .• .,_ t""~ 

Jnre~an-edoqt:.adroé~:'vcic-·::Cc.~t"'}C.'".2~~dt <)~:"'C: o=~=~·~.~ ..... ~t~~ .. ~.J, ~.~ .. ~~ ::-. .... ~_.-..:.:: 
~c inreg:E.·: ü l}Uaàro J~ ~\..)C!C,5 d.~~ 

~ociec:aac: \Cào-,;e mun:amt:::~e. n.:,,rc 

. \w cont:n-.:r:. de::ié.c ,, ~6.:i:: :::.::·u.\, 

__ ,._,_ . ., 
..;t:. ..... 

dh-id~.;;, Ó:it:~. dé.buo~, tmt\::n·.e.>. c:.::lC:.:?( ~c,. ~l'o::ic~•:·s . .:_é c_J:· .. :y,; •:"''' · :.::)~: .. :d .. ·D 

qt .. é' :-2.1::. ... :U<: :?.~ :::t:r~~t:· ~:rr:: .. ~ T=:.~- f; .. :..R~· ./:\!. l,.r;..:.(. l. • ...,,,l:Ú;:~d ~ . ·r. ..... leg-:? .. ~7~ d<) 

?.:\TRJ(:!(~ :'Cin13. ~cLL.!:-:c:::.cü .. ':' .. :~~ n:-: ~:1e::-~~:-.~ :;.~ ;-. 1\.,:::..it!C-? r: ..... :;:- .... ~ j~r...:g:c~:- ~ ... \~ 

\{t:adrü ct.: l ... , .. c .. os. :\ ~{;c:n cc:à~~ :t: C.(· t--:! ·\ c1 _..:.:::· (':-:-.. d~!X2. J..: :r.:-!:"~=·~.:· r.. '".t:.~::z-.:., - .... 

:<6c,o~ u:: S:xJt:dadc;, O> cL"s,.~o::?.::o; ,._lEF~ .. 3."~ "- ""_)_.l-.":"R.:C:<: ·: .: ::- 1.:::...-;::.tc.:: ~;:.::. 
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~ . . 

I - . I .. - ' 1 I 1 . l rc açao a prcscnce cessao ..: tr:mskn:nc1:1 l e '-}t.:.r•ta~, pan1 n,lL ,1 11U1s H.:c ·.1m:.~r um Jo 
nutro, sej:1

1 
:1 que título ror. I . 

1 .. 1. Em dccorrencia d:1s dt:}jbcnçcks consLósrar:.cí1Ja' nt'~ ;fl·11s 1.1 l: 1.2 acmu, 

resolvem os sóc1os por unnnimKbde .1l[l .. f.1r a Cl::í.u.:'Lb 5' do r·nm:.uo ::-.oci,, d::t 

Sociedade (CUJO nlor ror:t! do c::tpnal socul, wc~t!mcnt.: ~uhcnto L' inr.:-grali%::tdo, 

permanecer.i o mesmo), qu<.. pa'>:->.l :1 n~or.1r com .1 se~ume W;\ ,, :\.JaçJo: 

"'CJiusuJa 5~. {uj•it .. u' .\'r.a:t/. () ülflU: Ítl •téN/ud,•. /!IU/1/:a;:l/ •tfi.•:.!r:fll ' i1:.', ~l<~fi.::::itÍfi (!7/ 

llJI)et/.t cOm1J:Ie J!aâuJI./1, c' de RS 'JI){}.fJIJ' J ,í;t) (1/of<•,:'ll/f;, wii Jt,li .. ), rl!ml'do.• r:m 'Jt i1J.01.tO 
(nfJtt!i'~Jiias nu!) qm;!tl• 1.'/il.'fi<.J.• d .. J{.\ '.fJ(J •·"".' ···c~.~ r.: r!;~ 11m.J. ;.~>!I J;J tli•Jt :hl!!tÜ.i ~l.'trr: o uthr . ..-: 

(JJ JEPFElUO!\' J)/l )'// f ... J f\LCf'l p;!~o 't! l)t 000 ''l.!t"'(n!.r' c: "''!'cnu ,·lftJJ 

mi~ CJIIU/(}J, 110 I'<J/or u,u/ :/.: /{S ~51 f J)(}(J.f )f) (o:(ri<'~JJ/1, .- ,. ,Jo! :·t:.'a ,• 11•'• tm! ,.,,,,r.•), t'lll'l"~•('l•n./mli!• 
a !J?"·v (notenla e iillli' por <'<!I! lo) do Li.lp!Ul •1J.:'. I!;-.: 

tb)! PATR!CK .\l/1](.'(),\' .\IUri.-"1 J:'II.•-·':Í CJ,ul}() (JJo!.: mil; .IJ!OI.II, /!IJ r::.lrJI· I<JI:il ,,~ . . 
RS ;'J.OOO.OO {llil!'e 1ni/ 1\'<li-'), <'liff(J/'u!ldm!<.' ,, 1':·ÍJ (! .rtl / '1!' .·cl.'lu) .lo .-.~.~!t.1.' .•o:i,t.~ 

i 

§lu. , 1 têJpull.lcdJ!IU:.!,/~ d<' '" ki.•O•'fll ~ .t . . tr:f,; ,;, ,,,;.,,. d: •1:.1• ~;;rr,u, ,;,, •i!llll.i/ •• oe.ll. ''"'' 

lodt1.1 r,·.~o!ltlem ro/.rd .. !l:.I.''/CIII<' f>€.1.1 .<.'U !/!Ir~ ,;/j;~:l,:i~J. 

§2 0, /'1 JOI"tetftJdc f.-cl)ti/'t':( 11m rr: ff~('l'íchi!'!u J':IT:J ad..; {/!:''.'.:, <' U l 1:i,1 t•!t<Jf:l ,-orl':''f'UJit/:·J<i 

um 1 oro 11a1 ddillt!.'!J(ri~; •'lJ:;,n •. " 

2. DA DESTITUIÇÃO DE ADMINISTRADORES E DA NOMEAÇÃO DE 
NOVO ADl'vliNSITRADOR 

I 

2.1. NJ. sequ(·nci:.~, :1 ruml!datk: Jos sóci( •;:. :1prr1\ u u :1 Jc,;w LlJÇ:'tC>. no~. tcrm• ·~do Par/tgf.l fo 

6'' da Cbu1ula (,' J o Cont.r.tlu ~oct::ll J ,t ~ocic~J..Ic 1.: Lk!~ \J'tigu:. l J •6 \ p:tr:igr.ll·o 1 ", 
t.: 1.(171, IH, Jo Código C t,il , J,,, Sr;:; . P:\ULO .. LLõCL\. (.tLin•.t yu.d!li..:.tJus) J<> 

cJrgo de ::1dministradorc.:~ .. dei to~ pnr pc..:ríuJu indct..:rminJJo J..: Jur:tç:'tu. 

2.2. . \ ~ocic:d:Kk co nfere aos ~dr.Unistr:klorc:~ :1cim:>. dc::stiruí .... h>~, <: csr~:; con f<:rc.:m .1<.]uda, 

:1 m:1is amph, plcn::t, geral. r:lS:l, trrc.:YO~,), cl c irrC' !r:l in:-1 quinç."ln pc•r tC>U<) t.: quJlquer 
dlr<:Jto pelo período em 'fliC o~ :1dminisrodor. . .:~ p<.:rnun~ccr.un em :->cu:; cargos, 
decbrando Ec:r recebido codos o~ \ 1i0r-::; dL' H.l' 1:-i pc.:L1 :--octcdJ..:k, :1 l!tulquer rirulo, 

nada m:tis pot.lendo recbr·1,h' ou cxigtr um Ll(l uurrc. ~<.::a .1 qt!<.: tir:.Jio ror. J."icun 

consign.1dos voros de 1_t.:r:ldccuncnt< • c lnuv<K pdo:. scrnço" pn.::;tados pelos 

adm.inistradurcs (jUC ora ::t: Jcshgam da ='ocid.hdc. 
I 

::..3. ,\ to continuo, J unanimH.latk uo:· ~ocios rc,;rJI\'t: :lfWY:lr .1 duçjo do ~r. P.\'11UCK, 

/ 



I •• : . . 

Comercial, conforme 1baixo e$peC1k.ldo obs...-rr:1d::t> <t:-\ .::nmpc.:rênGas J.1 
admmisrraç:io dispostas 0 .1 cliusul.l 17, •"f'lll ~ par:igr.:tfos, do Con:.rato ~oc1al abaixo 
consolíd:1Jo), por período mJerermtn:1:..lo de uu~Jçlo . ( J Sr. 1 :\·n~l r . K. .1dministr.1r.'i 

a Soc1edadl' em conjumo com n .1drnin.i~·r::<Jor rcnunescent~.:, < Sr. JEl.'UERSON, 

acima quahficado. o admtl1l:'trador on t:.k. v. dc::cbra, ~ob 1~ rtra~ J:l lei (: par:J. toJo-; 

os fins~~ e:fc1tos dt" direito, ncJ:> tL·r.mo~ -.1<) .11-r\go 147 d ~1. Lei n'' r..41l-J., de 15.12.1976, 
qut: preenbhe os requ.isJtos leg-.:t1s par.:t Jntc.:gr~r J. .ldmnlistraç:io da SocJtcbde, nio 

estando impedido de exercer ~l adnunisrr.:tçà() u.1 SOCll:c.bde: (t; r·w k1 especial; (Ü) em 

virtude de~ condenação criminal, ou por se e:Kontrar sob m efuto:> deb; (iii) em 

YÍrtudc c.k pena que Ycc.k:, .unJa lJLIC t<.:mpor:lnamcnL<.:, o .tcc:•NJ :1 cargo~ púbhcos; ou 

0') por crime falimentar, Jc prc:nncaçi<J, pc1t:1 ou suborno, concu::;sjo, pccuhro, ou 
contra n CC(lnomin popubr, contra o ~i.;tcnu 11n:lnc...:lr•> nac1 .•n 1l, contra normas de 

c..lcfcsa da doncorrl:ncia, cumr:1 JS n.:laçuc..:s Jt: consumo, fé publH::a. ou :t propric:Jadc. 

2..+. Em ,·ir tu de.: das dc..:libcr.tçúcs pn.:\ ista:-. nos irL ns 2 l ,\ 2 . .1 :tcHnl, :1 anri~p cLiusub (>~ 

Llo Contr:no Social da SoctcdadL scr:1 intcgralr:1t:n,,; rdormubJ:1 c:, h cnnside:randú 

:1$ :lJttraÇ{I~S C C011SO)jd;lÇÓ<.:S ab::tixo dt:SCfÍLls, pa~S:1f:Í J CO!lSlÍtuir <1 cl:iusub 15 UO 

Contrato Soci:ll, com a s<.:guinw non. rcdacàn· 

''Cláusula 15. D····.opna<âQ, .btóti.-Jo, fl.'.lll1<Zf(J. r, 'lll!J:!'u.,io. -'i .tdmiJIÍJIIwc-Jo d:.~ 

J·oâedad~ .íCICJ e:,;en;u/fJ pdOJ r~J!,!!Ín!c'l':! id{Jl .. J .UfJl!ZIJt.i!T<iJCJ(' •· J ·O!" ('rt.l:~l) tiJtfdcTIIIÍIIatfo 

de durafàO: I 

(i) I .wb a rl<:t~oJJm~:.Jtiw de "'J)m:!or J>r,: . .-ide!lt. ·:·JEFFERSON DA SILVA 
RECUS, braJileiro. l!tlfltra/ tk (,mnaa:/ I\.\". 1uíâdo l:fJ In() .. ;'' -·r 'YV ~. <.JLJdo .t!ll 

r~l)(l< dt: ,;o.nmJJI.hlll pc11:1~1l di- rNJ/.1, t'lllf'I"<:JÚÚo, IC oi !~111~ '" <i'W:tciliado nw 1{/ld 

TNpmambá, n• 72, r .vldl!lt!lllfl ·'llfo.1,.;r:lk h.1:m) J:io I ·,~,·J.Ii·, C!. f' '.l..f./5)-f.:!...f. 
C:rclldltii/RJ, porlwtlor da Cédttl.l dt- U:·l/t:dJ& (/{(,) r• :<f,(.,,::_::.;. H)~. ·~:iflda em 
li /OI I 2002. e.-..petlil" pelo .~j.f/ /J/fU. I! m_.m/f) JJo (1'1· .L;/> n•uoo ;98.2JO.i'i; ,. 

(í1) J"Ob a dellomincl{-io d~ ':DJrJor Cor;t.:Jru!':- PATR/CK !J.IAICON 
MOITA, lmwlâm. lhlfHfllldé Chaj~t:cd.f('. H.J•,idfJ m duO+/ fiJj '981, ,·.1udo 111h 

'?.Wf{Je de t"01J/Hnbào J!"r,ial dt.: bt!n.r, .~m.•n:~ ,{))};i!J< ·ai r~!iclmtr• , dMJ!t·lli:tdo Jhl l<u,, 
:\1<~1ew LMu, 11" -1-.977, b.lirro Jâo !.J)Ifmyo, U :J> h2::Jr; .. .:;!i0. Cimtiba/PR. 
pr,rtador da Cédu!t.t ri.: fdenfld,Jd,. (R(,) 11":: lY615t :!., tJnir.,/.1, m 'J } / ()I/ ::rJr J&, .:.,pal:d.l 
pe/r; jRFB/JC e ill,.cr/1) no< 'fJF ~·o/; .11 '.J'.J -~ u; -9·-'Y. 

§2°. -l de.,-igncJ,·Jo tloJ admi!Ji.,f.'<Jdor-::· tle,t::JJti:.r.i :LJ :Jj"rv. a;:io du l!ilc.JJÚ!IlitLulo: do.r 
.lfi.,1o\f, ca.íO o Cc.if'Íiai n:lo eokja /ou/mwk mlr~;r .. LI1:::_ado ou de !"r)áo.,. Nul:m:.r. l/O 111Ínimo, 
de-/, (iiru".J· J.:r1·u.!) dü . .. ,p;tal.orâ,;/, t" .. Uo u - ~lfja/ u:.> !nl';:..r.l'l;ydo 

/}1~~ 
/I' 

f 
/ 



3. 

.1.1. 

' ") ,)._, 

.. . . . . . . . 
§3~. Or arlmitliJf•:tdoreJ· !!'f~io <1.1 t!~,.i.J!.'Zil{'/,;, .flh' 1/.~·.,fim,JJ d/J:•bmda.r no •llo dt• .ma 

de.fig!Ulf'ilO e J'CràO illn'.\lido.r el/.1 .í!'l/.1' cü!;r!,il.i dit:diallti! úú'ÚTClfi.'J:l tk l!t7JIO de PMJé. 

§40. 0.> mtmd,T:'n.. Jn • ad!IJIIl.:.iiU.iM't'J .• v; lo c.d.t'N:l.:üti!•J "'' ll/1/JlcJ/IO dr: •!lar 
re.ljledii'Cls des{I!JUI{fil.,·, .lemln adJIJi/;J,, " /C'flll:d!!1':Ío ,. ,/i')>t'/l.o'd./,1 " n·aii~.a{iiO ,/~ uma 
remu}o ,,mkll de .I'O(it, r p.m.J déJi~11ar t~clm:Ji!..•ln:dun:.•. 

§5:'. Oi adnJIJJ/.JiradorCJ" podmlo .~tr c/e .• ·it::t:ci!J.· a qtulq: :r l.:!'!fll, mt:dian!t: 
delibt·rufilO, em nmJi.lo, dd .•óav 011 JÚc!fJ.~· tiOt''uJ.:s de JJJd!J' dd J!Jdftltlc d{) , ·api!r.~.' JO<t~li. 

§6°. /l rt:mumrar}o tUJJ' .JdmiJtúrrmi,,rd i!'rtÍ eo.tbcl.::u/J /'?r ddih,·n;.lo d,· ,·ó•io 1111 

.toârJ tiJu/arci de 1!1t1Ú ci,t mr:ladr: do ulj'ifa/ ,~·ot!<l/, /'OOi:n/o ,, dd?:1lcfifpl) CJI..J/Jcf..·dr qu,; 
o.t' a.dmimjtradon:• ndo p,•rt"::brr.i(J tjllal:pter r,•JI/J/11<!Fd{tio • .. 

DA AL~ERAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PARA ABERTURA, 
~1AN1JT~NÇÃO E/OU FECHAMENTO DE FILlAlS, E DA 
CONSOUDAÇÃO DAS FILIAIS 

Após, r~sorn:m os sócio_s, ~or u~l::nimJd:llk, dclib~.:r:~r L!Uc .1 :-.burur:1. manurenç:'io 

C/ ou O iccbt1mCntO dc fiU&l!S, CSCntonO~i C: r~prt.St:!Y.1Çút:S d.t ::-oC!Lu1dC fOdt.:m ~é Jar 
por de:ltbe6ç:'\o de sócios, ,-ia .\t1 de R.cundo d.:. Soei<):' . 

1\ssim, os 1sócio:- decidem .1lrenr .1 rcd:-tc:ío lh cLiusub ~· Jn ('c111tr,1~o Soctal J.1 
I • 

Socl(.:JaJc, 1<.]UC p:ls:>a a \'t~n rJ.r com :1 :;c:guintc '· nm a n.:d·.H;:io: 

"Clii us ul:l 2". .tJ .o~údud,· !em ~e :i( JW J<.,rft, .,~, H .. i·. f .'S. 1/' :. f Y i Ü1:· :! 2, !uirm Hon1 

Jlll~,I'Jii, CEP 9-i IW-39'1, :111 c;;l<idt• d, Cr.mJ/:J!. r: ,f.l;/1) "'J RJo ( IIJ.I,• ,;(/ S!l!. p()(/:ndi. 
llldJ!It:r;ilitui, e.lcritt)ri~.• ~ 17:['FL.•~J:f,,f·lk( .:1•: .;l!dhJ!I<r ,(J,J§,/.d~ dfJ ]>_,;.< '''! do <skmJr. t;or 

delib..:t.lf'Jo d~ .1ódo ou Jr:.-io.,·fitu!<.~m rl..' 'ii!l!.> ,/,)mr:Ld,· dú "'~·f!lf,lf .. 'h'.'.J,: ""' r.:miJv." 

3.3. D:~me c.bs· Jdiberaçôcs aCima, u~ ~ÓC IO S n::'c.>h·cm, rvr unaoim,L:tJc:. :lprm citar :t 

oporrunid:ttk p::u-1 con:;C>hJ:u: a n:bç:l'l tk rod:1:; :J.s fih,l i,; d 1 ~(>CJ..:dJJc:, C(ln lorm<.: 

segue: 

(i) 

(ui) 

./ 



(v) 

(vi) 

(Y.iii) 

(ix) 

I • 

\ 
::1 iiL.:tl n'' O-+ (quatro) :.;,;ri k•c.1k:.1J:t em \Lu i:1:, :' /PH.. 11.1 H..u.t l·:. n" 4. 7.27, Parqllc 
Resic.ldnoal e lnd usLn:.l San 1\tichd, CFP ~(.09t J-(ll JU, ,;o~ '\. J RE -+1 •;L) ll9LI911 <. 

CNPJ 1n" 91.595.67H/i lnOS--t3, l 
a flld n" 05 (cinco) c,;tá luc:thzJJ 1 em lhgu:1.cu1 :'C, '"'a Rm _)o}o C c .1n, n<> .10fl, 
Lore Q.\ km 194, pa.r.1lda com ~l DH.-1\11, km ISJ-+. b.lrn Unt\HSt.,Ínn, Cr:P 
88160-0UO, sob t-.; IRJ. 42')(1t)<JSl-1.1 41t: C"'-Pl n" Sll.SJSJ,71-l/tltHl(,_2·L 

a fi!ül ~-' OG (seis) está loc;ÜÍ%ad:t em Clupe~ó 'SC, na.\\·. PcJro CiorJano ( ~elb, 
n" !:110, bairro D. Trc\n, CI·:P ~98Jil-75U, ,;ob ::-.JIRE -+1t;·(Ht08797:> c Cl\.PJ n' 
89.ud.429/0007-0S; · 

a filia.Jinu 07 (ser<:) esr~ loc.llt,uJ;:, <:m C.t.:~Í:l" Jo Sul/ RS. :u H ... ")-122, :;/ n, km (ll , 

bairro Forqueu, C!·.J> •)5115-550, ~c·b ]';IIU: -t.)~t•]Ó(>6!J 1)3 <.: CN PJ n" 

80.032A29 /000~-%; 
a fili;1] n" UR (oito) cst:l loc~ll Í%:lu . l em C::~mp1n:1s/SP, n.1 Ru.1 Rona!J CbJswn._ 

?'-kgri, n" 48, Polu Jc .\lta Tccnuio~l.1. Jc ClmpliHS, CI-:P dti(,IJ-.J-7~. sob~ IRI.-
359049.34542 c CNPJ n" S11.5CJ5 678/t loo•)-77: c 
:1 tili:1.l n" U<J (nO\(.;) cst :1 looliz:td:t em l"cle:m:1co horb,líi'R, :u • \ \'. i\ r.mc.íria , n" 
11, ll'c.1 A c i rc:a R 1U \' ih la~o:l., CLP t\4271)-PtiO, Cf"J nt'ormc :Llo goc1ctáno 

rcgi:;tradn na J UCEHCS em 22/ 07 / 2tJ I~ n" ~ob ·ll VJSM> ((:'\! PJ c NlRL c·n 

procesTo de obtenção). , 

4. DA RENUMERAÇÃO, REFORMULAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E 
CONSOLIDAÇÃO DO CON TRATO SOCIAL 

4 .1. . \ J iciunalrncnw às deliberacÕL~s :tc1nU dtspo~Lls, (.klnlc da no\':l c~ trurt :r.l -;ocJcr,irn 

1.: gcrcnci:1l J:1 Sl>cicdadc, us sr'>cÍo,; r:csoh-cm, r,or un:li1Ul11J:1Jc, f'c .. r :1ltcnr 1 LStrutur:t 

e red,lç:lo Je to<.las :15 cl{lusuh~ du Cuntr:1l•!t Sucial til ~oca:1hdc :sem t ]ll:1kju<:r 

~tcr:lçiio, coni:'.IUO, no rocanu: à JLnomin~.(;lf I .;l:~k. 0bjcro soc·.tl ..: \ tlor wr.ll Jo 
.I . 

Clptral soonl). 

4 .2 . Dcss~ fornt, após rt:num<.:r:lr, rdormubr, rL...:strutur.tr '- con:::L Llar imcgra.lmc,H<.: o 

Contr:lto Social, este, dc\·1dnmcmc nJnpr.1d'l, ras:><1 n '1gorar, IH ~u,t inrt.:gn, com ·1 

~cbru.intc c nm-n rcuação: 



'·CONTRA TO SOCIAL 
DA 

.. 

ROMAC TÉCNICA DE l\fÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. 

DENOMINAÇÃO E SEDE 

C~PJ n" 91 .S95.G7H/(.)Utll-l u 
N IR.l ~ -+.1~1 11 '\ I.)~K5 

Cláusula r. _'\ rocícdat.lc.: tem 1 <..k:norrúnaç:iu Jl! ROJ\lAC · ü~C'\, I L.\ DE .M.-\QL I0J.-\S 
E I~QU l P.\:\U:NTOS I.TD.\. 

Cláusula 2a. A ~ocicdadc tem :;ede m RoJo\'Í~l R~'-11 H, n" 5.1 <JS, km :22, ba1rro Bom 

Sucesso, CEP 94Ü0-39U, n:1 Cid:1i.k de Gra.\~HaÍ, EsuJo Jo R.ie; Gr:tnJc Jo Sul, pu<..kndn 
mamer filía1s, escritórios c: reprcscnr.lçócs em LJU.IkjULr localid:Kk Jo P:1í" ou do ~xrc:nor, pnr 

lk lilxraçio dc -;ôcib ou só cios um !are~ d<: m:lis Ja 111c..:bdc U\, c.lpÍD.l soci.1i, l:m rcum:lo. 

OBJETO SOCIAL 
I 

Cláusula 3... O pbjeco social comrrcendt a rq~n:s.:nraçio, !GoÇ}(J, nnporuç.'io e 

t.xpor taç?ío, COmérClO varejista de m águin:ls, peC.l$ ~ C<.1UÍpamt:11(05 f'llrJ <.ISO comcrc:aJ, 

ind ustrial c.: ag;rícolal prestação lk: serYÍcos Jc reHapkn:t_l!<.:m <- <~Ulr.ts muvim..:nr:tç.-)e:; de u:rr:1, 
cso v:1çi'io; drem1~ens; dcmoliç<.Jcs; tr:1nsponc rodo\·Jário ~k -.:·trg~ts <;m g<.!ral; coh:t;l de 

resíd uos ind ustrial,' Jomi:~wco, bosp1talar e sdem o. opc..raç 1o c m.lnutenção d<.. :lkrro 

s:1nirário; sen-iços <.k: límpe%:1 em gemi; obras Je C(ln:;truç:\n cn il o..:m ;-\l:r:ll; L'ngenhar:a CÍYJI<. 

m <.:cânica: scn·iço de manutenção c.: n.:püração de m~yLina c.: t:quipaml'nt<J:-: c.. .tdminisrn-lç:io 
de obras e locação de. mão tk obo em ger:1l. I 

INÍCIO DE ATIVIDADES E Dl.JRAÇÃO 
I 

Cláusu la 4a. :-\ sociedade iniciou ~u:1s atl\·id!ldes em tJ2 de junho d<.· 1')~7. e .,<.·u pr3%o ~k 

duração é ind(!tcrmjnado. 

CAPITAL SOCJA~ E QUOTAS 

Cláusula s ~. Cnpipt :-iocial. o C:lflltal c.h. ~OCH.:dado..:, tot~ümentl' ~ub-;crrr..:> l' ;ntcgralú:ulo em 
mocd.l corrc.;nt..: m.cional, é ele.: J{S <JUU.lJUU.UO (nO\'(:C<.:IIro~ mil re.1is), Ji\·ididos <.:m 0UO.OtlU 

(nO\'eccnr:ts mil) quotas idê.nric:1s de RS 1 ,()0 (um real) b.d:1 uma, a~ sim U1stribuíJas entr<.: os 

sócios: 

/ 



.. . . . . 

I 
(a) J.EFFERSO~ D.A SlL\'.\. RECCS possUI SIJI.OOU (uitvcL:n~.1s c nu\t:nt:t t: um mil) 

quotas, no valo~ roraJ de R$ B91.0{)( 1,00 (oitoc~nto~ t: no\·c::n :\ e um mil rca1s). 

COrn:sp0ndc:mes a ~9° o (110\'Ctlr:l ~ 0\l\'t:! pur Ctnto) Jo orit:l} ~UCÍ:l); t.: 

(b) P:\TRICK MAJCON i\10TL\ pos~~uj 'J .OI\11 (no,'t. mill guot~1s, n,, ,·aic.r tor:11 de RS 

9.o00,(H) (non: mij rcai,), corre~pondcntes a l"" (um por ccnlo) dn c.1piLú soci.1l. 

§1''. :-\ responsabilidade de cada sócÍ<J l: restriu :1o ':-~lorde ~u::t.: quo~:b (1(1 c1p.iul social. 

m.'1s rodo::; respon~em sol.idari:::~mt:ntc pela sua mrq:~r.lijZ .lÇ:ÍO. 

§2°. -\ socicchtk reconhco.: Lun ~ó propn..:t:lrio p:~:·a C:1U!l qw H::t, c :l C:ltb yuota 

corn.:sponderá um 1n )[() nas Jdibcr:~ções soci::tts. 

Cláusula 6". I . , - I . - . 
Rct:~rad::ts . Ch socws podcr:io lazer n:cu~H. a~ mcn~ats, Ctl!llormc :ltustJ.rcm 

entre si, scmpn.:, por meio de :\t:1 Jc.: Reuni;'io Jc ::lócu.h, :1 ~cr por t<.1dn~ os ::ócio!' rubr:e:1tln 

e a:>simJ:t, \-,llcndl esta para todos o:; Cim de dtrcito. 

Cláusula 7a.. Ccss:1o de quot:ts. N<:nhum Jt)S SÓCIOS r~odc:ri ccJcr, transll..'rir ou de gL..uquc:: 
forma oner:lr qualquer de suas quotas ou din!ltoS ;l da:; m<:rcntcs :-~ns dc:m~11~ <;ÓCiOS ou <l 

tercc:iros ;;em o pré' io consentimento , por c~criro, de sócw ot sóoo~ timbre!' de m:11s J:1 

mer:1de do capít::tl social. I 
Parágrafo Único. A cc:;s:lo ou onc.:nc:'io Je <.Jllotn~ tc:r:l d!c.1c1.1 'llJ:l!Wl à socied::tdc c 
t<.:rccll:o,; ~l partir tb 1averb::tcào no Regtstro Público Jc L.mpn.::-':1~ \lcrc,,,nts c.:-\t1nJ:1.Jc~ ... \ tíns 

do n:spccbvo mstrumcnw subscrito pdo sócJo ou s,·,clo~ :lnucnrc~. 

Cláusulas~. Exclus1io de sócio. ~~ pt.:rmi ttda a cxclu;;àu de ~(·\Ciú .•or l -1St.\ cau~.l, dcstlc... 

'-ILlC. apro,·ada p<>r s<jcio ou sócios muhrc..; de m::~í' ch JllWl.h.lt: do Cc'tpH··,] õ<•C I:\L 

Cláusula 9... Fnkbmenro de sócio. ~o c:1so Jc f:1kcit)lcmo, ruir.1d1 \ oluncuit ou cxclwüo 

de '-lualqucr um dos sócios, seus h~,·crcs ~c.:rào pagn:;, a t1ucm d-. d!rCt!r"•, mc._:i::tntl: :1 apur,1çlo 
ele b:llanço patrimoniJ.l específico para c::;tc fim, tende • por b:~~c.: ,, ~uJ p:truc p.K~o no c:tpH<\1 

socinl Ja soc.ied:1dc.l 
I 

Parágrafo Único. ,\. rcwa ele ,1\ ali.1ç:'io ..: pag.lmcflt(l C<>n..;r;tme 110 .-:IJWI dcst:l cl:lusubCL 
rlfl.o se ~plinri n:1 htpótesc de f:tkcimcnto de :.cício t}Uc h: oh , lirrudo l'rc~\' \ u Jc Reunião 

Jc Súcios e/ou .\cm·do de: Sócios cnu:lnJo dcste tl'nU, corr J ctenoa c 1nul:nci1 tb maioria 

uo capital social, hipórcse na gu:tl J en.:dn sc...r obcdectJ.ls pda soctcd.1Jc c set.s sócios l·stas , 

<eg<a' cspccific>S ~uc cenham sido objeto Uc "'P'""" Jd;bcm>" Jo ""'" üknJo. ~ 

I /fi \, - , 
~ ,.-/I q( ~ 

I !' r~) 



. . .. 
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DELIBERAÇÃ0 DE SÓCIOS 

Cláusula 10. Rcunir)es, d1sps:ns.1. l,JUÓrum de ddlbL·rad<"'·-~:iCI1t.Jcao, prt.:\<::np ..• h 

dcliber:<cões Je !'Ócios previstas ém lei ou nestt: Con
1
L!Jt(} ~ocul st:r.'lo LOtnJdn.s em reuniôcs 

I 

de sócios, em -alrt{ações do contrato soc.i:tl ou outnJ$ Mos de Jc líbt:raçao. 

§1". .\.reunião de sócios podcrl ser Jispen:>ad .. nos c\so~ c\pre-:s:lmt·ntt pn.:\'Í!'ms neste 
I :ontr,1to Soctal, asúm como no c.1so de Lodos os ,;ócio:; J(;ciJin.:m . por c~crim, sobn: a 

m~térm a ela SUJeJt.l. 

§2°. .-\s dd.ibcrlçôcs dos sóci<.1S sede) tomac.b:; pdn~ roto,; Jo :;,'Kin •lU ..,/>cios titubn.:~ Jr.: 

mais da metade c.lo capital soc1:1l, nos c:1so~ em qu..: h:'!o t:sLÍ\'t..:r r.:xpr-.:;:.c\mc.·nt .... · rrc.:,·Jsro r.:m 

lei ou nc~tt: (~oncr:Ho Soc1al m~tior <.jtJÓrum. 

§3''. Qu:lk]U<.:r :>ÔCÍO poJt:.rá S<.:r fL·pn.:senr.lUO 11.1 dl!Jibcr:IÇ:lll f'Ur r:.-• lCULIJOJ Jt.:\ idamt.:ntl: 
. 'd I d 'fi coniõtHUl o co1n pl e:rcs cspcct IC0~. 

§4". St.:rão con~iJcrados pn.:sentes o~ ~octo:> t!~l: tnn,;m.rn'\.:n: se 1 \'O to por c:lrtn, 

telegrama, fac-símík, correio clcrr<>niCo, ou qualym:r purra t<:m111 <.: Krna. 
I 

I 

§5". Os sócios poderão paruc1p:11: e vorar n:1~ reurur)c.:~ •. 11nda 'JUt.: nlo e:~wi:1m Gsic .. mt:nll.! 
presente~ nas mesm,ls, por confer~ncia tdl.:.'<'mica, vít.jeo cont'erênci:1 0 '.1 11or ~1ualqucr outro 

ststcma eletrônico de comunicnçiiu LJLH.: pLrmlt:1 n iJ<.:nrtlica<::1o do m(;mhc< • c :t comunicacâo 

simuhám:a com wd<\S as dem:üs pessoa:; prcsc.;ntc~ ;1 n.·untào. \ n.:sr..!c ti•:J. :1t:1 Jeyc·:l sr.:r 

postcnormenre as:sinac.la por toc.los os rnembrcJs ~1ue p.1rt1Ctpar:1m c.h rcunt:'H • 

Cláusula 11. Cnnn>eacào. As rt.:uJUÔ(;s de ~Úctu~ 'd·,iu cc•:nocada~ 11cb :ldmintstraç1o dJ 

sociedade ou ptlos próprios sócios nos ca.,;os prc\ ístl>s c.:m ki ·1ll '"""r-: conll':lW ,;oci..~l ou, 

ainda, por sócios rcpn:::cnrando m,\Í::; dQ mcradc do dpira: soei • .! scmpr~.: ~jllt. considcor~.:m 
neccss:í..rto. As com·ocaçõcs sedo fçt[;.l~ sempre pllr cscr...to, n:.Ldilntc c.\rC:I n.:g1str.1Ja ou 

prorocobd.:~, com 8 (oito) dias de lntcccd~nci:l em pnmt:tr,:. -:inn .-,..:.Jç~w e, cm s«..:gund:~. 

conYoc~ç.io, com 5 (cinco) dtas de :H1teccdêncÍ:1, ou . .Jnd:l, se mc<..~:s:1nn, p,)r ediul. 
I I 

§fO. A com ocaçào dcn~d <:spt.:cificar o di:1, :'\ hor_1 c.: o locai tb rc..:unJ.to, bem como 

ordem c..lo dia, c só sobre eh poJer:i. hm·cr delibc.:raç:'lü, h mo1os ~ut tudo:- os s(,cius .tcordc.:m 

dt fercntcmcntc. 

§2". hcam tlisp.:n~ad:t::. :ts formalic.hdl.!s de conn)caçào sempre qut: ruc.lc,s o~ sóctos 

/ s· ~~ 
• 



l·: . . . . 

Cláusula 12. Ou,)rurn de Ímobdio .. A rLuni:'io ..los socio:; in~t:tb-se c-c'm :t prest:np, r.:n~ 

prirnel.l'a com·ocaç.i.o, de tiruhrc~ de, no mÍntmo, rn.1i~ lÜ mct.l<..le Jo opit::J.l ::.ocial, t:, em 

segunda com ocaç.ão, com qualquer nÚml:rO. 

Cláusula 13. Composição da mes~ r.: ·.1t::ts. \~ n:umiic::s .;c::fà(, pn:~•íd:ida~ p(Jr sÓCIO, 

rcprcsent::lnte dr.: SÓclO, atlmimstr,\l)or Oll tl:fCCÍH) ~,.k·siL,rn:~t.Jo rr.:b ffi~l.10fÍ.1 do~ pn:,.;cntt.:l, 
I • 

c:tbendo ao presidente da reunião a escolha do ~ecrLt_\rio. 

§1". Dos trabalhos e dtliber:tçõcs sed. la\'r::td.l, no lliHo d.! :nas Jc n:uruào, .lla :lssin:tda 

pe:los membros d::: me~a c pelos SOCt(lS pn:scnt<:s, yuanto:i bastem à\ .th<.hdc lbs dchbcr:tçõcs, 

mas sem prejuizo dlos que qucir.1m assiná-h. 

§ 2°. Cópia <.b ~r:1 será aprescnt.tJa :10 H.q.;i:;tru Púbbco de 1-:Inpr..:-;:t~ l\l<..rcami.-: L' 

i\ti\-JU:lues .\fins p~rJ :lCLJUÍVamr.:n ro c wcrb<tç~o, n<>~ rrmu~ 'h kgJsl..lc:lu .1pltc.ln~l. 

§3". .A admmistnçio da soc•cdad<: cntrcg:1rá cópia :wtcntioda d:t :,t.l all sócio qu~ a 

solicit:lr. 

MODIFICAÇÃO DO CONTRA TO SOCIAL 

Cláusula 14. O plresente Contrato Social podera ser l.inemcnte :1lter:1do, 1 ymlgut:r tempo, 

por del.ibcração do sócio ou sÓCIOS que repre~c:ntcm, no rnírumo. ;1
" (m~s guJrtos) do cap: t:1l 

social, sako nos casos de modJticaç3o do Conruj" Socl~tl p:1r:t rctlcttr nuténa:; cuja 
Jclibl:raç.lo dcpc.:nJ.l de quôrum c~pc.:cial previstn neste Con•r.uo ~ocul, h:pór<..;:;.; t::n I..JliL 

p r<: \ ~lcccrá o '-jUÓrr'l espcci:1l, aimb '-JLH.: inferi() r ao qL)rum geral dt: '~ (ui:~ '-)Ll:1rtos). 

ADMINISTRAÇÃO I 
I 

Cláusula 15. Dc~i'-'naç:lo. dc,.; r.ruido. manJ.tm. rçmU11l r.tc~to. ,\ .lJmn11Straçào <..h 

sociedade scd. excr~1da pdo~ t5cgumn.:s 2 (doi:;) :.H.imihistr.lJorcs, pur prJzo indcrenrurur..lo 

de dur:1çio: 

(i) sob :1 deno minação de "Dl.l'l?tor Prcsidcme": JEFFERSON DA SILVA RECUS, 
br:tsilei.ro, natur:1l de Gr:l\·araí/H..:3, mscido nu du fJ4/1 ~ / 1 %.), o::>:tdo sob rcgim(. Jc 

comunhão parcial de bens, empresário, rcsiu:.:mc e Jomicilia..Io na H.u:-c Tupin:1mbi. nc' 72, 

J .uteamento Alph:1yillc, b:ttrro S:in \' tccntc, CEP 1)t15S--f2-t, GraY:uaí/ R::;, portaJor Ja 

CL.d ub de llkntJClade (l{G) n'l ~OóR25-tJCJ.1, emi.D .1 em ! l / U l i 2llll2, ...:~pcJiJa pd(.) St 
SJS/II/RS, c inscrito nu CPF sob n" ti(H l.5%.21U-.)5, d 

1 ' ~ 
(i i) sob :1 denominacào de ''Diretor Comcrci:tl''. PATRJCK J\.1AICON MOTTA, ( / ' 
brasilctw, n;uur(tl de Chart!có/SC, n :1scido '1n Jt:t f l4í 10/ I CJ:-\2, ca:>:tdo sob rcgm•c Jc '(-> 

~j~~~ 
~· ''.~ ") 



.. 

comunhão parci.ll Je bens, ge((:ore comercial, re~iJcn '-e dom.cili:ldn n.) RL1:t .\blcus L :me, 

n" -+.977, bairro S:'io Lourenço, CI·.P R2210-290, r:unih.:/ PR, purt:1dor da C~dub de 

ldtnr.id~dc (RC1) q" 2998192, t:miric..b <.m <n/CJ1/21H)(í, 1.!:-.pcJtd<l pdll RFB/:)C, <.: in~crito no 

CPF ~ob no 034.Tlt.679-29. 
I 

§1". () ' . I d - d - . . J . - . I S SOClOS pü . erao . CS1gnar ttTCc.tro~ n:w--;of.tJü~ p~r~ c"'rcer a a :nuustraÇilO "OCJa. 

§2". A desigmç:io dos administradores Jcpendc
1
r.i th aprnnçào (b un:lntrrudadt: dos 

SÓClOS, caso o capital não esteja rowimente inrt:grtlli .. +do, ou de ~(ícios 1 i!ldar(::'. no mínimo, 

de 2 f, (dois terços) Jo capital soci.1l, <.:aso o c:lrttal esttlam tq~r.thzJJo. 

§3". ()$ :tdrruni~tr::~dorcs terâu as tlcstgruçucs yul.: lhes ft 1rcm :11 nbuída~ no aro Je :m.1 

c..lcstt,'Tl::tÇ<'in e serão\inn:sric..los em seus Cllfl!;O~ tncdunk :u;sin.trun de tL.:rmo de poss<... 

§4°. Os m::tntb!tos Jos admi.niqr:1c..lon.:~ seràu bubL.:lt:Cldo.; ~~o momento de; sua:-. 

rc:spectiY:lS destgn~ÇÕC!;, sendo ::~dmi[Jd.\ a r<::conduc.lo c.: ~bsp~..n:;ac.h :1 rc:lht.<1ÇlO de um~ 

reunião :lllU.'ll de sdcios p:1r:1 dcsign~r :ldmintstrndon.:s. 

§5". Os administradores podcr:io ser destituídos n iJLl:1lgua u.:mpo. rnL-.. .. kmre Jclibcr~1Ç:lo, 

em reunião, c..lc sócio ou sócios titulares de m:1is da mtradl! Jo c lptt<t! socu!. 

§6°. .:\ remuner:1ç:io dos ::tdmmi~rr::~dorcs podcrit ~~<:~ -:stabch:cidJ pn.- Jdibcoç::ío de. :-,ócio 

ou sócios titubrcs de mrus Ja meuJe; c..lo captral $0(1:11, roJen~.() .. l Jc.: lbuac.;:in c~rabdc.:cer 

<..Jll<.: os aJministraJorcs não perccbt:r:lo yuak1ut:r rcmunecH_::in. 

I 

Cláusula 16. RLltnií)e~ dos :tdmintsrr:ldon.:s. ( )~ :tdmrnt~trador..:~ r ... ·unir- ~t·-;'ic sempre yuL.: 

nccess.írio, mcdiantt: convocação cscrim de '-lu:llyucr c.k ~cu:; munbro~. P . ...ra <..t!t: .t r<:unt:'io 

poss:1 se insmlar c n'tlid:tm<.:nrc dclibcr.H. é nccc,;s:Ín;1 'pn .. ,;~:nç:t d'-'~ 2 ~J,),., :d••)mi~tLtJon:~ 
aClm:l nomeados. 

§1". i\ com·ocaÇão dcYcd. ser fcir:J. mcdiMHc ;n isrl (;:-criw em·i,tJo com, pelo menos, 5 

(cinco) dias de :10tecedência, di~pcnsando-sc e:s~L pozC::• (;o :1.\ tso t:!'t.:nto sLmpr<: que: hou,·cr 

reunião com a prc:;~:nç:J. ou a rL.:pn~<;cnr:lç:'lO d:1 toc:J.liJn'-k t.iu~ :tJmmi'>LLtuoru. (,u wdliti .;c 

de:cLtrarcm, por escrito, cicmcs do l•xal, tl:ua, hnr.;, e: (~rdcm d<• dtJ J.t 1·cunÚt>. 

§2°. ,\~ dclJbcraçôes scdo tomad::t:> por nuioria Jt: ,·bws dus prL.:sL.:nt...:s e se do registrada~ 
em ata bn:1J:1 no livw de atas da :1dmmisrr:1ç.1o. I K 
§3''. Qunk!Ul:t: adrnistrador podc.:r:l SCr rc.:pn.:scnqdo ror· OLl[W :tJITUf11;.lr:J.Jor, St.:nJo (;__,. 
ent:'iu considerado prc:scntt: à reunião, htpórcsc em í.Jlll <il :mbstirut 1 nJLar.í p( r SI<- por ::t<..jllt:lc 

1 

que csnYcr substituii1Jo. l)a tnl·sm.1 form1, os aJm,m~>tr::~tlon .. s '-lLii.: trln:;n)ltu·e:nl seu \·oro (' 
I ~ 

1 



]JOr cart:l, tt:legr:J.mà, fac-símile, corrl:.io ele!rônico oL qt:z.lqu~.:r (JUtra forma escntl serão 
con;:;iderados presentes. 

Cláusula 17. Compe tência da admin.i~trac.'io. Todo~ ü~ a~o~ l- docum(:ntü:: que importt:m 

re:-ponsabilidade ou obrigaç:io da ~ociedade, rai~ cc·~o e~critura:. de .:jua:qucr natureza. 

contratos, cheques, promissória~. letras de. câmbio, ordens ae p.1:;.:mc:nto e outr:J.s 

mm·imentações únance.iras, empréstimos, fi.n:lncía ::nentos e tírulo~ de Jí, ida e:m ~eral, 

poderão ser assinados: 

(i) 1solada.t11~ntl! (a) pelo D1retor Pre"JdentL oJ (b) por pnKt:racor 

poderc:s específicos, no~ tc.:rmos Ja. cliusuh 18 ::tb:lixu; ou 
I 

nor;"Jc.ldo com 

(ií) pdü Din:tor Comercial se em conjunto ..: Hn o Dirc:or p, . .._ s1d~r:.:l- , tiondo 

rcss:J.h-ado I gue o Dire tor Comercial podcr:i rcprcscnc.1r Jsobd.lm~.-mL :1 socic:dad<: 
. h. ' d" JJ . I - ,. ...,., \... . <.:stnt::uncnre nas 1potcsc~ 1spostas nos J.ra~rato I · e _ :lL •:ll Xf.). 

' 

§r. Sem prcjuüw do disposto acima, o Dirct0!: Co::nercd t' r:1 f)~ pod.::r-::: pa.r:1 

rcp.rc!'entar isoladJncnce a socíed~de em todas c lJUÁi~<.pt r qre··açt"L:> de 'cc1d:1 de seu~ 
produtos, podendo para tanto, ~c.m l.imiraçio, as~in.1r C0tH.r.ltO$ de 'cm.la de poduros. 

contrnto5 de comodato de produtos, elaborar c cnc:1rruhl::u- :1 terceiros prc>rc·st.as comcrcúi:; 

em nome da sociedade, representar a socicd:1de em proce.-~o~ licn:\ :o rios. podendo .rubric::: 

a documentação e propostas, tomar decisões. ass11B.r comr:ltv!'- J. t:~:>t rc:spett( . em e"pecial 

para renunciar aos prazos rccurs:iis. apresc:nt.lr rropo~ta. impugn:1r hC! ttlÇt>'=S, formubr 

ofe:nas c. lances de preços, receber int!m::~do e intLrpnr rLcur~o;-; c praucar toJos os 2to:; 

neccssános :1.0 cumprimento das d:sposiçõc:> Ja l.cJ 8.bG6/ <J.3 e ~u:J.s alceraç.ôt::', desde gue 

tais operações digam respeiro :1 naturcz::t de ~ua :undo c .ltJYtdadc;:, cnt]uanw Dm.!tor 
I 

Comerctal da soc.iedadt:. 
I 

§ 2". :\ reprcscnt~çào d:-1 ~ocicdaJ<: em J ui%o c ful".'l Gck, ai..i.-:. lhl p.1s,.j, uncnte, perante 
repartições públicas jou auroridadcs federais. es::aduat~ du muricip.1:s, bl:m como ~utarguia:::. 
socit:dades de ccon~m.ia mista c encidadcs paracs[::ltJ.is, compete, i~ohd::r.1(:Ilt~.:, J '-)Ualqu~r 

ad.min.isrrador, isoladamente. 
I 

Cláusula 18. Out~rga de procuracõcs. \s procuraçõe:~ ou:on;ada~ e:m nc,me da socu~dad~:. 
o serão sempre pelo Diretor Pre~ideme unicamenrc. c Jc., erâo e:>rt.:citica.r os çoderes 

confcndos c, com exceção daquelas para tim; jud1cü1~, tebo um pc:íodo de -.-.ll.idad~ 4.rnícado. 

Cláusula 19. Acos ,-edados. São expressamente n:d:1dos, sendo nulo~ e inoperantes com (Y 
relação à socícdadt:, os atos de qualquer dos ~ócios, admini:;tr::tdon:s, procundorcs, prepostos XL 
ou funcionários que a enml"erem em ohL;gaçõe> rdarins a ncgócoos o c operações estranhos ( 

ao obJetO sooaL ~~;.;!Bc ~ / ~ ,' 

~~ 



I .. 
1 

I 
I 

CONSELHO FISCAL 
i 

Cláusula 20. :\.sociedade não terá conselho fiscal. 

EXERCÍCIO S9CIAL 

Cláusula 21. O 6..'\Crcício social rc.:rá ulÍc10 em I'· de pncl.fo c. terminar:i t:m .) l de dezembro. 

DEMONSTRAÇOES CONTÁBEIS E DESTINAÇÃO DE LUCROS 
I 

Cláusula 22. Ao fim de cada exercício ~ocnl o s administradorL.:S bdu dabur:l.r u bal.1rcu 

patrimonial, :t dcmonsu-ação do resultado do cxcrcícto c :1s dcm.1ts d...:mocs :.r;tcõcs comáb...:t~ 

e:x.i~.Jdas em lei, dt: \acordo com a lc~islaçào ~ocJc.:r~na ~Lci dJ.s Soc11.:J.Kks pcj: .-\côc:-;\ c as 
prâticJ.S contábeis adoradas no Brasil. 

1 
§1°. .:\pro\'acào \Jc conms. As comas dos ::tdm.intstradorc..:; ~ a~ dcmon:'tnci,<:s comibci~ 
serão cncaminhadals aos sócios ao término do exercítio soci1l ~ :1rnw:1(hs por sócio ou 

~ócios titulares de mais da mecadc do capttal wcwl. 

I 

§ZO. Aprm-ado da destinado do lucro l.í-.1uido . .-\ deftinação do lucro lí-.Ju.ido do exercí.ci<' 
e a distribuiçio de lucros seci apro\·:1da por sócio ou s(KtO~ umbn.:s Je m:tls Ja metade do 

capital social, garantida a todos os ~óc.ios a sun partic1pacio pror 1rcio~al. 
i 

§3°. D1~pe:n~a de reunião anu::~l. f: dispensada a rc,J.hbçà<.> de uma n:uni.'io anual de sóc10S 

ou dt: yu:1lguer outrO ato de delibcraç1o formal para topu.r :1s contas dos :1Jmmistr:1dorcs e 

d<:libcrar sobre as dfmon5rrações conrâbeis, a destinacio do L:cro h<. wd<• do c::x<:rcíc.io c a 

distribuição lucros, !sa.h-o nos exercícios em yuc.. a n.:ai:.z::tdo de.: um3 rcumào anual ou de 

outro ato de dehberhção escrito for S'>licitada por gualyucr dos sé,o os ou auministradon:s. 

§4°. Balanços intermediários. _A, sociedade podcd il:' .lnta.r b1lz..nço~ intt.:m1Cdt:ír ios. 

semestrais ou em períodos menores c, com base nesses ,balanços. di:;t.nbuir ucros. 

§5°. Juros sobre capital própno. _,\ ::;oc1edade podc:r:i d1stnbu.r e pag:u i uro~ ~obre: o capital 

próprio, conforme d~libcraç1o de s6cJos tiLularcs de: mls da mcoJc do Gpltal socJal. 

FUSÃO E INCORPORAÇÃO ~ 
Cláusula 23. A so7ícdade padeci ser fundida ou incorporada. a c1ualquer rcmpo, por / 

deuberaçào de sócio ou sócios titulares de, no mínimo, ~~. (c:ês yuarto~ i do capinl soc1al. '!---., 

_d/-~ I 
~~ - ,.~ 

~~~ 
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CISÃO E TRANSFORMAÇÃO 
l 

Cláusula 24. _-\ sociedade poderá ser cindida ou trtln~inr'lucb. :1 qu:1lgt:cr tempo, por 

deliberado de sócio ou sócios urulares de m:us du 1:nuade do c:tp1ul ..;ocial. Os sócio:

rcnunciam ao direito de ret:rrada no caso de transforntaclo <;:n companhn, nos termos do 

que f:J.culta o parágrafo único do artigo 221 da Lei das SocíedJJes por Acr)e~. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 
i 

Cláusula 25. .\ sociedade poderá pcJ1r rccupl:r:lç;'io 11..u . .Lc..zi 'JU LXtr.ltLlllicnl p<Jr 

<.lchberaç:io de sócio ou sócios titulare~ de mais da metade do orit.Ll ~l'Cl:a.L ·tlh u se bom-cr 

urgencia, caso em que o:; adnúniscradorcs podem 1'\:qm:rLr n.:cur..:r:1C':'to lU<.hCJll, cC'm 

aurorizaçã1J de sóci1~s Dtulares de mais da mcratlc do c:1pio.l soci:tl. 

\ 

DISSOLUÇÃO, liQUIDAÇÃO E EXTINÇÃO 

Cláusula 26. E.m ca.>o de d1ssolucào da socic:d:1dc:, o liL]Uidantc s.:r.i 1ndtoJo por sociu ··Hl 

sóoos útuhrcs de mais da mer.adc do capital ;;ocial. ~cs:a h.ip{,tc:::c m 1uu.n.:~ da :'OCK'dK1<: 

serão empregados 9 hquidação de suas obrig1ções e o r:::manc::-Ct:"''te, se hotr:c:r, :>c..:rá r:1re:1tlo 

entre os sócios em proporção ao número de quor:lS que CJ(b um ro~Sl !f, EncerodJ. a 
I 

lígwtdaç3o, 3. sociedade será declarad:1 extinta por deLbcr:.1ç:lo do !iÓCl O ( 1u ~(·•CJ~':' t.ltubn.:s Je 

tm.is da metade do c3.plt:J.I social. 

Cláusula 27. A rcJada, dissidéncia, :.:xtinçio, morte .. Ll\clusào O!.! f.1l~ncia de: ~..lualgucr dos 

sócios não dis~olYcri 3. sociedade, yue prosseguirá CI.H:p o:: r..:rr .. anescc:ntcs, a menos yue 
esws, desde que represcntc.m, no mirumo, Lrt:s <.{Uartos tio c:1p1 t::.l soci:ll. n~,:oh-~ dis::oh ê.
JJ, (JU yue a c~·cnrual falta de pluralidade dl! sócio~ nã•·> :-c: .l ;;anaJa no J" ':l/. 0 de 181} (cc:nw c 
oitenta) (.itas conmdos do cycnro. Os haYc..:rcs do sóc10 rct.iran,c. dis~1d<:nt..:, t:Xtmto, mnno, 

I 

excluído ou falido serão calculados com base no último babnco p..1mrnf!ll1:1! ic:nmado pd:1 
socicd~dc, e serão pa~os a quem de duCJtO, no prazo de 6 (:;c1s'- meses cr1~1!~dos do eYentr~. 

REGÊNCIA 

Cláusula 28. :\ soci~dade será regida pdo disposto ncsL.. ccmr:1w socd, bl:rn como pelo ct 
estabelecido nos artigos 1.052 a 1.08- da J~1 n" 10.+06, de 10 d<.: iancu(J Jt· 2úll2 (Cód1go 

C1\·il), aplicando-se, nos casos omissos, cxclusn-a e supk6,-amen:e :1 Lei n'' ô.-W+ .. d<.: 1 '5 dL 

dczembw de 1976, conforme alte>"ad> (J ~' das SocKod>de' P"' Ações). ~ ~ 

~· -/\ " 
I } 



RESOLUÇÃO qE CONTROVÉRSIAS 
! 

I • 

.. . . 

.. 

Cláusula 29. _\ :sociedade, seus sócios c admíni~tr.ldorcs obn••am-~E: a resolYtr por mt1u Q , . 

de arb!tr:tgcm, sob administração da C:lnul.l de .\ibirragt:m, t\fedJ;!Ç)o e Conc..ilíaçio d(• 

Centro das Indústrias do Rio Grande do Sul l: de acordo corr kU H.t::gulamento dt.: 
I ~ 

.\rbitragem, toda d qualquer disputa ou comron!r~ia que poss:1 !'urgir cmn.. elt.:s, relac.ionJda 

ou (lriunda, em especial, da aplic:1do, Yalidade, eficicil\, imerprctaçrro, \'Ío].:tç3o _ sw~ elcttos, 

d:1s disposições contidas no Contrato Soc1al da ~óc1edade c· n-1~ ·10rm::l.!· :1phcán JS O 

procedimento será conduzido por 1 (um) árb~tro, indicado.:; :;-:gur~dC' o procl"Ji.mt::nto 

prensto no referido Regulamento. 

ALTERAÇÃO DE QUÓRUM POR LEI SUPERlVENlENTE 
I 

Cláusula 30. Os quóruns de deltbcndo d(: sócios inJioJ, >~ nc.:~r<.: Ct •n t.raro Social ~(;do 
:lutomat.icamcntc rcduz1dos pa.ra o~ míni.mos pçrrruuJus em kt. n1.:t~ r.unc.1 JnfentJrc.:s J m;11, 

d~ metade: do op11:al social, no o so de: mochficaçào \g.1l ~uc .lutünzc .1 ~u.-, rcduç~o.·· 

Testem unhas: 

1. 

~o me: 

.RG: 
CPF: 

I 
I 

"-.I 

:-Jomc: 
RG: 

CPF: I 

I 

I 
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PROCESSO LICITATORIO no 037/2016 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 022/2016 
ABERTURA: 28/JUNH0/2016 HORÁRIO: 09:30 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, através de sua Comissão 
Permanente de Licitações, com a devida autorização expedida pelo Prefeito Municipal, convida 
Vossa Senhoria a participar do presente procedimento licitatório, que se regerá pela Lei Federal 
n°. 10.520/02, Lei Federal no 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas alterações, demais 
legislações aplicáveis e ao seguinte: 

Quadro Geral 
MODALIDADE Pregão no 022/2016 

TIPO Global 
JULGAMENTO menor ere~o 
ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO No ato da abertura 
DATA DA ABERTURA 28/Junho/2016 
HORA DA ABERTURA 09:30 Horas 
LOCAL DA ABERTURA PREFEITURA MUN. DE NOVA CANTU - RUA I 

BAHIA, 85 CEP: 87.330-000 
VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO R$-60.000,00 {Sessenta Mil Reais} I 
CONDIÇOES DE PAGAMENTO 

I 
Após entrega dos itens, emissão da nota fiscal, 
medição/fiscalização e aprovação dos itens 
emitidos. 

PRAZO DE CONTRATAÇÃO li 24 horas a eartir da convoca~ão I 
OBJETO I - Aquisição de Peças para Pá Carregadeira 

DOOSAN. 
CERTIDOES NEGATIVAS DE 1. INSS - FEDERAL - Prova de Regularidade 
DÉBITOS/IRREGULARIDADES para com a Fazenda Federal, conjunta com 
OBRIGATÓRIAS Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN), na jurisdição fiscal do 
estabelecimento licitante da pessoa jurídica 

2. FGTS 
3. RECEITA ESTADUAL 
4. MUNICIPAL (DA SEDE DO LICITANTE) 
5. CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS 

TRABALHISTAS. 
6. CADASTRO NACIONAL DE PESSOA 

JURIDICA 

CONDIÇOES ESPECIAIS 1. Com~rovante do número de conta 
bancária no nome da em~resa Envelope 
de habilitação 

2. POR CONTA DA CONTRATADA: 

• TODOS OS CUSTOS COM TRANSPORTE 
DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES. 



2 - DO OBJETO E DA QU~LIDADE 
2.1 - Compreende o objeto da presente licitação, a Aquisição de Peças para Pá Carregadeira 
DOOSAN d . t f , a segum es orma: 
ITEM QTDADE ESPECIFICAÇÃO Numeração de referência do Manual 

NCM 
01 01 Pino 73181500 
02 54 Disco de Freio 68138910 
03 03 Vedador 84842000 
04 54 Disco de Freio 68138990 
05 03 Correia V 40103100 
06 02 Selo Poeira 40169300 
07 01 Motor de Partida 85114000 
08 02 Fi ltro 84212300 
09 01 Alternador 85115010 
10 12 Filtro de combustível 84212300 
11 04 Rolamento Círio 84822090 
12 02 Bucha 84314929 
13 16 Calço 73182200 
14 02 Arruela de Impulso 73182100 
15 08 Óleo 15w40 27101932 
16 01 Conjunto Condensador 84189900 
17 01 Conjunto Condensador 84143091 
18 06 óleo 85w140 27101932 
19 06 Pré Filtro de Combustível 84212300 
20 01 Tubo de escape 73069010 
21 01 Arruela de Impulso I 73182900 
22 01 Espaçador 73182900 
23 01 Pino de Dobradiças 73182900 
24 01 Copo pré filtro 84212300 
25 02 Cruzeta 84842000 
26 02 Cruzeta 84314929 

2.2- A PRES~NTE LICITAÇÃO NÃO OBRIGA O MUN1píPIO DE NOVA ÇANTU A ADQ~IRIR 
TODOS OS ITENS OU QUANTIDADES INDICADAS. A CONTRATAÇAO OCORRERA DE 
ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO 
2.3 - Independentemente da especificação deste Edital, os produtos ou serviços a ser 
adquirido pelo Município deverão ser de ótima qualidade, universalmente reconhecido. Se a 
qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações exigidas no edital do 
Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa do produto apresentado será devolvida ao 
fornecedor, para substituição no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente 
da aplicação das sanções cabíveis. 

2.4. Será desclassificada a proposta de produt~ ou serviço cuja qualidade seja 
questionável, mesmo que a referida proposta for vencedora no preço e cumprir os demais 



;: q __ ,~_.,_ Z9 
Prefeitura Municipal de Nova C :nbt2 ~~-

Rua Bahia n° 85- Centro- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-00~ --- -~ 
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 ~.:-

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

requisitos do Edital, uma vez que a qualidade é requisito que será avaliado tanto quanto o 
valor. 
2.5. A desclassificação por insuficiência de qualidade poderá ocorrer: 

I - Na própria seção pública, se manifesto o descumprimento do item 'qualidade 
total' 
11 - Até 24 horas após o término da seção pública, se a equipe técnica do Município 
concluir fundamentadamente que o produto não possui excelente qualidade, ocasião 
em que será analisada a proposta subseqüente, até a proclamação do vencedor. 
111 - Após 30 dias da execução do contrato, no caso de serviço que não atender ao 
quesito qualidade. 

2.6. O Pregoeiro poderá requisitar a qualquer momento amostras, catálogos ou similares, 
que descrimine o produto, para fundamentar sua decisão. 

3 - DA APRESENTAÇÃO 

3.1. No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, o Pregoeiro e a sua Equipe de 
Apoio inicialmente, receberá(ão) os envelopes contendo as "Propostas" e os "Documentos 
exigidos para a Habilitação", em envelopes distintos, fechados e lacrados, contendo na parte 
externa, além do nome da empresa, a seguinte identificação: 

ENVELOPE N°. 01 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
Departamento de Compras e Licitações 
PREGÃO PRESENCIAL n. 22/2016 
Envelope 01 - PROPOSTA 
Licitante: RAZÃO SOCIAL 
CNPJ n. 
Endereço: 
Telefone: 

ENVELOPE No. 02 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
Departamento de Compras e Licitações 
PREGÃO PRESENCIAL n. 22/2016 
Envelope 02 - HABILITAÇÃO 
Licitante: RAZÃO SOCIAL 
CNPJ n. 
Endereço: 
Telefone: 

4- CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

4.1. Serão admitidos a participar desta Licitação os que estejam legalmente estabelecidos na 
forma da Lei, para os fins do objeto pleiteado, sendo vedada a qualquer pessoa física ou jurídica 
a representação, na presente Licitação, de mais de uma empresa. 

4.2. Será admitida, em todas as etapas da Licitação, a presença de somente um representante 
de cada proponente. 

~\ 



4.3. proponente deverá apresentar, inicialmente e em separado dos envelopes. documento 
com a indicação do representante credenciado, com poderes para formular ofertas e lances de 
preços e praticar todos os demais atos pertinentes lao certame, em nome da empresa 
proponente, devendo o credenciado encontrar-se pre$ente no momento da apresentação 
das credenciais, sob pena de não ter a empresa o direito de participar do certame, uma vez que 
trata-se de Pregão Presencial. 

4.4. O credenciamento far-se-á através do documento constante do Anexo 11 deste edital ou 
Procuração que comprove os necessários poderes para formular ofertas, lances e praticar todos 
os demais atos pertinentes ao certame, em nome da licitante. 

4.5. Mesmo sendo sócio, proprietário, credenciado, d~rigente ou assemelhado da empresa 
proponente, o participante deverá apresentar a cópia autenticada do respectivo Estatuto ou 
Contrato Social ou o Contrato Social Consolidado, no qual estejam expressos seus poderes 
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrênf ia de tal investidura e documento de 
identificação com foto. l 
4.6. Os documentos solicitados nos itens acima dever13o ser originais, ou, se a proponente 
preferir apresentá-los em fotocópia autenticada. 

4. 7. As fotocopias poderão ser autenticadas anteriormJnte ou no momento da abertura pela 
Comissão, desde que o proponente apresente a via original ou ja autenticada para conferência. 

4.8. Somente poderão se manifestar no transcorrer das reuniões. os representantes das 
proponentes. desde que devidamente credenciados. 

4.9. Não será admitida nesta Licitação a participação de empresas que estejam reunidas em 
consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias, entre si, ou ainda, qualquer que seja 
sua forma de constituição, e estrangeiras que não funcionem no país. 

4.1 O.Deverão estar fora dos envelopes: 

I - quando o representante da empresa não for socio GU proprietario: 

a) O credenciamento, atraves do documento constante ~o anexo 11 deste edital, assinado pelo 
proprietario, sacio ou procurador, ou procuração aute~ticada, que comprove os necessarios 
poderes para formular ofertas, lances e praticar todos os C!emais atos pertinentes ao certame, em 
nome da licitante; 

paragrafo unico: em caso de entidades regidas por estatuto, copia autenticada da ata de posse, 
que comprove tal poder; 

b) Copia autenticada do respectivo estatudo ou contrato social, no qual constem, os nomes dos 
sacias ou proprietario que assinou o credenciamento e ou emitiu a procuração; 

c) A proponente deverá apresentar inicialmente e em sbparado dos envelopes. a Declaração 
para Habilitação e Declaração de Fato Superveniente ANEXO I, dando ciência de que a 
empresa licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação e de que para a empresa 
licitante inexiste fatos impeditivos para a sua habilitação exigidos na Cláusula Quinta deste Edital, 
conforme Anexo I. 
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d) Documento de identificação com foto do credenciado, caso não possua seu nome cadastrado 
no sistema do município; 

11 - quando o representante da empresa for socio. proprietario ou Presidente de entidade. 

a) Copia autenticada do respectivo estatudo (acompanhada da copia autenticada da ata de 
posse que comprove tal poder) ou contrato social , no qual constem, os nomes dos socios ou 
proprietario; 

b) A proponente deverá apresentar inicialmente e em separado dos envelopes. a Declaração 
para Habilitação e Declaração de Fato Superveniente ANEXO I, dando ciência de que a 
empresa licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação e de que para a empresa 
licitante inexiste fatos impeditivos para a sua habilitação exigidos na Cláusula Quinta deste Edital, 
conforme Anexo I. 

c) Documento de identificação com foto do socio, proprietario ou presidente de entidade, caso 
não possua seu nome cadastrado no sistema do município; 

Paragrafo unico: Caso algum documento solicitado para o credenciamento, estiver por erro, 
contido dentro de um dos envelopes, o pregoeiro baseado nas normas da licitação que serão 
sempre enterpretadas em favor da ampliação da disputa, solicitará, na presença dos demais 
participantes do certame, a abertura do envelope e a retirada do mesmo. 

5 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 
O Envelope no 01 deverá conter: 

1 
proposta elaborada em papel, similar ou conforme anexo IV ou impressa 
do arquivo digital, contendo apenas duas casas decimais, endereço 
completo, número de fax, se houver, redigida em idioma nacional, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada pelo representante legal da 
empresa. 

I 2 I 

O número e modalidade da presente licitação. 

I 3 I 

Descrição e características dos itens, que deverão corresponder ao 
exigido neste Edital, contendo a marca e, o seu fabricante quando for o 
caso. 

I 4 I 

Indicação da unidade do bem ofertado bem como seus valores unitário e 
total, expressos em moeda corrente no país. 

5.1. As propostas das licitantes deverão considerar como local de entrega do objeto (quando for 
produto) ou prestação do serviço desta licitação aquele indicado no quadro geral do Capítulo I 
deste Edital. 

5.2. O Prazo de validade da proposta, Independente de menção expressa ou não, não poderá 
ser inferior a 06 (SEIS) meses contados da data da homologação do presente expediente, 
independente de menção expressa na proposta, salvo se esta ocorrer em prazo superior a 30 
dias após a abertura das propostas, o que poderá ser reduzido equivalentemente. 



~\)RA 
~ 

4.. 
UJ 

Prefeitura Municipal de Nova ~ant ------~-· 
0:: FL. N.o.kJ .• ;;J--~-

CNPJ N. • 77.845.39410001-03- Fone(044)3527 -1281 -Fone F" (044)3527 -1363 ~ ·' Rua Bahia n° 85- Centro- Nova Cantu- PR. - CEP: 87330- v ,... •. . --..:.:.-

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

5.3. Independente de menção expressa, no ato da apresentação da proposta presume-se que 
no valor da proposta está compreendido todos os custos e tributos de qualquer natureza 
incidentes sobre o objeto a ser fornecido, bem como, o custo de transporte, inclusive carga e 
descarga, correndo tal operação, única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da 
empresa vencedora, encargos e impostos pertinentes à execução/entrega do objeto. A omissão 
de qualquer despesa necessária à perfeita entrega do objeto será interpretada como não 
existente ou já incluída no preço, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a abertura das 
propostas. 

5.4. O preço proposto será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito 
de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto. 

5.5. A apresentação de proposta de preço implica na plena aceitação, por parte da proponente, 
das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

5.6. A licitante somente poderá retirar sua proposta, mediante requerimento escrito à Comissão, 
antes da abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pela Comissão. 

5.7. Não serão consideradas as propostas cujas condições estejam em desacordo com solicitado 
no edital. 

5.8. O arquivo digital será dispensado nas licitações cujo número de itens não ultrapasse a 1 O 
(dez) itens. Nos casos de licitação por lote. serão considerados o número de itens constante em 
cada lote e não o número de lotes. Solicitar arquivo digital no email: pmncantu@iq.com.br. 

6 - DA HABILITAÇÃO 
O Enve ope no 02 devera conter: 

1 • 
• 

• 

• 

• 

Registro Comercial, no caso de empresa individual. 
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social ou o Contrato Social 
Consolidado em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores -
"última ata de eleição" (desde que não apresentado para 
credenciamento). 
Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício. 
Decreto de autorização, em se trj3tando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir. 
Em caso de Cooperativa, arquivamento na Junta Comercial, das atas 
das assembléias que tenham ap~ovado ou alterado o estatuto em 
vigor. 

Certidões negativas descriminada no quadro geral 



3 Condições especiais constantes no quadro geral do presente edital (quando 
exigido). 

6.1. Ao Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no curso da 
Licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhe prazo para 
atendimento. 

6.2. A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital, implicará inabilitação da licitante, 
sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da 
documentação exigida para a habilitação. 

6.3. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

6.5. Os documentos necessários à Habilitação deverão ser, preferencialmente, apresentados 
conforme a seqüência acima mencionada, e poderão ser apresentados em original, ou, se 
preferir, deverão ser apresentados por qualquer processo de cópia autenticada em cartório ou 
pela Comissão no ato da abertura, ou publicação em órgão da imprensa oficial. Os documentos 
que forem apresentados em original não serão devolvidÓs, e passarão a fazer parte integrante 
deste processo licitatório. 

6.6. Quando se tratar de cópia de documento obtido através da Internet, este não precisa ser 
autenticado, uma vez que terá sua validade confirmada pelo Pregoeiro e equipe de apoio. 

7 -DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

7.1. Os envelopes contendo a "Proposta de Preços" e os "Documentos de Habilitação", deverão 
ser entregues no momento da abertura da sessão do Pregão, na sala de reuniões do Paço 
Municipal "Martin Krupek", situado na Rua Bahia, n° 85, Centro, CEP 87.330-000 na cidade de 
Nova Cantu/PR, no dia e hora designado no quadro geral deste edital. 

7.2. Após a data e horário estabelecidos para o recebimento dos envelopes ora mencionados, 
nenhum outro será aceito e tampouco serão permitidos adendos ou acréscimos aos mesmos. 

7.3. Os recursos decorrentes deste processo licitatório serão recebidos, analisados e julgados de 
acordo com a legislação vigente. 

7.4. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF. 

7.5. Ao apresentar proposta a proponente se obriga aos termos do presente Edital. 

8- DA SESSÃO DE ABERTURA DO PREGÃO 

8.1. No dia, horário e local indicados no quadro geral deste Edital, o Pregoeiro e a Equipe de 
Apoio reunir-se-ão em sala própria, na presença dos representantes de cada proponente 
participante, procedendo como adiante indicado. 

8.2. No horário estabelecido neste edital, o Pregoeiro declarará aberta a sessão para realização 
do pregão, quando então dará início aos trabalhos anunciando o recebimento dos 
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credenciamentos, nos termos do item 5 do presente edital, e a identificação dos representantes 
das licitantes e dos envelopes contendo a(s) proposta(s) e documentação dos participantes. 

8.2.1. Analisados os credenciamentos apresentados, o pregoeiro anunciará aos presentes as 
condições dos documentos, os poderes e os limites de participação de cada licitante, 
encerrando-se, neste momento, o recebimento de credenciamentos e envelopes contendo 
proposta e documentação; 

8.2.1. A não comprovação de que o interessado ou seu representante legal possui poderes 
específicos para atuar no certame, impedirá a licitante de ofertar lances verbais, lavrando-se em 
ata o ocorrido. 

8.3. O Pregoeiro e a Equipe de Apoio rubricarão e submeterão a rubrica de todas as proponentes 
os documentos contidos no certame. O Pregoeiro prdcederá a verificação do conteúdo do 
envelope n.0 01, em conformidade com as exigências contidas neste Edital. 

8.3.1. Na sequencia, o Pregoeiro dará início a abertura dos envelopes contendo as propostas dos 
participantes. Não havendo o mínimo de 3 (três) propostas classificadas para a apresentação de 
lances, nos termos do art. 4°, VIl da Lei 10.520/2002 (até 10% do valor da menor proposta), o 
Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, que tenham atendido as condições 
do Edital, até o máximo de 3 (três), para que seus credenciados possam também ofertar lances 
verbais, conforme art. 4°, IX da Lei 10.520/2002. 

8.3.2. Classificadas e ordenadas as propostas, o Pregoeiro dará início à disputa entre as 
licitantes, por meio de lances verbais e em voz alta, de iforma sucessiva, de valores distintos e 
decrescentes, a partir do credenciado pela licitante qu[ apresentou o maior valor dentre as 
classificadas e as demais licitantes, registrando os lances ofertados e reordenando-os. 

8.3.3. A oferta dos lances deverá ser efetuada no mo1ento em que for conferida a palavra à 
licitante, na ordem decrescente de preços. 

8.3.4. Fica a encargo do Pregoeiro a fixação de parâmettos mínimos de valores sobre os lances 
verbais, podendo, inclusive, alterá-los no curso da sessão (estipulação de valores mínimos entre 
um lance e outro). I 

8.3.4.1. O pregoeiro poderá fixar tempo máximo para que as licitantes calculem e ofereçam 
novos lances. 

8.3.4.2. A ocorrência de oferta de lance com vista ao empate implicará na classificação 
preferencial da proponente que ofertou o menor valor anteriormente, na sua vez de oferta. 

8.3.4.2.1 . O empate poderá ser registrado apenas para efeito de desistência da proponente 
vencedora, fato esse que, se ocorrer, classificará o segyndo menor valor ofertado (neste caso o 
próprio empate). 

8.3.5. Dos lances ofertados não caberá retratação. 

8.3.6. A proponente que desistir de apresentar lance verbal quando convocado pelo Pregoeiro, 
será excluída da etapa de lances verbais, mantendo-se 0 último preço apresentado pela mesma, 
para efeito de ordenação das propostas. 
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8.3. 7. Caso não se realizem lances verbais, será venf1cada a conformidade entre a proposta 
e~crita de menor preço e o valor estimado para a contratação, podendo o Pregoeiro negociar 
diretamente com a proponente para que seja obtido melhor preço. 

8.3.8. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro 
examinará a aceitabilidade da proposta da primeira classificada por item, lote ou global (conforme 
o caso}, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 

8.3.8.1. Será desclassificada a proponente que: 

a) deixar de atender a alguma exigência constante deste Edital; 

b) apresentar oferta de vantagem não prevista no Edital ou vantagem baseada nas propostas 
dos demais proponentes; 

c) apresentar preços manifestamente inexeqüíveis (artigo 4°, inciso VIl da Lei 1 0.520/2002). 

8.3.8.2. Para fins de aferição de inexeqüibilidade das propostas, o Pregoeiro determinará que a 
licitante deverá fazer prova de que possui condições de cumprir o objeto do Edital, através da 
planilha pormenorizada com a devida comprovação (documentos, notas fiscais, recibos, etc ... ) 
que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado, na forma do artigo 48, inciso 11, da 
Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 

8.3.9. Sendo aceitável a proposta de menor preço por item, lote ou global (conforme o caso), 
será aberto o envelope contendo a Documentação de Habilitação da licitante vencedora, para 
confirmação das suas condições habilitatórias, com base nas exigências constantes neste Edital. 

8.4. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a proponente 
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto definido neste Edital e seus Anexos. 

8.5. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o 
Pregoeiro examinará a oferta de menor valor subseqüente, verificando a aceitabilidade e 
procedendo à habilitação da proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, 
até a apuração de uma proposta e habilitação que atendam a todas as exigências, sendo a 
respectiva licitante declarada vencedora e à ela adjudicado o objeto definido neste Edital e seus 
Anexos. 

8.6. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro declarará a vencedora, 
proporcionando à seguir, a oportunidade às licitantes para que se manifestem acerca da intenção 
de interpor recurso, esclarecendo que a falta desta manifestação, imediata e motivada, importará 
na decadência do direito de recurso por parte das licitantes, registrando na Ata da Sessão, a 
síntese dos motivos para a futura impetração de recurso, bem como o registro de que todos as 
demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, se manifestar sobre as razões do recurso no 
prazo de 03 (três) dias consecutivos, após o término do prazo do recorrente para juntada de 
memoriais - razões de recursos do recorrente - art 4° XVIII (03 dias consecutivos), 
proporcionando-se a todos, vista imediata do processo no Departamento de Compras. 

8.7. A ausência da proponente ou sua saída antes do término da Sessão Pública caracterizar-se
á renúncia ao direito de recorrer. 
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8.8. Da reun1ão lavrar-se-á Ata Circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio 
e a(s) licitante(s) presente(s). 

8.9. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para a 
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 

8.1 O. Não considerar-se-á qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos. 

9 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS RECURSOS 

9.1 . Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório do presente Pregão, aplicando-se 
neles subsidiariamente as disposições contidas na Lei 8.666/93. 

9.1.1. Em se tratando de licitante, o prazo para impugnação é de até 02 (dois) dias úteis antes da 
data fixada para recebimento das propostas. 

9.2. Ao final da sessão, a proponente que desejar recorrrr contra decisões do Pregoeiro poderá 
fazê-lo, manifestando sua intenção com registro da síntese dos motivos, obrigando-se a juntar 
memoriais no prazo de 03 (três) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar 
contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 
recorrente. As razões e as contra razões de recurso deverão ser enviados aos cuidados do 
Pregoeiro. 

9.3. A falta de manifestação imediata e motivada na sessão do Pregão, bem como a não entrega 
das razões de recurso importará na preclusão do direito de recurso. 

9.4. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando 
não justificada a intenção de interpor o recurso pela proponente. 

9.5. Não serão reconhecidas as impugnações e recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 
responder pela proponente. 

9.6. Os recursos e contra-razões de recurso, bem como impugnação do Edital, deverão ser 
dirigidos ao Pregoeiro e protocolados junto ao Setor de Protocolo, localizado na sede da 
Prefeitura Municipal, em dias úteis, no horário de expediente, a qual deverá receber, examinar e 
submetê-lo à Autoridade competente que decidirá sobre a pertinência. 

9.7. É vedada à licitante a utilização de recurso ou impugnação como expediente protelatório ou 
que vise a tumultuar o procedimento da Licitação. Identificado tal comportamento poderá o 
Pregoeiro, ou se for o caso, a Autoridade Superior, arquivar sumariamente os expedientes. 

9.8. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do término do 
prazo para apresentação de contra-razões. 

9.9. O acolhimento do recurso, importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 



9.10. O resultado do julgamento do recurso será divulgado med1ante afixação no quadro de 
avisos da Prefeitura Municipal e comunicado a todas as licitantes via fax ou e-mail. 

10- DOS ESCLARECIMENTOS SUPLEMENTARES 

As interessadas poderão obter eventuais esclarecimentos sobre a presente licitação, desde que 
solicitado, por escrito, ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, até 03 dias úteis 
antes da abertura do certame. 

11- DO PAGAMENTO 

11.1. Os pagamentos serão efetuados após entrega dos itens, emissão da nota fiscal, medição e 
aceitação do item entregue efetuadas pela Caixa Econômica Federal através da GIGOV/Maringá 
ou fiscal devidamente autorizado/credenciado, liberação dos recursos pelo órgão competente -
Ministério/CEF, mediante crédito em conta bancária, na forma descrita no quadro geral do 
capítulo I do presente Edital. 

11.2. A Empresa vencedora deverá fornecer ao Departamento de Tesouraria, o número de conta 
bancária no nome da empresa a ser realizado o pagamento. 

11.3. A Nota Fiscal deverá conter a identificação do Banco, número da Agência e da Conta 
BANCARIA NO NOME DA EMPRESA Concorrente, para que seja possibilitado ao 
Contratante efetuar o depósito bancário do valor devido 

11.4. O recurso necessário à presente contratação, acha-se classificado na dotação 
orçamentária que se segue: 

Dotação Utilizada 

Código Dotação Descrição 

0602.26782.0534-2025-3390303999 Secretaria Municipal de Infra Estrutura 

0603.15452.0323-2026-3390303999 

12 - DA REVISÃO E DA READEQUAÇÃO DE PREÇOS 

12.1. O preço registrado poderá ser objeto de revisão ou readequação, de acordo com o 
disposto na alínea "d", do inciso 11, do artigo 65, da Lei Federal n° 8.666/93, mediante solicitação, 
desde que acompanhada de documentos que comprovem, convincentemente, a procedência do 
pedido. 

12.2. O Município de Nova Cantu poderá, a qualquer tempo, rever os preços registrados, 

reduzindo-os em conformidade com pesquisa de mercado, ou quando alterações 

conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado. 



13 - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO 

As disposições referentes à prazo e local de entrega (no caso de produtos) ou da execução do 
serviço são as constantes do quadro geral, no capítulo 1 do presente Edital. 

13.1 - Os materiais solicitados serão em conformidade com a necessidade e deverão ser 
entregues na Central de compras do Municipio de Nova Cantu (ou local deteterminado), 
situado na Rua Bahia, n° 85, telefone (44) 3527-1280, através da ordem de compra emitidas 
pelo Departamento de Compras e Licitações, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, 
após a solic itacão. 

14- DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

O objeto será recebido pela Comissão ou Autoridade Competente, conforme dispuser a 
Legislação vigente. 

15 - DAS PENALIDADES 

15.1 . As penalidades são as elencadas no artigo 81 e seguintes do Capítulo IV, da Lei Federal n° 
8.666/93. 

15.2. Caberá aplicação da pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a 
Administração, a seu critério, pelo período de até 02 (dois) anos, na recusa da adjudicatária em 
assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data de 
publicação da convocação no D.O.M., além da multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor total 
da proposta. 

15.3. Caberá multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor da nota de empenho na recusa da 
adjudicatária em retirá-la, em assinar o contrato, em elaborar o cronograma dentro do prazo de 
03(três) dias úteis, contados da data de publicação da convocação, ficando a critério da 
Administração a aplicação concomitante da pena de suspensão temporária do direito de licitar e 
contratar pelo período de até 02 (dois) anos. 

15.4. Caberá multa de 0,5%(meio por cento) por dia de atraso na entrega, desde que a 
justificativa eventualmente apresentada não seja aceita pela Administração, incidente sobre o 
valor da quantidade que deixou de ser entregue. 

15.5. Caberá multa de 10% (dez por cento) por inexecução parcial do ajuste: 

a) calculada sobre o valor da parcela inexecutada, quando a entrega dos produtos ocorrer em 
desconformidade com o exigido neste Edital e seus Anexos, independente de sua troca pela 
contratada, que será aceita uma única vez, no prazo máximo de OS( cinco) dias úteis, a contar da 
data da Intimação, sem qualquer ônus para a Municipalidade. 

b) quando o tipo de embalagem, rotulagem ou conteúdo liquido do produto estiver em desacordo 
com o solicitado, independente de sua troca, que será aceita uma única vez, no prazo 05 (cinco) 
dias úteis, a contar da data da Intimação, sem qualquer ônus para a Municipalidade. 

c} Calculada a partir do 16° dia de atraso na entrega. 
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15.6. Caberá multa de 20%(vinte por cento) por inexecução total do ajuste, calculada sobre o 
valor do contrato ou da Nota de Empenho. 

15.7. A Administração poderá rescindir de imediato o(s) contrato(s), caso a contratada venha a 
reincidir nas infrações elencadas nos subitens anteriores, sem prejuízo de outras sanções 
administrativas aplicáveis à espécie e previstas nos incisos 111 e IV do artigo 87 da Lei Federal n° 
8.666/93, além da multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor do fornecimento objetivado. 

15.8. No caso de troca ou reposição do produto, na forma estabelecida nos subitens anteriores, 
a Contratada assumirá a responsabilidade pelos custos da análise e, também, da armazenagem, 
os quais incluem: transporte, carga, descarga, estocagem e movimentação, relativos ao período 
em exame, que deverão ser pagos pelo fornecedor. Neste caso, o órgão competente comunicará 
à Secretaria de Finanças para que não seja efetuado o respectivo pagamento da mercadoria à 
Contratada, até que seja atestado o novo recebimento. 

15.9. As multas são independentes entre si e a aplicação de uma não exclui a de outras, sendo 
descontadas do pagamento devido ou cobradas administrativamente ou judicialmente. 

15.10. As licitantes ficam sujeitas às penas previstas na Seção 111 do Capítulo IV, da Lei Federal 
n° 8.666/93. 

15.11. As multas poderão ser descontadas do pagamento devido ou por meio da retenção de 
créditos decorrentes do contrato até os limites do valor apurado. 

16 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1. Quando todos as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias 
úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas das 
causas que ensejaram a sua inabilitação ou desclassificação. 

16.2. Das decisões relativas à presente licitação caberão os recursos previstos no artigo 1 09 da 
Lei Federal n° 8.666/93. 

16.2.1. Considera-se enquadrado no inciso 11, do artigo 88, da Lei Federal n° 8.666/93, a 
empresa que ingressar com recurso meramente protelatório, com intuito de retardar o 
procedimento licitatório, ficando sujeita à pena de susprnsão temporária do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos. 

16.2.2. Os recursos eventualmente interpostos pelas proponentes deverão ser endereçados ao 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL e entregues no Protocolo do Paço 
Municipal. 

16.2.3. Os pedidos de vistas ao processo pelas licitantes deverão ser formulados por escrito e 
endereçados ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL, e somente serão 
permitidas quando houver decisão da CPL proferida e devidamente publicada no D.O.M., ou na 
hipótese em que houver interposição de recursos pelas licitantes, após a sua comunicação às 
demais, mediante publicação no D.O.M. 



16.2.3.1. Fora desses casos, em que os processos hc1tatónos estarão sendo anahsados ou 
diligenciados pela CPL, não será autorizada vistas dos autos às licitantes evitando-se assim 
prejuízo ao andamento das tarefas do Órgão Colegiado. ' ' ' 

17 - NOTAS IMPORTANTES 

17.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 
Administração ou publicação em órgão da Imprensa Oficial. 

17.2. Será inabilitada a proponente que não apresentar os documentos de acordo com as 
exigências deste Edital e seus Anexos. 

17.3. A constatação, a qualquer tempo, de adulteração ou falsificação dos documentos 
apresentados, ensejará, após regular processo administrativo, a adoção imediata da aplicação 
da pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 
período de até 02(dois) anos, independente das demais sanções previstas em Lei. 

17.4. As penalidades administrativas também serão aplicadas às empresas licitantes ou 
contratadas, na hipótese de chegar ao conhecimento desta Secretaria a apresentação de 
documentos adulterados ou falsos perante outros Órgãos ou Entidades Públicas. 

17.5. Os documentos exigidos, sempre que possível, deverão ser apresentados de forma 
ordenada em conformidade com o edital. 

17.6. Considerar-se-á domicílio ou sede da licitante o lugar onde esta mantém seu 
estabelecimento matriz. 

17.7. Os prazos previstos neste Edital serão contados conforme 110, da Lei Federal n° 8.666/93. 

17.8. A Autoridade competente é reservado o direito de revogar ou anular esta licitação, nos 
termos do artigo 49 da Lei Federal n° 8.666/93. 

17.9. As licitantes devem ter pleno conhecimento dos elementos constantes do presente Edital e 
seus Anexos, não podendo alegar, posteriormente, qualquer desconhecimento quanto às 
condições estabelecidas, como elementos impeditivos ao perfeito cumprimento do contrato. 

17.10. A participação nesta licitação implicará na aceitação integral e irretratável dos termos 
deste Edital e seus Anexos, bem como na observância dos regulamentos administrativos e 
demais normas aplicáveis. 

17.11. Compete aos interessados fazer minucioso exame dos elementos do presente Edital e 
seus Anexos de modo a poderem, em tempo e, por escrito, apresentar todas as dúvidas 
existentes para os devidos esclarecimentos, em até OS(cinco) dias úteis anteriores à data 
prevista para a abertura dos envelopes, para análise e esclarecimentos por parte do Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação. 

17.12. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO: 



I Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus 
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante 
todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 

vantagem com o objetivo de influenciar a ação do servidor público no processo de licitação 
ou na execução de contrato; 

b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o 
processo de licitação ou de execução de contrato; 

c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, 
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão Iicitador, visando 
estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 

d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às 
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório 
ou efetuar a execução do contrato; 

e) "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo 
de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste edital; (ii) atos 
cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro 
multilateral promover inspeção. 

II - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou 
pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, 
para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o 
envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, 
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de 
um contrato financiado pelo organismo. 

III - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a 
contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em 
parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou 
reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros 
relacionados à licitação e à execução do contrato. 

17.13. As partes elegem o Foro da Comarca de Campina da Lagoa, Paraná, para dirimir 
quaisquer dúvidas decorrentes desta licitação e do cumprimento dos eventuais contratos, com 
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

17 .14. Erros ou omissões meramente formais não serão consideradas para desclassificação dos 
concorrentes. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente edital 
que será publicado na forma da lei. 

Nova Cantu, Paraná, 13 de Junho de 2016. 



Comi~são de Licitações 
~"" ·'-'- CC'Á.L.

Pregoeiro 
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ANEXO I 

Modelo de Declaração para Habilitação 

PROPONENTE: _______________________________________________________________ __ 

CNPJ: ~~-------------------------~----------------------
ENDEREÇO: ______________________ ~---------------------

DECLARAMOS sob as penas da Lei, para fins de participação no 
procedimento licitatório Pregão n° 22/2016, que: 
I - O Proponente atende plenamente aos requisitos necessários à Habilitação, possuindo toda a 
documentação comprobatória exigida no convocatório. 
11- Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a HABILITAÇÃO, no presente processo 
licitatório, bem como, de que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 
111 - Não utilizamos de mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a 
realização de trabalho noturno, perigosos ou insalubres, bem como não utilizamos, para qualquer 
trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição 
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. (conforme inciso V do art. 27 da Lei n.0 8.666/93). 
IV - O Proponente obedecerá o prazo de contratação, quando convocado, nos termos constantes 
no quadro geral do capítulo I deste Edital, que terá efeito para todos os fins estabelecidos neste 
certame, inclusive para aplicação de penalidades, caso o proponente não cumpra rigorosamente 
as datas neles estabelecidas. 
V - O Proponente não foi declarado inidônio para licitar com a Administração Pública de qualquer 
Esfera do Poder, em todo Território Nacional. 

Por ser a expressão máxima da verdade, firmo o presente. 

_ _______ ____ de ____ __ de 2016. 

Nome e número da identidade e do OPF do(a) declarante. 
(Representante Legal) 

Carimbo com CNPJ 
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ANEXO 11 

Modelo de Credenciamento 

Através da presente, credenciamos o(a) 

Sr.(a) _ ________________________ _ 

portador( a) da Cédula de Identidade 

e CPF sob n° , a ------------------------- ------------------------
participar da Licitação instaurada pelos órgãos do Município de Nova Cantu, na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL N~ 022/2016, na qualidade de REPRESENTANTE 

LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome de 

inscrita sob o 

CNPJ/CPF n° _________________ _ conferindo-lhe( s) 

poderes amplos para atuar em todas as fases do procedimento licitatório, inclusive para 

receber intimações e, eventualmente, desistir de recursos, formular propostas/lances 

verbais, recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

______________ , em __ de ___ de 2016. 

Carimbo e assinatura do credenciante. 
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Proc. Licitatório n.0
: 037/2016 

EMPRESA: 

C.N.P.J. N.0
: 

ENDEREÇO: 

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

ANEXO 111 

MODELO DE PROPOSTA 

PREGÃO PRESENCIAL n.0 : 022/2016 

REPRESENTANTE: ( para assinatura do contrato) 

CPF E RG: 

CONTA CORRENTE: ________ AG~NCIA: _____ BANCO: ___ _ 

A Empresa acima ci tada apresenta a seguir a sua proposta de Preços para o 
Processo Licitatório em epígrafe , que trata da Aquisição de Peças e serviços em Trator Ford 
7630. 

l1filll QK!. Unid. Descrição Marca Preço Preço 
Unitário Total 

81 Ri_ 
1 

TOTAL 
Obs: Quando a proposta for por lote, colocar o valor total do lote. 

Os pagamentos serão efetuados de acordo com o contido no Edital em questão. 

A proposta terá validade por 06 (seis) meses a partir da data de abertura das propostas. 

O preço proposto contempla todas as despesas necessárias a execução do contrato, conforme 

edital de licitação. 

Declara ainda, conhecedor de todos os termos do instrumento convocatório que rege a 

supracitada licitação. 

Local e Data 

nome e Assinatura Representante legal - Carimbo 
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AVISO DE LiciTAÇÃO 

PROCESSO LI ClT A TÓRIO No 036/2016 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 02112016 
ABERTURA: 28/JUNH0/2016 HORÁRIO: 09:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, através de sua Comissão Permanente 
de Licitações, com a devida autorização expedida pelo Prefeito Municipal, convida Vossa Senhoria a 

rf · d · t d' t r · pa 1c1par o seQuln e groce 1men o 1c1tatono: 
MODALIDADE 11 Pregão no 022/2016 
TIPO 11 Global 
JULGAMENTO 11 menor Qre~o 
ENTREGA DA DOCUMENT AÇAO No ato da abertura 
DATA DA ABERTURA 28/Junho/2016 

HORA DA ABERTURA 09:30 Horas 

LOCAL DA ABERTURA PREFEITURA MUN. DE NOVA CANTU - RUA BAHIA, 85 
CEP: 87.330-000 

LOCAL DA ABERTURA PREFEITURA MUN. DE NOVA CANTU - RUA BAHIA, 85 
CEP: 87.330-000 

VALOR MAXIMO DA LICITAÇAO R$-60.000,00 (Sessenta Mil Reais} I CONDIÇOES DE PAGAMENTO l Após entrega dos itens, emissão da nota fiscal, 
. medição/fiscalização e aprovação dos itens em1t1dos. 

I PRAZO DE CONTRATAÇÃO li 24 horas a Qartir da convoca~ão 
I OBJETO li -Aguisi~ão de Pe~as Qara Pá Carregadeira DOOSAN. 

CERTIDOES NEGATIVAS DE 7. INSS - FEDERAL - Prova de Regularidade para 
DÉBITOS/IRREGULARIDADES com a Fazenda Federal, conjunta com Procuradoria 
OBRIGATÓRIAS Geral da Fazenda Nacional (PGFN), na jurisdição 

fiscal do estabelecimento licitante da pessoa 
jurídica 

8. FGTS 
9. RECEITA ESTADUAL 
10. MUNICIPAL (DA SEDE DO LICITANTE) 
11 . CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS 

TRABALHISTAS. 
12. CADASTRO NACIONAL DE PESSOA 

JURIDICA 

CONDIÇOES ESPECIAIS 3. Comerovante do número de conta bancária no 
nome da emeresa Envelope de habilitação 

4. POR CONTA DA CONTRATADA: 

• TODOS OS CUSTOS COM TRANSPORTE DOS 
PRODUTOS A SEREM ENTREGUES. 

-* o valor máx1mo refere-se ao total de 1tens que se pretende o preço, e nao do contrato a ser efetivamente 
realizado 

Nova Cantu, Paraná, 13 de Junho de 2016. 
Comissão de Licitações 

Pregoeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ n• 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-000 
##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATÓRIO n° 
037/2016 
PREGÃO, na forma Presencial n• 022/2016 - PMNC 
##TEX OBJETO: Aquisição de Peças para Pã Carregadeira, conforme 
especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 09:30 Horas do Dia 28 de Junho de 2.016, 
na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paranã. 
A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderão ser 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANÁ, junto a Divisão de Licitação, no horãrio das 9:00 às 11:00 
Hs. e das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271363 - 3527-
1281-licitacao@novacantu.pr.gov.br. 
##Nova Cantu, Estado do Paranã, 13 de Junho de 2.016. 
## AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
## Prefeito Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONCORRtNCIA PÚBLICA N.' 00712016 
OBJETO: Conttatação de empresa especializada para revitaliz.ação de 
calçados c rotas acessíveis de diverns ruas do cidade, com recursos 
oriundos do contrato de repasse n' 81989612015 - MCIDADES/CA]. 
XA, conforme projetos, planilhu, memorial de~critivo e cronogr.a.· 
ma. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA. 
CONTRATO N.' 238n016 
CONTRATADA: DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMEN
TOS LTDA. 
VALOR TOTAL: RS 1.308.196,81 (um milhão, trezentos e oito mil, 
cento e novc:ob e seis reais c: oitenb c um centavos) 
VIG~NCIA: 12 (doze) meses. 
Ouarupuava, 10 de junho de 2016. 

PREFEITURA MUNIClPAL DE IBIPORÃ 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
CONCORUNCIA N' 312016 

Tomo pUblico o resultado do julgllrncnto do Processo Ad
ministn>tivo n' 60/2016 - CONCOWNCIA PÚBLICA N' 0312016, 
referente à contr<ltação de empresa para a duplicação da Avenid:J. 
lbn.him Prudente da Silva, com fundamento no Parecer Juridieo 
308n016- PGM de 0210612016, no disposto no inciso VI, do <1r1. 43 , 
da Lei Fedcn.l n• 8.666/93, HOMOLOGO o ~dimento licitatõrio 
supracitado. incluindo o ato de ADJUDICAÇÃO cb empresa; KRB 
CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. vencedora dos lotes OI e 02. 
com o v:tlor máximo total de RS 4.681.073,81 . 

lbiporã, 13 de junho de 2016. 
JOSÉ MARIA FERREIRA 

Prcrcito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE I.RATI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMJNJSTRAÇÃO 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Espécie: Quarto Termo Aditivo do Contr.J.Co n• 01612015. Tomada de 
Preço n• 035/2014-PMl. Contr:uada~ Consovton. Tangar:i Ltda. CNPJ 
n• 04.345.89310001-68. Objeto: Contr.u.açio de cmpreu p~ exe
cuç:Jo reeape no Bairro Alto d:~ Glória, em atendimento ao Contrato 
de Repus-e n• 01016.375~89nOt41Ministirio d:u Ci<bdes!Caix.a. Do 
preço e re3jUStc: Fica suprimida i irnportãnc:i11 de RS 734,94, equi
v::alcnte ::ao pen;entual de 0.1304% do v::alor conlr:ltu:tl origin:tl de 
R$563.529,35 (quinhentos e sessenta c três mil quinhentos e vinte e 
nove reais e trinta e cinco cenuwos) que :~.gora p:assa paro RS 
562.794,41 (quinhentos c sessenta c dois mil setecentos c noventa c 
quatro reais c quarenta c um centavos). Fundamento Legal: Lei 
8666/93. Dnta c assinatur.as. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDPJNA 

_ AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGAO PRESENCIA.L N' PG/SMGP - 10212016 

eit4Ç3o ~o~~~~mo;REQÁn~c~S~Cill c'N~.nn;GJsc:o; li: 
010212016 • Aquisiçio de rouparla., vestuários. calçados c cmeb.is t 
acessórios para crachás. O Edital poderá ser obtido atnvés do site 
wwwl.londrina.pr.gov.br. Quaisquer inform1çõcs necessárias pelo te
lefone {43) 3372-4477 e (43) 3372-4476 ou oinda pelo e-moil: li
cit:a@londrina.pr.gov.br. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA 
DA COLINA 

EXTRATO DE CONTRATO 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO ADMINlSTRA
TIVO N-2512016 
TOMADA DE PREÇO N'00212016 
PROCESSO DE COMPRA 3412016 
CONTRATANTE: MUNICfPIO DE NOVA AMÉRICA DA COLI
NA, inscrito no CNPJIMF sob n• 75.827.204/0001-08 com sede â Av. 
Paraná, 276, nesta cidade, aqui representado por seu Prefeito, neste 

~~~Ó~Êe~Á~SóS~0c~~~~T~Onl~i~~s~e~~~~~J%E~É 
MEIDA & CIA LTDA ME, CNPJ N' 01.704.29410001-03, inscrição 
estadual n'90711105-99, estabelecido i QUADRA OI do LOTE 23, 
Vi la Rur.JI Agua do Poc:inho. CEP 86.250.000 na cidade Nova S3nta 
Barbar.1, Esudo de Par.m:i OBJETO: Constitui objeto do presentt 
contnto a execução de obn. de construçio de um:t QUADRA PO· 
LI ESPORTIVA COBERTA E COM VESTIÁRIOS em imóvel sitUado 
n2 Avenida Panná. sJn•, mediante fornecimento de materiais, mão de 
obn c:specia1iuda, equipamentos, acessórios e infroes.trutura nec:es
s;íri:t :i. execução dos tr:lbalhos, c:om rtCW'SOS financeiros oriundos do 
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO 
• FNDE, com fornecimento de maleriais, mio-de-obra especializada, 
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equipamentos, :.cessórios e infraestrutura ncccsd.ri3 à execuçlo dos 
trabalhos, eonrorme projeto básico, planilha($) orçamentária(s), me. 
morial descritivo, cronograma fisieo-fmanec:iro e demais anexos que 
integram o Ed ital da Tomada de Preços n• 02/2016 VALOR: 
RS511 .282.45 VIG~NCIA: De 12 MESES FORO:ASSAl- PARANÁ 
DATA DA ASSINATURA: 02106/2016 PREFEITO ERNESTO ALE
XANDRE BASSO. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N' 212016 

Proc::esso Lieitatório ~ 042/2016/lnc:xigibilidadc 
OBJET~: Credenciamento de pessoa jurídica p:u-a Aquisição de Cas
Qiho "1n n::atul'3 .. , conforme especificações em cdilal. 
CREDENCIAMENTO: a partir da publicação em diário oficial atê a 
dot> de 30 de Junho de 2.016. 

A Pasta com inteiro teor do Edi\.31, anexos c informações 
poderio ser solieit>dos no PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTO - PARANÁ, junto a Divi~:io de Licit:ação. no hor~rio das 
9:00 às 11:00 Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 
35271363- 3527- 1281 - pmneantu@ig.eom.br. 

Nova Cantu-PR, 13 de junho de 2016. 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

Prereito 

PREtXbS~~i~~i!IA~f-~12016 
PROCESSO LICITATÓRIO n' 03612016 
PREGÃO, na fonna Presencial n• 021/2016. PMNC 
OBJETO; Execução de Projetos parõl Casea.lha.mento de Estr3.das, 
c:onfonne especi ficações em edital. 
ABERTURA: A panir das 09:00 Horas do Dia 28 de Junho de 2.016. 

na S3l:t d~ p~n~õe:0~o i~~;i~o ~~~;e~:lE~~~~~~x~:n~urir~f~~=Ções 
poderão ser solicit::ados na PREFEITURA MUNICI PA t.J DE NOVA 
CANTU • PARANÁ, junto a Divisão de Licitação, no horário das 
9:00 às 11:00 Hs. e das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 
35271363 • 3527-1281 - licitaeao@novaeantu.pr.gov.br. 

PREGÃO PRESEI'CIAL N' 22/2016 

PROC~SSO LICITATÓRIO n' 037/2016 
PREGAO, tU: form:t Presencial n' 02212016 • PMNC 
OBJETO: Aqui.siçio de Peças para Pá C::am:&adeif'3, eonfonne cs
pec:ific:.ações em c:dital. 
ABERTURA: A panir das 09:30 Hor.u do Dio 28 de Junho de 2.016. 
na s:~la de rtuniõcs do Paço Municipal, em Nova Ca.ntu, Parnnã. 

A P:1..~ta com inteiro teor do Ed i\.31, anexos e ínrormações 
poderilo ser solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU - PARANÁ, junto a Divisão de Licit:a,ção, no horário dos 
9:00 b 11 :00 Hs. e das 14:00 às 17:00 lls. Telefone/Fax: (44) 
35271363 - 3527-1281 4 licitacao@novaeantu.pr.gov.br. 

PREGÃO PRESENCIAL N' 23/2016 

PROCESSO LICITATÓRIO n' 038n016 
PREGÃO, no forma Prcseneiol n' 02312016- PMNC 
OBJETO: Aquisição de Generos Alimentic:ios e Materiais de Lim
peza, c:onforme especificações c:m cdit.al. 
ABERTURA: A panir das 13:00 Horo.s do Dia 28 de Junho de 2.016, 
n:a sab de rtuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 
A Pa.sta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderio ser 
solieitodos na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTIJ -
PARANÁ, junto 1 Divisão de Lieit.aç.âo, no horário dos 9:00 às 11:00 
Hs. e dos 14:00 ãs 17:00 Hs. Telefonell'a.: (44) 35271363 - 3527-
1281 - lieitaeao@novaeantu.pr.gov.br. 

PREGÃO PRESENCIAL N' 1411016 

PROCESSO LICITATÓRIO n• 039/2016 
PREGÃO. na rorma Presenci:ll n• 02412016- PMNC 
OBJETO: Aquisição de Materiais de ConstrUção, conforme espe. 
eifie:~ções em editul. 
ABERTURA: A panir dos 10:30 Horas do Dia 28 de Junho de 2.016. 
na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, PAr.lfl3. 
A Pasta com inteiro teor do Edita.l. anexos c informações podenio ser 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTIJ -
PARANÁ, junto a Divi55o de Lieita.ção, no horirio du 9:00 às 11:00 
lls. e das 14:00 i.s 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271363 - 3527-
1281 • lieitacao@novacantu.pr.gov.br. 

PREGÃO PRESEI'CIAL N' 1512016 

~~~~~~~.L~;~~~~e~!~ei~; ~!06i~J260 1 6- PMNC 
OBJETO: Aquisição de Peças/Serviços • Caminhão l!ntulho. con
fom1c cspceificosções em edilal. 
ABERTURA: À ponir das 15:00 Horas do Dio 28 de Junho de 2.016. 
na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nov1 Cantu, Paraná. 
A Pa.sta com inteiro teor do Edital, ~cxos e informações poderio ser 

~~~~Á~ j:c:~;i~ l=l;,·~~\o~:d~~~:~~~OÓ 
Hs. e dos 14:00 ãs 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271363 - 3527-
1281 - lieitacao@novaeanru.pr.gov.br. 

N' 113, quarta-feira, 15 de junho de 2016 

PREGÃO PRESENCIAL I'' 2612016 

PROCESSO LICITATÓRIO n' 04112016 
PREGÃO, na fonna Presencial n• 026/2016 ~ PMNC 
OBJETO: Aquisição de Peças/Serviços - Ônibus Volk.s I 5190. eon
ronnc especificações tm edital. 
ABERTURA: A panir d:t.< 15:30 Hor.u do Dia 28 de Junho de 2.0 16. 
na sulos de reuniões do Paço Mun i eip;~l. em Nova Cantu, Paran:i. 
A Put:l c:om inte iro teor do Edital, anexos e informações poderio ser 
solieit>dos n> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTIJ -
PARANÁ, junto a Divisão de: Licibç.:io, no horirio cbs 9:00 à.s 11:00 
Hs. e dos 14:00 ôs 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271363 - 3527-
1281 • lieitaeao@novae:mtu.pr.gov.br. 

Nova Cantu-PR, 13 de junho de 2.0 16. 
AIRTON AI\'TONIO AGNOLIN 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA 

EXTRATOS DE CO:-ITRATOS 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ORT!GUEIRA. CONTRATA
DA: ARTEMÓVEIS SOLUÇÕES E COMERCIO DE MÓVEIS LT
DA· ME. Controlo 038/16. Pregio Elctr6nieo n• 001116. Processo 
A~ministrati~o n• 032/16. Objeto: Aquisiçi;o de Conjunto berço, CJ. 
dctnl par.li e-na.~a.s ~ a 6 anos , conjunto alunos 03 , co.nsom. com 
milnoplas e o g1r.~-gtra earroSjel • conforme Termo de Compromilso 
n' 201400657 FNDE p3ta atendimento do Centro de Educaç1o ln
filntil CEMEI Crcc:hcs. D:am. de Assinatura: 10/0512016. Vigt-nc:ia: 12 
meses Yillor Total: RS 11.575,88. 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA. CONTRATA
DA: COMERCIAL SANTOS DUMONT LTDA-ME. Contrato 
039/16 . Pregão Eletrõnico n• 001116. Processo Administntivo n• 
033116. Objeto Aquisição dt ::.p:u-elho de :u- condicionado , apnrelho 
OVO • cadeiras alta de alimentação de crianças . telcvis:lo LCD 32 -
TV , conforme Tenno de Compromisso n' 201400657 FNDE para 

atendimento do Centro de Educação Infantil CéMEl Creches .. Dntll 
de Assinaturo: 10/05/2016. Vigência: 12 me$CS Valor Tota l: R$ 
7.851,80. 
CONTRATANTE: MUNICtPIO DE ORTIGUEIRA. CONTRATA
DA: DUCA MOVEIS LTDA EPP. Controto 040116. Prc;3o Ele
trônico n• 001116. Proc::tsso Administr.nivo n• 034116. Objeto: Aqui· 
sição de roupeiro de oço , arquivo dcslizanre ,eadeim fiXas com 
br.aços. c::adeim 'iratóri:u com br.aços c:3, conjunto coletivo tamanho 
OI , eonjunlo colchonete para repouso, c:onjunto aluno l:lmanha. 03 • 
conjunto profes:~or ,fogão 4 bocaJ , mesa de tnbalho . mes:a de 
refeição , monobloco , quadro de avisos 1 mural de feltro , qu:~dro 
br:meo . sofá em material lnv;ivel , meus para erio.nçM de 2 o. 4 tmos 
, eonfonne Termo de Compromisso na 201400657 FNDE paro :ttcn
dimcnto do Centro de Edueaç<io Infant il CEMEI Creches. 
". Dôlt;l de Assinotur:~: I0/05t2016. Vigênci:1: 12 meses Va lor Total: 
RS 24.368.76. 
CONTRATANTI;: MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA. CONTRATA
DA: GAMA COMERCIO DE EQUIPAMEI\'TOS EIRELI - EPP. 
Contrato 041/16. Preg5o Eletrônico n' 001/16. Processo Adminis
trati\'o n• 035116. Objtto: Aquisição batedeira planehiri;t ,btbcdouro 
clêrrieo • asinha de boneca , fogão industri:t.l , túnel lúdic:o , con
forme Termo de Compromisso n• 201400657 FNDE p:u-:a ;:atendi
mento do Centro de Educação lnf::antil CEMEI Cr«hH •. D::u.a de 
Assinatura: lO/OS/2016. Vigência: 12 meses V:t.lor To\.31: RS 
12.457,70. 
CONTRATANTE: MUNIClPIO DE ORTIGUEIRA. CONTRATA
DA: JADER G.M.P COMERCIO-ME. Contr>to 042/16. Pre;õo Ele
trônico n• 001/16. Proee!!-50 Adminislrativo n• 036/16. Objeto: Aqui
sição de pl:tcas de toJtame em EVA , secadora de roupas 10 kgs e 
vtntilador de teto , eonfonne Termo de Compromisso n° 201400657 
FNDE para tJtcndimento do Centro de Educaçílo lnrunt il CEMEJ 
Creches. O:ua de Assin:uurn: 10/0512016. Vigêne i:a: 12 meses Valor 
Total: RS 3.054,00. 
CONTRATANTE: MUNICfPIO DE ORTIGUEIRA. CONTRATA
DA: ESTAÇÃO M.M COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTOA
EPP . Contn.to 043/16. Pregão Eletrónieo o• 001116. Processo Ad
ministrativo o• 037/16. Objeto: Aquisiç!o de c:entrirup dt frutas 
800w . eonfonne Tenno de Compromisso n' 201400657 FNDE para 
atendimento do Ccnrro de Educ3çào Infantil CEMEI Crec:hcs. " .Data 
de Assin:uura: 10105/2016. Vigc?nei::a: 12 mests Volor Tob.l: RS 
550.00. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA. CONTRATADA 
VINICIUS AMARAL ROLANDIA- ME . Centrato 044/16. Pregão 
Eletrõnico n• 001116. Processo Administ::n.tivo n' 038/16. Objeto: 
Aquisição de :Jnnário roupeiro em aço , cadeira fixa cmpilhavel e 
liquidificador semi indusrrial 2 lts , confonnc Tcnno de Compromisso 
11° 201400657 FNOE parn atendimento do Centro de Educação In
fantil CEMCI Creches .. Data de Assinnturn: 10/0512016. Vigê!nci:~.: 
12 meses Valor Total: RS. 1.936,00. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ORTIGUE!RA. CONTRATADA 
ZELDA BOZOLLA DE ALMEIDA-ME . Conuuto 045116. Pn:gio 
EleU'ônico n' 001116. Processo Adrninislntivo n• 039/16. ObjeLo 
Aquisiç:io de esprtmedor de frutas eilrie;u e liquidificosdor industri:sl 
, conforme Termo de Comprom..i$$0 n• 201400657 FNDE posra aten
dimtnto do Centro dt Educ:açio lofantil CEMEI Crtehes .... Dat11 de 
Assin::atur:l: lOJOS/2016. Vigência: 12 mcs:CJ V3lor To\.31: RS 
1.033,00. 

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.p·~. 
pelo código 00032016061500220 

Documento assinado dig.iulmente eonfonne MP n! 2.200·2 de 24108/2001, que institui a 
lnfraeun.uum de Chaves Püblicas Brasileira - ICP-Bnuil. 
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I Morretes DOCUMENTO CERTIFICADO 

CÓDIGO LOCALIZADOR: 
380032716 

lOCESSO LICITATORIO n' 040 16 •• 
ai - N' 025/2016- PMNC • -~ 
; c Serviços I Caminhio Entulhos, con 

EXTRATO DE 11• TERMO ADITIVO CON' 
PREGÃO N" 012/2013 HOMOLO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUN 

Documento emitido em 16106/2016 09:33:10. 

Diário Oficial Com. lnd. e ~erviços 
N° 9720 116/06/2016 I PAG. 27 CONTRATADA: Empresa BLASCZYK LI 

LTDA. EPP, CNPJ N• 04.914.825/0001 -7 
CONTRA TO N" 092/2013 referente ao Pl Para verificar a ~utenlicidade desta ~ágina, basta in 

• • • ' • ~~Q Local•zadorl/o sita do DtO . 
obJetiVO de Contrataçao de Pessoa J urldu:: .tmprensao tcia!:P.r-JlOV. 
de Limpeza, Manutenção e Conservação de Ruas e Logradouros - -· • - • r-· ... --· .S:30 (quinze e trinta) Horas do dia 28 de 
Públicos, com fornecimento de Equipamentos e Ferramentas. pelo Junho de 2.016, na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, 

período de 01 (um) mês, em atendimento a Secretaria de Meio r;Pa~r;;a~n;:;á·";;;;-;-u;c;;;:-;-;::;r,;:-;;;:;-;:;-;:;;:;;;;:;::-;-=====-=====----J 
Ambiente. VIGENCIA: 15/07/2016. BASE LEGAL: LEI N• 8.666/93, EM AVISODELICITAÇÃO-PROCESSOLICITAT RI0n'042/2016 
SEU ARTIGO 57 INCISO li E ARTIGO 65; DATA DO FIRMAMENTO: Edital de Inexigibilidade/Credenciamento - N' 002/2016- PMNC 
15/06/2016 ASSINADO POR HELDER TEÓFILO DOS SANTOS OBJETO: Aquisição de Cascalho "In Natura" (Produtores Rurais 
PREFEITO MUNICIPAL E JOÃO MIGUEL G. BLASCZVK PELA Municipais), conforme especificações em edital. 
EMPRESA BLASCZYK LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. EPP. ABERTURA: Àté as 09:00 (nove) Horas do dia 30 de Junho de 2.016, na 

sala de reuniões do Pa o Munici ai, em Nova Cantu, Paraná. 

53230/2016 

I Nossa Senhora das Graças 

AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N2 

15/ 2016 TIPO · MENOR PREÇO GLOBAL. A Comissão Permanente de 

Licitação, da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS 

GRAÇAS, torna público, para conhecimento dos interessados, que 

fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, conforme 

abaixo especificado: Objeto: Contratação de pessoa jurídica para 
prestação de serviços de Massoterapia aos usuários do sistema único 

de saúde do Município de Nossa Senhora Graças, Estado do Paraná. 
Valor Máximo mensal: R$ 1.350,00 (Hum Mil e Trezentos e 

Cinquenta Reais);Valor Máximo Total : R$ 8.100,00 ( Oito Mil e Cem 

Reais).Período de vigência: até 31/12/2016; Abertura: 29/06/2016; 

Horário: 10h00min. Recebimento dos Envelopes contendo os 

documentos de habilitação e propostas de preço: Até o dia 29 de 
Junho de 2016, até ás 09h00min, na Sala de Reuniões das Licitações, 

sito a Praça Deputado Nilson Batista Ribas, n2 131- Nossa Senhora 
das Graças, Paraná. Os interessados deverão retirar pessoalmente o 

edital e demais informações, que se encontram a disposição no Setór 

de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS 

GRAÇAS. O Edital será entregue de forma impressa. Nossa Senhora 

das Graças- Pr, 15 de Junho de 2016. João Pineli Pedroso · Prefeito 
Municipal; Maria Lucia Acio li Marques - Pregoeira. 

53360/2016 

I Nova Cantu 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CA.'ITU 
ESTADO DO PARANA 

CNl'J n• 77.845.394/000I-Il3 
Rua Bahia, 85 • CEP 87.330-000 

AVISO DE LICITAÇAO-PROCESSO LICITATORIO n' 036/2016 
PREGÃO, na forma Presencial- N' 021/2016- PMNC 
OBJETO: Contratação de empresa para Execução de Projetos de 
Cascalhamento, conforme especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 09:00 (nove) Horas do dia 28 de Junho de 
2.016 na sala de reuniões do Paço MunicipaL em Nova Cantu, Paraná. 
A VISO_ DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATORJO n' 037/2016 
PREGAO, na forma Presencial- N' 022/2016- PMNC 
OBJETO: Aquisição de Peças para Pá Carregadeira Doosan, conforme 
especificações em edital. 
ABERTURA: Á partir das 09:30 (nove hora e trinta minutos) Horas do 
dia 28 de Junho de 2.016, na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova 
Cantu, Paun:í 
A VISO DE LI ClT AÇAO- PROCESSO LICITATORIO o' 038/2016 
PREGÃO, na forma Presencial- N' 023/2016- PMNC 
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimenticios e Produtos de Limpeza, 
conforme especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 13:00 (treze) Horas do dia 28 de Junho de 
2.016, na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 
A VISO_ DE LI ClT AÇÃO -PROCESSO LICITA TÓRIO n' 039/2016 
PREGAO, na forma Presencial - N' 024/2016 - PMNC 
OBJETO: Aquisição de Materiais de Construção, conforme especificações 
em edital. 
ABERTURA: À partir das 10:30 (dez horas e trinta minutos) Horas do dia 
28 de Junho de 2.016, na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova 

A Pasta com inteiro teor do Edital. anexos e infomuções poderão ser 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PARANÁ, junlo a 
Divido de Licila io, no horário das 8:30 às 11:00 Hs c das 14:00 As 17:00 Hs. 
Telefone/Fax! (44) 35271363-3527-1281 

Email: li~ita ão novacantu. r. ov.br 

Prdeito Monici al 

I Nova Londrina 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA 
EDITAL RESUMIDO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS- MENOR PREÇO N' .004/2016 

OI- Modalidade: TOMADA DE PREÇOS 

53043/2016 

02 -{;ontratação de empresa especializada na Construção Civil 
CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL DO 
PROGRAMA PAC 11 - OGU -META 02 (Programa de 
Urbanlzaçlo, Regularização e Integração de Assentamentos 
Precários), no munlclplo de Nova Londrina, conforme condições 
fixadas no edital c seus anexos. 

03- DA ABERTURA DOS ENVELOPES e LOCAL DE ENTREGA: 
As propostas e documentos necessários à habilitação preliminar dos proponentes, 
deverão ser entregues na sede da Prefeitura Municipal de Nova Londrina, Estado 
do Paraná, na Praça da matriz, n'.261, no dia 05 de JULHO de 2016 às 09:30 
horário designado para abertura da licitação. 

04-As empresas interessadas, poderão obter cópia integral deste Edital à partir 
do dia 20 de JULHO de 2016, no Departamento de Administração da Prefeitura 
Municipal de Nova Londrina, sito à Praça da Matriz, 261 ou através do c-mail: 
janajna@novalondrina.pr.gov br 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA, ESTADO 
DO PARANÁ, EM 14 DE JULHO DE 2016. 

DORNELIS JOSt CIDODELLI 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA DO MUNICIP10 DE NOVA LONDRINA 

EDITAL RESUMIDO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS- MENOR PREÇO N'. OOS/2016 

OI-Modalidade: TOMADA DE PREÇOS 

52895/2016 

02- Contratação de empresa especializada na Construção Civil para 
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COMUNITÁRIA- META OS- PAC D, 
no município de Nova Londrina, conforme condições fixadas no edital e seus 
anexos. 

03 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES e LOCAL DE ENTREGA: 

As propostas e documentos necessários à habilitação preliminar dos proponentes, 
deverão ser entregues na sede da Prefeitura Municipal de Nova Londrina, Estado 
do Paraná, na Praça da matriz, n'. 261, no dia 05 de JULHO de 2016 às I 0:30 
horário designado para abertura da licitação. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANT 
ESTADODOPARANÁ ~·~· 

CNP J 77. 845 394/0001 03 . . - \ ----
PROCESSO LICITA TÓRIO no 037/2016 'r~ 

COMPRAS E/OU SERVI~OS 

OBJETO: Aquisição de P~as_Q_ara Pá Carregadeira Doosan.:. 
VALOR ESTIMADO- R$-60.000,00 (Sessenta Mil Reais); 

PARA: 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - PREVISÃO I 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: "' ~-

J ' , -"-" ·~ 4: '"1 ~ X J s 4 - ~ "-t, - ,;_ 

.J;Iotação· • 
_, - "? I 7.9 (11 Ó6 -? j. ,-, _f~ -.r2_ -., ,.:} .,.__. í;1_.,. ..),...j~. j ... ...) - O.J ) i1 , ,?J 1 _, n,2h· .. .J.J1tJ)l '.J'JtJCJ 

Fonte: 

Vist~ DATA: 10 I 06 I 2016 
• 

PARA· . 
DIVISÃO DE TESOURARIA- PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA: 

.... 

Wn OAIA~.""'-- .. o~ ,....,.., __ ,..,_,~ 

' ~ - -.;) 

AUTORIZADO NAO AUTORIZADO I 

Visto: UL DATA: lo 1 -~ I <!.JJ 

PARA: 
ASSESSOR JURÍDICO 

Inexigível Dispensado Convite 

Visto: DATA: 

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



ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LTDA 
ROMA C TECN ICA DE MAQ. E EQU IP. L TOA - MARIAL VA-PR 

ORÇAMENTO - BALCÃO 

ROMAC TECNICA DE MAQ. E EQUIP. LTDA- MARIJl Nro.: 

Página: 
Data: 

Contato Nro.: 1920f Nro.: 

E, 4727 Cidade: MARIALVA 
Telefone:( 44) 32321717 E-Mail: 
C.N.P.J. 91595678000543 
Inscrição Estadual: 9054572090 

Dados do Cliente: 

Cliente: 7485 77.845.394/0001-03 
Nome: MUNICIPIO DE NOVA CANTU 
Endereço: RUA BAHIA, 85 

Data do Orçamento: 
Data de Validade: 

Bairro: CENTRO 
CEP: 87330000 
Cidade: NOVA CANTU 

1 
01/06/2016 

6504 

UF: PR 

01/06/2016 
11/06/2016 

UF:PR 
Complemento: Fone: 44 35271281 Ramal: 
Itens: 

Promoção Item Descrição NCM GD/Ir. Unitário Qtd. Vo Desc V lr.Desconto ICMS Ret. VI. IPI VIr. Total 
120501-01219 .. PINO • 73181500 1 1.147,22 1 0,00 0,00 0,00 o 1.147,22 

• 130106-00076-824 DISCO DE FREIO 68138910 60 248,00 54 0,00 0,00 0,00 o 13.392,00 
2.180-00669-3 785 VEDADOR 84842000 60 89,00 3 0,00 0,00 0,00 o 267,00 

• 2.222-00013-824 DISCO DE FREIO 68138990 60 125,00 54 0,00 0,00 0,00 o 6.750,00 
2106-10190251P CORREIA V 40103100 1 82,99 3 0,00 0,00 0,00 o 248,97 
2180-1106807 SELO POEIRA 40169300 60 13,50 0,00 0,00 0,00 o 13,50 
2180-1106808 SELO POEIRA 40169300 60 12,00 0,00 0,00 0,00 o 12,00 
300516-000421P MOTOR PARTIDA 85114000 1 3.1 11,70 0,00 0,00 0,00 o 3.111,70 
300720-00003 FILTRO 84212300 60 371,00 2 0,00 0,00 0,00 o 742,00 

• 300901 -00034 ALTERNADOR AL TER~8511501 O 60 2.295,75 0,00 0,00 0,00 o 2.295,75 

400403-00126 FILTRO COMBUSTIVEL84212300 60 121,00 6 0,00 0,00 0,00 o 726,00 
400508-00036 FILTRO MOTOR DOSS.84212300 61 153,00 6 0,00 0,00 0,00 o 918,00 

• 4109-9068 ROLAMENTO C{RIO RC84822090 60 686,24 4 0,00 0,00 0,00 o 2.744,96 

• 4110-1410-2854 BUCHA 84314929 60 716,88 2 0,00 0,00 0,00 o 1.433,76 

4114-18641P CALCO 73182200 1 75,00 8 0,00 0,00 0,00 o 600,00 
4114-1930-2854 ARRUELA IMPULSO 5~73182100 60 343,90 2 0,00 0,00 0,00 o 687,80 

• 4114-41061P CALCO 73182200 1 12,40 8 0,00 0,00 0,00 o 99,20 
43813855 OLEO DOOSAN 15W4027101932 61 365,00 8 0,00 0,00 0,00 o 2.920,00 

• 440204-000021P CONDENSADOR CONJ84189900 1 2.398,78 0,00 0,00 0,00 o 2.398,78 

440205-00070 COMPRESSOR CONJ 184143091 1 3.400,76 0,00 0,00 0,00 o 3.400,76 

45276855 OLEO 85W140 SPIRAX27101932 61 350,00 6 0,00 0,00 0,00 o 2 .100,00 

K1006530 PRE FILTRO COMBUS'84212300 61 191,00 6 0,00 0,00 0,00 o 1.146,00 

K10172531P TUBO ESCAPE 73069010 1 549,51 0,00 0,00 0,00 o 549,51 

K 1 030488-4236 ARRUELA IMPULSO 6~73182900 1 256,00 0,00 0,00 0,00 o 256,00 

K10307431P ESPACADOR 73182900 1 102,00 0,00 0,00 0,00 o 102,00 

• K1033324 PINO DOBRADIÇAS 73182900 435,00 0,00 0,00 0,00 o 435,00 

K10446051P COPO PRÉ-FILTRO CC84212300 2 1.697,80 0,00 0,00 0,00 o 1.697,80 

• K90045321P CRUZETA 84842000 1.561,69 2 0,00 0,00 0,00 o 3.123,38 

• K90053461P CRUZETA 84314929 1.384,58 2 0,00 0,00 0,00 o 2.769,16 

Sub-Total 0,00 o 56088,25 

Totalização do Orçamento: Outras Despesas Acessórias : 0,00 

Total Líquido: 56088,25 

Vendedor: 201 LUIS BIZERRA 

Departamento: 300 PECAS Assinatura do Vendedor 

OBSERVAÇOES: 
ORCAMENTO PARA PECA BALCAO 

Estando de acordo com o presente orçamento autorizo (amos) a execução dos serviços acima descritos, na seguinte forma de 
pagamento: 

Condições de Pagamento Nro. dias Valor 
56.088 25 
56.088 25 

Emissor do Relatório: LUIS BIZERRA 

-
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ROMAC TECNICA DE MAQ. E EQUIP. LTDA- MARIALVA-PR 
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MARIALVA, 01 de junho de 2016 

Página: 2 
Data: 01/06/2016 

Conlalo Nro.: 1920€ Nro.: 6504 

MUNICIPIO DE NOVA CANTU 

Emissor do Relatório: LUIS B!ZERRA 


