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61, § 3°. da CLT, antes aludida, poderá o EMPREGADOR, usar do direito d~ :4--~~c...--
recuperação do tempo perdido. _ ~ntu -«' 

6. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO IN DIVIDUAL: O equipamento de 
proteção individual que for entregue ao EMPREGADO pelo EMPREGADOR 
devera ser guardado no local apropriado, a ele indicado, e ao término do contra to, 
devolvido em perfeitas condições de conservação, considerando-se o desgas te 
natural pelo uso. 

6.1 A danificação de tal material, em decorrência de uso indevido ou não, 
entregue nas condições mencionadas acima, sujeitarão o EMPREGADO ao 
pagamento de indenizações em valor equivalente ao preço de custo do mesmo, 
em vigor na daca de sua substituição ou ao término do pacto labora l. 

7. VIGÊNCIA: O presente contrato tem caráter de experiência a partir de 
06/11/2008 â (5/12/2008, dependente de quaisquer interrupções ou suspensões, 
em cJjo termo estará extinto sem que caiba a qualquer das partes av1so prév1o ou 
inder izações; 

7.1 Este contrato poderá ser prorrogado uma única vez, observando, 
porém o limite máximo estabelecido no art.445, parágrafo único da CLT. 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS: . 
8.1 Ao término do prazo pactuado e permanecendo o Empregado no 

desempenho ce suas funções, transformar-se~á o presente em indeterminado. 
com ~lena vigência de todas as demais disposições contratuais ; 

8.2 As partes elegem o foro de Gravataí/RS como o único competente 
para dirimir quaisquer litígios oriundos do presente contrato. 

E assim, por estarem de pleno acordo com o contido neste Instrumento, 
Empregador e ~mpregado o firmam, consoante os ditames legais. 

UINAS E EQUIPAMENTOS L TOA. 
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~'11 Serv•c;os Notc:1riais de· Ipiranga ~' ~ Ro<l 1<5 20, •1765 Neopolls - GnvaU>i- RS- Fone/Fax (51) 3488-1155 ~ "." 

1 '~'"1'"~'·"'~ Tabéhã Sotndra Luiza Segatto Ma:zzútti ~. 
~âpresenfê"ê6pia·H;í)ro09r'&~fêt0de'a~a·s paginas, comõriiiãõ 
original a mim apresentado, do que dou fé ..................................... . .............................................................................................. 
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~ -' ... .. ,. .......... ,,., ...... ,,.,.,, ....... ...... :!'-···-·····•••f'•···················· ...... .. 

Data sa(da •.•...• de ........................................... de l9 ...... . 

.. . ... .. .......... . ..................... ........ . ............................... ~····~····· 
Ass. do empregador ou a rogo c/te5t. 

l" 2" , ................... ...... .. ...... . . ,. ... ,. -....•.......•.....•.•••••. ,, ........ ,., 
Com. Dis~fll.& CO N~ ........................................ ,..,. ................... . 



DECLARAÇÃO 
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Doosa n l nfract're - _;-:;/;) 
Alameda Santos. 787 · C.oni:'9.i)_..._, Y- ~ -((;'.~.-. 
Cerqueira César· São Paulo · ~antu · 
CEP: Ol álQ·OOt 

r +~s n 2~o~-61)o 

A Doosan lnfracore declara para os devidos fins e licitações públicas em 
geral, que a ROMAC TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. , com 
sedes em Gravataí/RS, Biguaçu/SC, Chapecó/SC, Marialva/PR e São José dos 
Pinhais/PR - é o único Distribuidor nos estados do Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e Paraná, autorizado a comercializar os produtos da marca Doosan , bem 
como as peças originais de nossa linha de fabricação. 

Declara ainda que é responsável solidária com os prazos de entrega de 
equipamentos, garantias e demais negociações ajustadas entre a ROMAC 
TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. e seus clientes, garantindo 
que manterá peças de reposição para os equipamentos comercializados por 1 O 
(dez) anos. 

Atesta, a demais, que a ROMAC TÉCNICA DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS LTDA. está habilitada a prestar completa assistência técnica aos 
produtos Doosan, através de pessoal qualificado e ferramenta! adequado quer seja 
no próprio local de operação dos equipamentos ou suas próprias oficinas, estando 
dotada de suficiente estoque de peças genuínas de reposição. 

05 de novembro de 2012. 

--· 

"'- ,..- ( ---- '-· 

Donghoon Lee, President 

Doosan lnfracore South America 

Roconheco por semelhanca a(s) finna(s) de: AC 694 7 ~)!:3 
IX:U1 HD·l LEE 



Rod. RS 020, n.0 17.499, Morungava, Gravataí- RS 

Fone: (51) 3486.1047 Fone/ Fax: (51 ) 3486.1217 

E-mail: 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Declaro, através deste instrumento, para os devidos fins, que adquiri através da 
empresa Romac Técnica de Máquinas e Equipamentos Ltda., CNPJ 
91 .595.678/0001 .1 O, situada na Rodov. RS 118, Km 20, número 321 5 -
Gravataí/RS, uma Pá Carregadeira marca Ooosan, modelo DL200 e a mesma 
encontra-se em perfeito estado de funcionamento. 

Sendo assim recomendamos tanto o equipamento quanto o concessionário no 
-'i~ que diz respeito a atendimento, assistência técnica e peças de reposição. 

'1.~ 
'\:'Pravatai, 20 de janeiro de 201 O. 

~ ~ --·---- ---~-:- ~· ... /~ -- ----) 
-~~.~~--( =zs= -~-~ -- -

José Carlos Stumpf ! 94122264 / OOOJ-6J \ 
Sócio Proprietário 
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MANDAGUAÇU-PARANA 
Departamento de Viação ,Obras Públicas e Urbanis 

Rua João Camilo de Souza, s/n° Tel- Fax (044) 3245-3163 
CGC 76.285.329/0001 -08 

Mandaguaçu, 27 de Abril de 2011. 

Atestado de Capacidade Técnica 

Atestamos para devidos fins que adquirimos 01 (uma) Pá Carregadeira . 

modelo DL200, marca Doosan, série DHKCWLACCA0005374. 

Salientamos que o equipamento acima citado, tem apresentado excelente 

desempenho, satisfazendo plenamente os serviços aos quais foram 

destinados. 

O referido equipamento foi entregue rigorosamente no prazo e nas 

especificações estipuladas na proposta de preços. 

Apresentamos ainda a nossa satisfação quanto a assistência técnica, 

reposição de peças quando solicitados por parte da revendedora. 

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos. 

ÇilEerto 9tí uliTUlri 
OIR. OEPT' DE OBRAS, Vi.lÇ.I.O 

C: URBANISMO· DEC N' 17 I 2/2G09 
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Transportes de Cargas Ltda. 

DECLARAÇÃO 

Declaramos a quem interessar possa que adquinmos através da Romac Técnica de Máquinas 
e Equipamentos Ltda, uma Carregadeira de Rodas, nova marca DOOSAN, modelo DL200 
Série DHKCWLACSA0005354. 
O referido equipamento foi entregue rigorosamente no prazo e nas especificações estipuladas 
na proposta. 
Declaramos também, que a DL200.está atendendo as nossas expectativas quanto à economra 
de combustível e produtividade nos serviços de escavação e carregamento de caminhões 
Declaramos ademais, que estamos satisfeitos com o atendimento que estamos recebendo da 
empresa Romac Técnica de Máquinas e Equipamentos tanto no que se refere à rapidez no 
suprimento de peças de reposição quanto no atendimento dos seus técnicos mecânicos. 

São José dos Pinhais, 25 de outubro de 2010. 

/1-'Y):'l{l L~-· :...~ . ,.- .J ' ... ~/!-1 .. 
,A,PL TranspÓrtes de Cargas ltda. ' 

-

~ serviços Notariais de Ipiranga ~t~ 
Rod RS 20 ,4765. Neopohs- Gra~ata• · RS- Fone/F~x (51 ! 3488· 1155 :.;·; 

Tabeliã Sandra Lurza Segatto Mazzuttt 
,,, .... -~E-mal l. cartor•o•ol ran.ga@uol.com.br ... -"""Ç '":'''"'' .... ........ ~ •• ..- -··-- ·-·-

'•utentÍCO a presente cópia reprográfrca, de uma págrna, conforme o " d fé .................................... . 
a mim do que ou . 

I ' . 

, .·. - . 

'-• i '' •'!, • " o ' ·" ~~~1':'1 .:1(• I 

t . .. ... ··- ~ ................... . 

Rua Dr. Marcelino Nogueira, 775- Centro- São José dos Pinhais- PR 
Fone: (41) 3282-0901 - e-mail: harotdo.apl@gmail.com 



PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 018/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 010/2013 

DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

Licitante Romac Técnica de Máquinas e Equipamentos Ltda., inscrita no CNP J sob o N° 
91.595.678/0001-10, sediada na Rodovia RS 118, n° 3215, Gravataí/RS, por intermédio de seu 
representante legal, abaixo assinado, DECLARA, ser Distribuidor Exclusivo para o Estado do Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná - da Doosan lnfracore, conforme Carta de Exclusividade anexa 
e, que prestará a assistência técnica para o bem ofetiado, no período da garantia exigida de 12 meses ou 
de 2.000 horas . O atendimento será executado através de nossa filial, sediada em Marialva/PR, estando à 
2 17 Km deste município. 

Declaramos também, que temos plenas condições de prestar um excelente serviço de pós-vendas aos 
proprietários dos equipamentos Doosan nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. 
Para tanto colocamos à disposição dos nossos clientes mais de 5.000 (cinco) mil itens de peças originais 
em nossos estoques na matriz na cidade de Gravataí/RS e em nossas Filiais em Chapecó/SC, 
Biguaçu/SC, Marialva/PR e São José dos Pinhais/PR. Nosso departamento de serviços mantém uma 
estrutura para pronto atendimento compreendendo Engenheiros Mecânicos, mecânicos treinados e 
capacitados pela fábrica e veículos preparados com ferramenta! para atendimento do equipamento no 
próprio local de trabalho ou onde a Prefeitura solicitar. 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

Nova Cantu - PR 06 de Maio de 2013 

v~ 
RG: 4.547.076-8/CPF: 698.048.189-49 

Consultor Comercial 

r······························· ···············································································; 

f91.595.678/0001 Tal 
ROMAC -TÉCNICA DE MÁQUINAS 

E EQUIPAMENTOS LTDA. 

L
OOOVIA RS 118 - KM 20 • N· 3240 I 

: OIST. SEDE· CEP: 94030·260 . 
i GRAVATAi • RS __ i Romac Técnica de Máquinas e Equipamentos Ltda. 

I 
Matriz Gravataí · R5 
Fone: •55 (51) 3488.3488 
Rod. RS 1 18, Km 20 , n' 3215 

CEP: 94030·260 
8dirro: São Geraldo 
Gravatai · RS 

Filial São José dos Pinhai s. · PR 
Fone : •55 (41) 3398.8828 

Rod. BR 376, Km 11, n" 2624 
CEP: 83015·000 
Bairro: Campina 

São Jose dos Pinha i• · PR 

Filia l Biguaçu • SC 
Fone: •55 (48) 3243.3577 
Rod. BR 10!, Km 194, n" 300 
CEP: 88160·000 
Ba irro: Universit.ãrio 
6iguaçu - se 

CEP: 86990·000 CEP: 89810·750 
Bairro: Prq. Industria l San Michel Bairro: Trevo 
Marial.a · PR Chapecó · SC 



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral- Impressão 

• Receita Federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

NUMERO DE INSCRIÇAO 

91.595.678/0005-43 
FILIAL 

NOME EMPRESARIAL 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA 

CADASTRAL 20/1212010 

ROMA C TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L TOA 

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ........ 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 

46.62-1-00- """Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e 
peças ti .... 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUND RIAS 

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 
33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto 
tratores 
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 
77.39-0-99 -Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem 
operador 
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e pe as 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2- SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

LOGRADOURO 

RE 

CEP 

86.990-000 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

BAIRRO/DISTRITO 
PARQUE RESIDENCIAL E 
INDUSTRIAL SAN MICHEL 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL ........ 

I COMPLEMENTO 

~ L_j 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

20/1212010 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ........ 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.183, de 19 de agosto de 2011 . 

Emitido no dia 30/04/2013 às 09:51:~ ho~a de Br~sília) . Páaina: 1/1 

~ I Voltarl 

&C?~J~ 
© Copyright Receita Federal do Brasil- 30/04/2013 

http :/ /www .receita. fazenda. gov. br/preparar Impressao/ImprimePagina. asp 

C'l 
·-r 

30/04/2013~ . 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, CIIÔNCIA E TECNOLOGIA 

J UNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES 

NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO. 

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE. 

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQU IVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO 

SITE WWW.JUCESP.FAZENDA.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO. 

EMPRESA 

NtRE I REGISTRO I DATA DA CONSTITUIÇÃO I INiciO DAS ATIVIDADES l PRAZO DE DURAÇÃO 

35221310478 22/03/2007 31/01/2007 

NOME COMERCIAl TIPO JURIDICO 

DOOSAN INFRACORE SOUTH AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS DE CONSTRUCAO LTDA. SOCIEDADE LIMITADA 

C.NP.J. I ENDEREÇO I NÚMERO COMPLEMENTO 

08.753.222/0001-97 RUA FLORINDO CIBIN 7101 

BAIRRO I MUNICIPIO 
J UF tp JMOEDA J VALOR CAPITAL 

SAO JERONIMO AMERICANA SP 13470-437 R$ 125.103.511,07 

OBJETO SOCIAL 

FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, PEÇAS E ACESSÓRIOS, 

EXCETO TRAT ORES 

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A PROSPECÇÃO E EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO 

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO NA EXTRAÇÃO MINERAL, EXCETO NA EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO 

COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS 

SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO 

EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES 

NOME 

BYEONGGYU KANG 

ENDEREÇO 

RUA FLORIANO CIBIN 

BAIRRO I~NICI PIO 
SAO JERONIMO AMERICANA 

CPF !CARGO 

232.102.598-01 ADM INISTRADOR 

NOME 

BYUNGKEUN OH 

ENDEREÇO 

RUA MARECHAL HASTIMPHILO DE MOURA 

BAIRRO 

VILA SUZANA 

CPF 

235.202.518-41 

Documento Gratuito 
Proibida a Comercialização 

I MUNICIPIO 

SAO PAULO 

!.CARGO 

ADMINISTRADOR 

ADMINISTRADOR 

lNilMERO 

7101 
I COMPLEMENTO 

I UF 
SP ICEP 13470-437 I~G V4483750 

J OUANTIOAOE COTAS 

ADMINISTRADOR 

INÚMERO 

338 

i COMPLEMENTO 

APTO 05 A 

t SP J•• 05641-900 I"G RNE V785457T I QUANTIDADE COTAS 

ADMINISTRADOR 

Página 1 de 6 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, CIÉNCIA E TECNOLOGIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

NOME 

BYUNGKEUN OH 
ENDEREÇO INÚMERO I ~OMPLEMENTO 
RUA MARECHAL HASTIMPHILO DE MOURA 338 APTO 5 

BAIRRO IMUNIClPIO t ICEP VILA SUZANA SAO PAULO SP 05641-900 

CPF I~ARGO 
235.202.518-41 ADMINISTRADOR 

ADMINISTRADOR 

NOME 

DO HYUNG KIM 

ENDEREÇO INÚMERO ICOOPLWENTO 
RUA MARECHAL HASTINFILO DE MOURA 338 APTO 17 D 

BAIRRO I MUNICIPIO IUF JEP 
VILA SUZANA SAO PAULO SP 05641 -900 

CPF I~ARGO 
234.798.348-25 ADMINISTRADOR 

SÓCIO 

NOME 

DOOSAN INFRACORE CO. L TD 

ENDEREÇO . JNut.~~ERO I COMPLEJIENTO 

BAIRRO I MUNCIPIO Ju• JceP 

DOCUMENTO lCARGO 
00000000001 SÓCIO 

ADMINISTRADOR 

NOME 

HANGWON CHO 

ENOEREÇO INÚMERO I COMPLEMENTO 
ALAMEDA SANTOS 787 CONJ. 91 

BAIRRO I MUNICIPIO I UF ICEP 
CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP 01419-001 

CPF 'CARGO 
234.798.308-38 ADMINISTRADOR 

ADMINISTRADOR 

NOME 

HYOUNG JOO KWON 

ENCERE CO 'NUMERO I COMPLEJ.EN'TO 
RUA FLORINDO CIBIN 7101 

BAIRRO I WUNICIPIO l~p t· SAO JERONIMO AMERICANA 13470-437 

CPF !CARGO 
235.113.908-93 ADMINISTRADOR 

Documento Gratuito 

IRG 
V785457T 

I QUANTIDADE COTAS 

JG V7449652 

I OUANTIOAOE COTAS 

J CUANTIOAOE COTAS 
125.103.510,07 

,,RG 
V7452080 l OUANTIOAOE COTAS 

JRG 
RNE V7792851 

I OUANTIOAOE COTAS 

Página 2 de 6 



NOME 

HYOUNG JOO KW ONBIN 

E"--EREÇO 

RUA FLORINDO CIBIN 

BAIRRO 

SAO JERONIMO 

CPF 

235.1 13.908-93 

NOME 

Jl KEUN LEE 

ENDEREÇO 

RUA CONCEICAO 

BAIRRO 

CAMBUI 

CPF 

235.11 3.958-52 

NOME 

Jl KEUN LEE 

E"--EREÇO 

RUA CONCEICAO 

BAIRRO 

CAMBUI 

CPF 

235.11 3.958-52 

NOME 

JONGPYO KIM 

ENOEREÇO 

RUA FLORIANO CIBIN 

BAIRRO 

SAO JERONIMO 

CPF 

235.583.648-56 

NOME 

SOUNGHOI LEE 

ENOEREÇO 

RUA FLORIANO CIBIN 

Documenla Gratuita 
Proibida a Comercialização 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, CIÊNCIA E T ECNOLOGIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

ADMINISTRADOR 

INÚMERO l COMP\.EitENTO 

7101 

II..UNICIPIO l~p ICEP AMERICANA 13470-437 

I CARGO 

ADMINISTRADOR 

ADMINISTRADOR 

I NUMERO 

1055 
J COMPLEMENTO 

I MUNtCIPIO 

CAMPINAS 
I UF 

SP 
I CEP 

I CARGO 

ADMINISTRADOR 

ADMINISTRADOR 

I NUMERO 

1055 
JCOMP\.Elo'ENTO 

IMUNICIPIO 

CAMPINAS l~p ICEP 

I~ARGO 
ADMINISTRADOR 

ADMINISTRADOR 

I NÚMERO 

7101 
I COMPLEMENTO 

I~NICiPIO 
AMERICANA t SP t· 13470-437 

I CARGO 

ADMINISTRADOR 

-

ADMINISTRADOR 

INÚMERO 

7101 
I COMPLEMENTO 

I l l 

lRG 
V7792851 

I OUANTIDAIJE COTAS 

l"G RNE V7791083 

I OUANTIOAOE COTAS 

JRG 
V7791083 l OUANTIOAOE COTAS 

JRG 
V8378951 

I OUANTDAOE COTAS 

l 
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BAIRRO 

CPF 

235.583.638-84 

NOME 

SUNGIL PARK 

Et<.'OEREÇO 

RUA FLORIANO CIBIN 

BAIRRO 

SAO JERONIMO 

CPF 

235.583.598-52 

NOME 

WUI YONG SON 

ENDEREÇO 

ALAMEDA SANTOS 

BAIRRO 

CERQUEIRA CESAR 

CPF 

235.402.788-50 

NOME 

WUI YONHSON 

ENDEREÇO 

ALAMEDA SANTOS 

BAIRRO 

CERQUE IRA CESAR 

CPF 

235.402.788-50 

NOME 

DONG HOON LEE 

ENDEREÇO 

RUA BALTAZAR DA VEIGA 

BAJRRO 

VILA NOVA CONCEICAO 

CPF 

234.798.118-84 

Documenlo Graluilo 
Proibida a Comercialização 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CI~NCIA E TECNOLOGIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

ADMINISTRADOR 

I ""'ERO 
7101 

I COMPLEMENTO 

I:".JNICIPIO 

AMERICANA 
IUF 
SP 

I CEP 
13470-437 

I CARGO 

ADMINISTRADOR 

DIRETOR FINANCEIRO E ADMINISTRADOR 

INUt.1ERO 

787 
I COMPLEMENTO 

CONJ.91 

IIJIJNICIPIO 

SAO PAULO ~~F SP 
ICEP 
01419-001 

I CARGO 

DIRETOR FINANCEIRO E ADMINISTRADOR 

DIRETOR FINANCEIRO 

INÚMERO 

787 
I COMPLEMENTO 

CONJ. 91 

I~CIPO 
SAO PAULO l ~p I ~EP 

01419-001 

I CARGO 

DIRETOR FINANCEIRO 

PROCURADOR, DIRETOR PRESIDENTE, ADMINISTRADOR 

I NÚMERO 

589 
I ~OMPLEMENTO 
APTO 94 

IIJIJNICIPO 
IUF ICEP 

I CARGO 

PROCURADOR, DIRETOR PRESIDENTE, ADMINISTRADOR 

FILIAIS 

I"G 
V843531X 

I OUANTIDADE COTAS 

IRG 
RNE V8186574 1 QUANTIDADE COTAS 

I~G V8186574 

I QUANTOAOE COTAS 

I"G 
V7419113 

I QUANTIDADE COTAS 

1,00 



NIRE 

135903959991 
ENDEREÇO 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

I CNPJ 
I nR 75:1 ???mnn?.7R 

ALAMEDA SANTOS 
I NÚMERO 

787 
I COMPLEMENTO 

CONJ. 91 

BAIRRO I ".uNICIPIO I UF ICEP CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP 01419-001 

NIRE ICNPJ 

35904354431 

ENDEREÇO l Ml"ERO ICOMP~NTO 
AVENIDA PIERRE SIMON DE LAPLACE 901 MD. 03 E 04 

BAIRRO IWNICIPIO l~p ICEP 
CAMPINAS 13069-320 

NIRE 
ICNPJ 

32999040410 

ENDEREÇO 'MlMERO 1 COMPLEMENTO 

RODOVIA BR 101 KM 28 NORTE CONTORN 

BAIRRO I MUNICIPIO I UF I CEP 
PORTO ENGENHO CARIACICA ES 29157-100 

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO 

DATA ~~MERO 
I 07103/2013 081.800113-7 

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $125.103.511 ,07 (CENTO E VINTE CINCO MILHOES, CENTO E TRES MIL, QUINHENTOS E 

ONZE REAIS E SETE CENTAVOS)CAPITAL INTEGRALIZADO DE$ 125.103.511,07 (CENTO E VINTE CINCO MILHOES, CENTO E 

TRES MIL, QUINHENTOS E ONZE REAIS E SETE CENTAVOS). 

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE DOOSAN INFRACORE CO, L TO , DOCUMENTO: 00000000001, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM 

VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE$ 125.103.510,07.(COM SEDE EM 7-11, HWASU-DONG, DONG-GU INCHREON, 

COREIA.) 

REMANESCENTE DONG HOON LEE, NACIONALIDADE COREANA, CPF: 234.798.118-84, RGIRNE: V7419113, RESIDENTE A RUA 

BALTAZAR DA VEIGA, 589, APTO 94, VILA NOVA CONCEICAO, REPRESENTANDO DOOSAN INFRACORE CO, LT D, OCUPANDO O 

CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE, ADMINISTRADOR E PROCURADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE 

PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE$ 1,00.(ENDERECO: RUA BAL TAZAR DA VEIGA 589 APTO 94 VILA NOVA CONCEICAO SP 

04510001) 

REMANESCENTE W UI YONG SON, NACIONALIDADE COREANA, CPF: 235.402.788-50, RNE: V818657-4, RESIDENTE A ALAMEDA 

SANTOS, 787, CONJ.91, CERQUEIRA CESAR, SAO PAULO- SP, CEP 01419-001, OCUPANDO O CARGO DE DIRETOR 

FINANCEIRO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. 

REMANESCENTE HYOUNG JOO KWON, NACIONALIDADE COREANA, CPF: 235.113.908-93, RNE: V779285-l, RESIDENTE A RUA 

FLORINDO CIBIN, 7101, SAO JERONIMO, AMERICANA - SP, CEP 13470-437, OCUPANDO O CARGO DE ADMINISTRADOR, 

ASSINANDO PELA EMPRESA.(GERENTE DE QUALIDADE) 

REMANESCENTE BYUNGKEUN OH, NACIONALIDADE COREANA, CPF: 235.202.518-41, RNE: V785457-T, RESIDENTE A RUA 

MARECHAL HASTIMPHILO DE MOURA, 338, APTO 05 A, VILA SUZANA, SAO PAULO- SP, CEP 05641-900, OCUPANDO O CARGO 

DE ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.(GERENTE DE VENDAS) 

REMANESCENTE Jl KEUN LEE, NACIONALIDADE COREANA, CPF: 235.113.958-52, RNE: V779108-3, RESIDENTE A RUA 

CONCEICAO, 1055, CAMBUI, CAMPINAS- SP, OCUPANDO O CARGO DE ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA 

EMPRESA.(GERENTE DE DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES) 

REMANESCENTE DO HYUNG KIM, NACIONALI DADE COREANA, CPF: 234.798.348-25, RGIRNE: V7449652, RESIDENTE A RUA 
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

MARECHAL HASTINFILO DE MOURA, 338, APTO 17 D, VILA SUZANA, SAO PAULO- SP, CEP 05641 -900, OCUPANDO O CARGO 

DE ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.(USARA A DENOMINACAO DE GERENTE DE DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDADE.) 

REMANESCENTE HANGWON CHO, NACIONALIDADE COREANA, CPF: 234.798.308-38, RG/RNE: V745208-0, RESIDENTE À 

ALAMEDA SANTOS, 787, CONJ. 91, CERQUEIRA CESAR, SAO PAULO- SP, CEP 01419-001, OCUPANDO O CARGO DE 

ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.(USARA A DENOMINACAO DE GERENTE DE DEPARTAMENTO DE COMPRA.) 

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE WUI YONH SON, NACIONALIDADE COREANA, CPF: 235.402.788-50, RG/RNE: V818657-4, 

RESIDENTE À ALAMEDA SANTOS, 787, CONJ. 91, CERQUEIRA CESAR, SAO PAULO- SP, CEP 01419-001, OCUPANDO O CARGO 

DE DIRETOR FINANCEIRO, ASSINANDO PELA EMPRESA.(O CPF CORRETO E: 235.466.158-40.) 

REMANESCENTE HYOUNG JOO KWONBIN, NACIONALIDADE COREANA, CPF: 235.113.908-93, RG/RNE: V779285-l, RESIDENTE À 

RUA FLORINDO CIBIN, 7101, SAO JERONIMO, AMERICANA - SP, CEP 13470-437, OCUPANDO O CARGO DE ADMIN ISTRADOR, 

ASSINANDO PELA EMPRESA.( USARA A DENOMINACAO DE GERENTE DE QUALIDADE.) 

REMANESCENTE BYUNGKEUN OH, NACIONALIDADE COREANA, CPF: 235.202.518-41, RG/RNE: V785457-T, RESIDENTE À RUA 

MARECHAL HASTIMPHILO DE MOURA, 338, APTO 5, VILA SUZANA, SAO PAULO- SP, CEP 05641 -900, OCUPANDO O CARGO DE 

ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.(USARA A DENOMINACAO DE DE RENTE DE VENDAS.) 

REMANESCENTE Jl KEUN LEE, NACIONALIDADE COREANA, CPF: 235.113.958-52. RG/RNE: V7791083, RESIDENTE A RUA 

CONCEICAO, 1055, CAMBUI, CAMPINAS- SP, OCUPANDO O CARGO DE ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.( USARA 

A DENOMINACAO DE GERENTE DE DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES.) 

REMANESCENTE BYEONGGYU KANG , NACIONALIDADE COREANA, CPF: 232.102.598-01 , RG/RNE: V448375-0, RESIDENTE À 

RUA FLORIANO CIBIN, 7101, SAO JERONIMO, AMERICANA- SP, CEP 13470-437, OCUPANDO O CARGO DE ADMINISTRADOR, 

ASSINANDO PELA EMPRESA.( USARA A DENOMINACAO DE DERENTE DE CONTROLADORIA.) 

REMANESCENTE SOUNGHOI LEE, NACIONALIDADE COREANA, CPF: 235.583.638-84, RG/RNE: V837332-P, RESIDENTE A RUA 

FLORIANO CIBIN, 7101, SAO JERONIMO, AMERICANA- SP, CEP 13470-437, OCUPANDO O CARGO DE ADMINISTRADOR, 

ASSINANDO PELA EMPRESA.(USARA A DENOMINACAO DE GERENTE DE PRODUCAO.) 

REMANESCENTE JONGPYO KIM, NACIONALIDADE COREANA, CPF: 235.583.648-56, RG/RNE: V837895-l, RESIDENTE A RUA 

FLORIANO CIBIN, 7101, SAO JERONIMO, AMERICANA- SP, CEP 13470-437, OCUPANDO O CARGO DE ADMIN ISTRADOR, 

ASSINANDO PELA EMPRESA.(USARA A DENOMINACAO DE GERENTE DE POS-VENDA.) 

REMANESCENTE SUNGIL PARK, NACIONALIDADE COREANA, CPF: 235.583.598-52, RG/RNE: V843531-X, RESIDENTE À RUA 

FLORIANO CIBIN, 7101, SAO JERONIMO, AMERICANA- SP, CEP 13470-437, OCUPANDO O CARGO DE ADMINISTRADOR, 

ASSINANDO PELA EMPRESA.( USARA A DENOMINACAO DE GERENTE FINANCEIRO.) 

FICAM INDICADOS, PELOS SOCIOS. OS ADMIN ISTRADORES DA SOCIEDADE CONFORME SEGUE: SR. HEE EUN AHN, O QUAL 

USARA DENOMINACAO DE DIRETOR, SR. GEUN BAE JANG, O QUAL USARA DENOMINACAO DE DIRETOR E SR. SEONG YOUN 

LEE, O QUAL USARA A DENOMINACAO DE DIRETOR DE VENDAS E MARKETING, ESTAO COM SUAS POSSES E INVESTIDURAS 

CONDICIONADAS A OBTENCAO DO VISTO DE PERMANENCIA NO PAIS DE ACORDO COM RESOLUCAO DO CONSELHO 

NACIONAL DA IMIGRACAO. 

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ. SITUADA À RUA FLORINDO CIBIN, 7101, SAO JERONIMO, AMERICANA- SP, CEP 

13470-437, COM OBJETO DESTACADO DE : FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, PEÇAS E ACESSÓRIOS, EXCETO TRATORES, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS 

E EQUIPAMENTOS PARA A PROSPECÇÃO E EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO. 

FIM DAS INFORMAÇOES PARA NIRE: 35221310478 

DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS· 29/04/2013 

Certidão Simplificada emitida para FERNANDA CUNHA:04555004957 

[Autenticidade: 31689049]- Junta Comercial do Estado de São Pauto- www.jucesp.fazenda.sp.gov.br 
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão 

~#Receita Federal 

·--------------

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

I NUMERO DE INSCRIÇÃO I COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃOJ DATADEABERTURA 08.753.222/0001-97 CADASTRAL 22/03/2007 
MATRIZ 

I NOME EMPRESARIAL 
DOOSAN INFRACORE SOUTH AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS DE CONSTRUCAO L TOA. 

I TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
DOOSAN INFRACORE SOUTH AMERICA 

I CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

28.54-2-00 ·Fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação e construção, peças e 
acessórios , exceto tratores I 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 

46.62-1-00 ·"'"'Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e 
peças'""' 
33.14-7-17 · Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto 
tratores 
74.90-1 -04- Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 
82.11-3-00- Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 

I CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURiDICA 
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

LOGRADOURO ll NUMERO J 
I COMPLEMENTO 

I R FLORINDO CIBIN 7101 

CEP 

I 
I BAIRRO/DISTRITO 

I I MUNICiPIO I ~ ~~ I 13.470-437 SAO JERONIMO AMERICANA 

SITUAÇAO CADASTRAL I I DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL 
ATIVA 22/03/2007 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I 
I SITUAÇÃO ESPECIAL ..•..... I I DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ........ I 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.183, de 19 de agosto de 2011. 

Emitido no dia 30/04/2013 às 08:55:01 (data e hora de Brasflia). Páaina: 1/1 .- "' 
I Voltar I 

J 

© Copyright Receita Federal do Brasil - 30/04/2013 

~ ~ r I/ ~ -

~ I c 
30/04/2013 ~ http ://www .receita. fazenda. gov. br/preparar lmpressao/ImprimePagina.asp 
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= Roma c 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 018/2013 
REF. : Edital de PREGÃO, na Forma Presencial n° 010/2013 - PMNC. 

PROPOSTA DE PREÇOS 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA: 

Razão Social: Romac Técnica de Máquinas e Equipamentos Ltda. 
Endereço: Rod. RS 118, Km 20, n° 3215. 
Bairro: São Geraldo Município: Gravataí 
Estado: RS CEP: 94030-260 Fone/Fax: (51 ) 3488-3488 
CNPJ: 91.595.678/0001 -10 
Inscrição Estadual: 0570069874 
Inscrição Municipal 560443370001 

BOMAG 

Contato: Maraísa- Gerente Comercial - E-mail: m.ferreira@romac.com.br 
Representante Legal: Vanderlei Siqueira - E-mail: v.siqueira@romac.com.br 
Dados Bancários: Banco do Brasil ag. 4085-1 c/c 18.314-8 

Matriz Gravata1 • RS 
Fom~: +55 i 51) 3488.3488 
Rod. RS 118. Krn 20. n' 32 15 

CEP: 9·1030·260 
llimro· Sào Geraldo 
Gravatai • RS 

Flliat São José dos Pinhais • PR 
Fone : •55 (4 1) 3398.8828 

Rod. BR 376, ~'" 11. n· 2624 
CEP: 83015·000 
Scurro: Campina 

São Jo;e dos Pinhais · PR 

' 

Filial Biguaçu · SC 
Fone: .~s (4BJ 3243.3577 
Rod. eR 101, Km 194, n·' 300 
CEP: 68160·000 
BauTo: Unwersitano 
Blguaçu · SC 

:-····················································· .. ····································~ ··· ········ ······ ·: 

f91.595.678/0001 =101 
ROMAC - TÉCNICA DE MÁQUINAS 

E EQUIPAMENTOS LTDA. 

\ ............................................................................................................... : 

filial Marinsa • PR 
Fone: +55 (44) 3232.1717 
Rod. 8R 3761 Km 189,5, nn 47'2.7 

CEP: 86990·000 
Ba~rro: Prq. lndu.tnal S3n IA.ich~ 

Marlatvit PR 

Filia l Chapecó • SC 
Av. Pedro Giordano Celta, n' 880 
Para!eto ;.t A·.•. Plmío Arlindo de-ll~s 

CEP: S98 10·750 
Bairro: r,~,.) 
chapecó ·se 



Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 018/2013 
REF.: Edital de PREGÃO, na Forma Presencial n° 010/2013 - PMNC. 

PROPOSTA DE PREÇOS: 

Apresentamos nossa proposta para Prefeitura Municipal de Nova Cantu, objeto da presente 
licitação, modalidade Pregão 10/2013, conforme abaixo: 

Marca 
Modelo 

lte Qt Un 
m d d. 

Equipamento I 
Descri ão Preço Unitário Preço Total 

DOOSAN 3 UN DL 200 R$ 329.382,60 R$ 988.147,80 

03 unidades, PÁ CARREGADEIRA, nova, modelo DL200, marca Doosan, acionada por 
motor a diesel, 06 cilindros, turbo al~ntado, injeção de combustível direta eletronicamente 
controlado com potência de 158 hp, fabricado pela Doosan, ventilador do radiador de água 
reversível hidraulicamente original, tensão de 24 v com 02 baterias de 12 v, Transmissão 
Power Shift modulada em 03 modos - Manual, automático ou semi-automático, conversor de 
torque de estágio único/monofásico, com no mínimo 04 velocidades a frente e 03 a ré, 
dispositivo de segurança que evita o arranque do motoye a transmissão não estiver em 
posição de neutro, caçamba com capacidade de 2.0 M3

, sistema hidráulico de levantamento 
de caçamba do tipo "Z", basculamento da caçamba através de um único cilindro, próprio para 
serviços pesados, força de desagregação de 10.500 Kgs;'eixos dianteiros e traseiros 
totalmente suspendidos com oscilação de 45°, ângulo de oscilação de 11°, freios com circuito 
duplo multi discos banhado à óleo, sistema de controle e diagnostico de falhas , 
gerenciamento de operações, manutenção e da transmissão, cabine fechada com ar 
cond icionado original do fabricante, com 04 Pneus 20.5x25;"i)eso operacional de 12.026 
kgs. 

Valor Total: R$ 988.147,80 (Novecentos e Oitenta e Oito Mil, cento e quarenta e sete 
reais e oitenta centavos). 

No preço ofertado, está incluso todos os custos diretos ou indiretos tais como: despesas com 
· s, embalagem, seguro de transporte (carga e descarga) até o destino do objeto; e/ou 

sociais, uniformes, identificações pessoais, seguros, e transporte de pessoal até 
cto ob'eto, se for o caso. 

~VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados a data da abertura. 

~ PRAZO DE ENTREGA: 1 O dias, conforme solicitação da Prefeitura de Nova Cantu-PR através 
& -

de requisição. 

Romac Técnica de Máquinas e Equipamentos Ltda. 

Matriz GravataT • RS 
fone: +55 1SlJ 3488.3488 
Rod. R5 118. Krn 20. n< 32 15 
CEP: 94030·260 
Bairro: São Geraldc 
Gravata' o R5 

Ft lial Sao José dos p;nhais - PR 
Fone: +55 (41) 3398.8828 
Rodo 8R 376, Km 11, n" 2o24 

CEP: 83015°000 
Bairro: C rlmpina 

São José dos Pinhais • PR 

Filial Biguaçu o Se 
Fone: ·55 (48) 32~3.3577 
Rod. 8R 101, Km 19~. n' 300 

CEP: 88160°000 
BauTo: Unher~1ta1 lo 
Blguaçu · SC 

Filial Maringá o PR 
Fone: +55 (44\ 3232.1717 

Rod. BR 376, Km 189,5, n' 4727 
CEP: 86990·000 
Bairro: Prq. Industrial S.:m Michel 
Marlalva o PR 

Filial Ch pecó o se 
Av. Pedro G10rdano Celta. n· 8f0 
Paralelo a Av. Phn10 At'llndCJ de Jle~ 

CEP: 69810·750 
6dlno: Trevo 
Chapeco o se 



!9~. v,(/ 
. "'' / ' ··'(-, 
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PRAZO DE GARANTIA: 12 Meses ou 2.000 Horas. / 
---~~---~---· "'Jó «-ç~ 

"''~c-- •t\ • .. ~ 
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 50% do valor na entrega e 50% dividido 

r--
em 30 (Trinta) / 

parcelas mensais/iguais. 

Nova Cantu - PR 06 de Maio de 2013. 

Consultor Comercial 

Rom c Técnica de Máquinas e Equipamentos Ltda. 

Matriz Gravata' · RS 
Frme: +55 1511 3488.3483 
Rod. RS IIS.I<rnZO. ,. 3215 

CEP: 94030·260 
l!a1rro: Sào Geraldc 
C.ravatai · RS 

F1liat Sao José dos p;nhais - PR 
Fon .. : +55 (41 ) 3398.8828 
Rod. SR 376, Km 11. n·· 2ó24 
CEP: 83015·000 

SanTo: Campma 
São Jose dos Pinhais • PP. 

Filial Biguaçu o SC 
Fcne: •55 (48) 3243.3577 
Rod. BR 101, Km 19~ , n' 300 

CEP: 88160·000 
Ba1rro: Umvers1tario 
81guaçu . se 

r··· · ·········· ·· ································ ········ ·· ··················· · ·· ······· · ········· ·· · ··········~ 

[91.595.678/0001 Tal 
ROMAC - TÊCNICA DE MÁQUINAS 

E EQUIPAMENTOS L TOA. 

L OOOVIA RS 118 • KM 20 • N' 3240 t i \ 
OIST. SEDE o CEP· 04030°260 J L~ 
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Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 018/2013 
REF.: Edital de PREGÃO, na Forma Presencial n° 010/201 3 - PMNC. 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o Sr. Vanderlei Siqueira, portador da 
Cédula de identidade sob n 2 • 4.547.076-8 e CPF I MF n2 • 698.048.189-49, a par ticipar do 
procedimento licitatório sob o modalidade n 2 018/2013, instaurado por este 
Departamento de Compras. 
Na qualidade de representante legal da empresa Romac Técnica de Máquinas e Equipamentos 
Ltda., outorga-se ao acima credenciado (a), dentre outros poderes, o de renunciar ao direito 
de interposição de recurso. 

r 
Gerente Comercial 

Romac Técnica de Máquinas e Equipamentos Ltda. 

I 
Matriz Gravatai • RS 

Fone: ·55 (51 1 348a.3488 
Rod. RS 1 18, Km 20, n' 3215 

CEP: 94030·260 
Bairro: s•o Geratdo 
Gravttlat · RS 

Filial São Jos~ dos Pinhais • PR 
Fone: -55 i~1 1 3398.8828 
Rod. BR 37o, Km 11, n' 2624 

CEP: 830 I 5-000 
Batrro: camplo21 
São Jose dos Pmh;;us · PR 

Filial Bi!!uaçu • se 
Fone: •55 (48) J243.3Sn 

Rod. BR 101, Km 194, n" 300 
CEP: 88160·000 
Bairro; Univers1rano 
Blguaçu • SC 
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114·1··€11 
PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE: 

ROMAC TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA., fi rma estabelecida como matriz na Rodovia RS 

118, km 20, número 3215, 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 

2619, 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 .595.678/0006-24, estado de Santa Catarina; e na cidade de Chapecó, estabelecida na Av. Pedro 

Giordano Cella, 810 D, Bairro Trevo, CNPJ sob o número 91.595.678/0007-05, estado de Santa Catarina, 

neste ato representadas por seu Diretor JEFFERSON DA SILVA RECUS, brasileiro, casado, empresário, CPF 

número 000.598.210-35, Cédula de Identidade número 02241502501. 

OUTORGADO: 

MARAISA ANGELICA DOMINGUES FERREIRA, brasilei ra, 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 3, APT 903, Zona 7, Maringá/ PR . 

OBJETIVO E PODERES: 

Pelo presente instrumento particu lar 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 t ipo, 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 cumprimento do presente mandato, os quais dou 

como declarado, por mais especiais que sejam, inclusive os de substabelecer esta em parte ou em todo. 

, ........................... -......................................................... -........................ \ 
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PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE: 

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

118, km 20, número 3215, 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 

2619, 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 

91.595.678/0006-24, estado de Santa Catarina; e na cidade de Chapecó, estabelecida na Av. Pedro 

Giordano Cella, 810 D, Bairro Trevo, CNPJ sob o número 91.595.678/0007-05, estado de Santa Catarina, 

neste ato representadas por seu Diretor JEFFERSON DA SILVA RECUS, brasileiro, casado, empresário, CPF 

número 000.598.210-35, Cédula de Identidade número 02241502501. 

OUTORGADO: 

VANDERLEI SIQUEIRA, brasileiro, casado, CPF número 698.048.189-49, Cédula de Identidade número 

4.547.076-8 emitida em 29/01/2009 pela SESP/PR, residente e domiciliado na Rua Graciliano Ramos, 584, 

bairro Alto Alegre- Cascavei/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 cumprimento do presente mandato, os quais dou 

como declarado, por mais especiais que sejam, inclusive os de substabelecer esta em parte ou em todo. 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 13 E CONSOLIDAÇÃO 80Ci4L 

ROMAC TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. 

CNPJ 91.595.678/0001-10 

NIRE 432.013.138-85 

1. PAULO CEZAR RECUS, brasileiro, casado pelo Regime da Comunhão Parcial de Bens, 

empresário, residente e domiciliado na Rodovia RS 118, n° 3240 km 20 - Gravatai/RS, portador 

da cédula de identidade n° 7006031236 expedida pela SSP/RS, inscrito no CIC/MF n° 

267.422.840-72; 

2. LÚCIA TERESA DA SILVA RECUS, brasileira, casada pelo Regime da Comunhão Parcial de 

Bens, empresária, residente e domiciliada na Rodovia RS 118, n° 3240 km 20 - Gravataí/RS, 

portadora da cédula de identidade n° 6024555218 expedida pela SSP/RS, inscrita no CIC/MF n° 

520.423.320-20; 

3. JEFFERSON DA SILVA RECUS, brasileiro, casado pelo Regime da Comunhão Parcial de Bens, 

residente e domiciliado na Rodovia RS 118, n° 3240 km 20- Gravatai/RS, portador da cédula de 

icientid~de n° 02241502501 expedida pela SSP/RS, inscrito no CIC/MF n° 000.598.210-35. 

Únicos sócios da e~presa ROMAC- TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. com sede na 

Rodovia RS 118, n° 3215 km 20, Parque Jaqueline, CEP: 94.030-260, Gravatai/RS, com seu Contrato 

Social arquiv~do 'na ~unta Comercial do RS sob o n° 432.013.138-85 em sessão de 02/06/1987, inscrita no 

CNPJ sob o n° 91.S95.678/0001-10, Filial 01 com sede na Rodovia RS 118, n° 2421 , Marrocos, CEP: 

94.045-340, Gravataí/RS, com a Alteração Contratual arquivada na Junta Comercial do RS sob o n° 

439.014.327-SO em sessão de 10/11/2009, inscrita no CNPJ sob n° 91.595.678/0002-09, Filial 02 com 

sede BR 376, 2624 km 11, Campina, CEP: 83.015-000, São José dos Pinhais/PR com a Alteração 

Contratual arquivada na Junta Comercial do PR sob o n° 419.011.359-37 em sessão de 01/02/201 O, 

inscrita no CNPJ sob o n° 91.595.678/0003-81 , Filial 04 com sede na Rua E, 4727, Parque Residencial e 

Industrial San Michel, CEP. 86.990-000, Marialva/PR com a Alteração Contratual arquivada na Junta 

Comercial do PR sob o n° 419.011.909-11 em sessão de 20/12/2010, inscrita no CNPJ sob o n° 

91.595.678/0005-43, Filial 05 na Rua João Coan, 300, Lote 03, Km 194, paralela com a BR 101, Km 194, 

Bairro Universitário, CEP 88160-000, Biguaçu/SC com a Alteração Contratual arquivada na Junta 

Comercial de SC sob n° 429.009.581-41 em sessão de 22/12/2011 , inscrita no CNPJ sob n° 

91.595.678/0006-24, Filial 06 na Av. Pedro Giordano Cella, 810, D, Trevo, CEP 89.810-750, Chapecó/SC 

1 ~ 



com a Alteração Contratual arqu ivada na Junta Comercial de SC sob n° 429.0p9.879-73 em ses~~de!._ 
27/09/2012, inscrita no CNPJ sob n° 91.595.678/0007-05, resolvem de comum acordo alterar e consolidar 

seu Contrato Social, sob as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA 1° - DA ABERTURA DE FILIAL 

Os sócio resolvem de comum acordo abrirem a Filial 07 na RS 122, Km 66, Bairro Forqueta, CEP: 95.115-

550, Caxias do Sui/RS. 

CLÁUSULA 23 
- DO OBJETO SOCIAL 

A empresa passa a ter como objeto social a representação, locação, importação e exportação, comércio 

varejista de máquinas, peças e equipamentos para uso comercial, industrial e agrícola; prestação de 

serviços de terraplenagem e outras movimentações de terra: escavação; drenagens; dragagens; 

demolições; transporte rodoviário de cargas em geral; coleta de resíduos industrial, doméstico, hospitalar e 

seletivo, operação e manutenção de aterro sanitário; serviços de limpeza em geral; obras de construção 

civil em geral; engenharia civil e mecânica; serviço de manutenção e reparação de máquina e 

equipamentos e administração de obras e locação de mão de obra em geral. 

CLÁUSULA 3° - DA CONSOLIDAÇÃO SOCIAL 

Resolvem os sócios, promover a Consolidação como segue: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

A sociedade gira sob o nome empresarial de ROMAC - TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

LTDA. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

A sede e foro jurídico da Matriz é na Rodovia RS 118, n° 3215 km 20, Parque Jaqueline, CEP: 94.030-260, 

Gravataí/RS, com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial do RS sob o n° 432.013.138-85 em 

sessão de 02/06/1987, inscrita no CNPJ sob o n° 91.595.678/0001-10, Filial 01 com sede na Rodovia RS 

118, n° 2421, Marrocos, CEP: 94.045-340, Gravataí/RS, com sua Alteração Contratual arquivada na Junta 

Comercial do RS sob o n° 439.014.327-80 em sessão de 10/11/2009, inscrita no CNPJ sob o n°. 

91.595.678/0002-09, Filial 02 com sede BR 376, 2624, km 11, Campina, CEP: 83.015-000, São José dos 

Pinhais/PR com sua Alteração Contratual arquivada na Junta Comercial do PR sob o n° 419.011 .359-37 

em sessão de 01/02/201 O, inscrita no CNPJ sob o n° 91.595.678/003-81 , Filia l 04 na Rua E, 4727, Parque 

Residencial e Industrial San Michel, CEP: 86.990-000, Marialva/PR, com sua Alteração Contratual 

arquivada na Junta Comercial do PR sob n° 419.011.909-11 em sessão de 20/12/2010, inscrita no CNPJ 

sob o n° 91.595.678/0005-43, Filial 05 na Rua João Coan, 300, Lote 03, Km 194, paralela c a BR 101, 
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Km 194, Bairro Universitário, CEP 88160-000, Biguaçu/SC com sva Alt~raç~o Contratudl arquivada na 

Junta Comercial de SC sob n° 429.009.581-41 em sessão de 22/12/2011 , inscrita no CNPJ sob n° 

91.595.678/0006-24, Filial 06 na Av. Pedro Giordano Cella, 810, D, Trevo, CEP 89.810-750, Chapecó/SC 

com a Alteração Contratual arquivada na Junta Comercial de SC sob n° 429.009.879-73 em sessão de 

27/09/2012, inscrita no CNPJ sob n° 91.595.678/0007-05 e Filial 07 na RS 122, Km 66, Bairro Forqueta, 

CEP: 95.115-550, Caxias do Sui/RS. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

A empresa têm como objeto social a representação, locação, importação e exportação, comércio varejista 

de máquinas, peças e equipamen~os para uso comercial, industrial e agrícola; prestação de serviços de 

terraplenagem e outras movimentações de terra: escavação; drenagens; dragagens; demolições; 

transporte rodoviário de cargas em geral; coleta de resíduos industrial, doméstico, hospitalar e seletivo, 
•' 

operação e manutenção de aterro sanitário; serviços de limpeza em geral; obras de construção civil em 

geral; engenharia civil e mecânica; serviço de manutenção e reparação de máquina e equipamentos e 

administração de obras e locação de mão de obra em geral. 

CLÁUSULA QUARTA 

O Capital Social da empresa é de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), divididos em 900.000 

(novecentos mil) quotas de R$ 1,00 (hum real) cada uma, assim distribuídas entre os sócios: 

Sócios Quotas Valor Participação 
" 

Paulo Cezar Recus 81.000 R$ 81.000,00 9,00% 

Jefferson da Silva Recus 684.000 R$ 684.000,00 76,00% 
' 

Lúcia Teresa da Sillla Recus 135.000 R$ 135.000,00 15,00% 

Totais 900.000 R$ 900.000,00 100,00% 

CLÁUSULA QUINTA 

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente 

pela integraliiação do Capital Social. 

CLÁUSULA SEXTA 

A sociedade é administrada pelos sócios PAULO CEZAR RECUS, JEFFERSON DA SILVA RECUS e 

LÚCIA TERESA DA SILVA RECUS, em conjunto ou individualmente pelos dois primeiros e, 

exclusivamente em conjunto com um dos sócios, pela última, representando-a ativa e passivamente, 

judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto soe· , sempre 
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no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, ::> :.~s:J jo n'Jme eMpre~arial em 

estranhos aos fins sociais. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado. 

CLÁUSULA OITAVA 

A sociedade iniciou suas atividades em 01 de abril de 1987. 

CLAUSULA NONA 

Os sócios que exercerem atividades na empresa farão jus a uma retirada mensal, a título de pró-labore, 

cujo valor e forma de atualização serão estabelecidos pelos quotistas no início de cada exercício. 

CLÁUSULA DÉCIMA 

Os sócios que exercem atividades na empresa farão jus a retiradas mensais, a titulo de distribuição dos 

resultados, de forma desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, conforme 

acordo entre os sócios. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantados o balanço 

patrimonial e o balanço de resultado econômico, e será efetuada a apuração dos resultados com 

observância das disposições legais aplicáveis. 

Parágrafo Único - Os lucros ou prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados pelos 

sócios na proporção de sua participação no Capital Social. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do 

outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua 

aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão-delas, a alteração contratual pertinente. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

Fica estabelecido que a sociedade não terá conselho fiscal. 



CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 

Os sócios poderão efetuar alterações contratuais sem a necessidade de formalizar por reunião dos sócios, 

quando tomadas e assim assinadas por todos os sócios, que tenham por objeto matérias a seguir 

indicadas: 

a) Cessão e transferência total ou parcial de quotas: 

b) denominação, objeto, sede e prazo da sociedade; 

c) capital social podentlo compreender qualquer espécie de bens, suscetlveis de avaliação pecuniária; 

d) a quota de cada sócio no capital. social e o modo de realiza-la; 

e) substituição dos administradores e seus poderes e atribuições; 

f) a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas; 

g) a responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais. 

Parágrafo Único - As demais deliberações serão de acordo com o estabelecido pela legislação 

vigente, formalizadas em ata de reunião de sócios. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 

Até o úlemo dia útil do quarto mês seguinte ao encerramento do exerclcio social, os sócios serão 

convocat!los através· de carta, telegrama, telex, e-mail, de maneira que fique registrado, endereçado a 

cada um dos sóçl\)S e· a gerência da sociedade, informando a ordem do dia, data e horário da reunião, 

que será realizaqa. em principio, na sede da sociedade. 

Par.grafo:único - Na reunião o administrador é obrigado a prestar aos sócios. contas justificadas 

de sua administrctâo. apresentando-lhe o inventário, bem como o balanço patrimonial e o resultado 

econômico. ' . ; 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, 

sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios 

remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da 

sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 

Parágrafo Único - Nos casos de impossibilidade ou inexistência de interesse dos herdeiros de 

continuarem na sociedade, os sócios remanescentes terão direito de preferência na aquisição das quotas 

sociais. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA 

Serão regidas pelas disposições do Código Civil (Lei n° 1 0.406/2002), aplicáveis à matéria. tanto a 

retirada de sócio quanto a dissolução e a liquidação da sociedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA 

Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civi l (Lei n° 

1 0.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA 

Fica eleito o foro desta Comarca para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de 

qualquer outro, por mais pnvilegiado que seja. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA 

Os sócios declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração de 

sociedade, nem por decorrência de lei especial , nem em virtude de condenação nas hipóteses 

mencionadas no art. 1.011 § 1 o do Código Civil (Lei n° 1 0.406/2002). 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 05 (cinco vias) de 1gual 

teor e forma. 

Gravatai!RS, 15 de fevereiro de 2013 . 
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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 

PROCESS~ LICITA TÓRIO 0 • 018/2013 
PREGAO, na forma Presencial 

N' 010/2013 PMNC 
OBJETO: Aquisição de 03 P:ís Carregadeiras, novas. 

ABERTURA: À parti r das _14:00 (quatorze) Horas do DIA 06 de Maio 
de 2.0 13, na sala de reuntões do Paço Municipal em Nova C t 
Paraná. • an u, 

A P_asta com inteiro teor do Edital, anexos e informa ões 
poderão ser sohcttados na PREFEITURA MUN1CIPAL DE NÓV 
CANTU- PARANÁ, · · · . . A . I I 00 H JUnto a Dtvtsão de Ltcttação, no honirio das 9·00 
as : s e das 14:00 às 17:00 Hs. · 
Email: runncantu@i~ oom.br 
Telefone/Fax: {44) 35271363 3527-1281 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 16 de Abril de 2.013_ 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

Prefeito Municipal 
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O.:~ ta de Abertura : 07 de M:lio de 20 I 3 ós 08:30. 
Recursos Oriundos do Governo Federal, :ur.~v(s do Minis

têrio <b Agriculrura, Peculri:l e Ab:lstecimento - MAPA, contrato de 
rep:J.Sse 1003221-73 celebrado entre o Município de Moreirn S:.lles e 
3 C::~oix:l Econômica Federal -CEF- GIDURI MR , com contrap:utid:l 
destn Municip:.lidode. 

Valor glob:ll: RS 200.000,00 ( duzentos mil re:ais). 
Pr.u.o d~ Exccuçio : 90 ( novcnu dias). 
lnfonn1ções Complementares P'lf3 Aquisiç3o de Edital pelo 

Fone: 44 3532 8106 - pmms@visaonctcom.br. 

TOMADA DE PREÇOS N' 1n013 

Selcçio de Propostas visando a Contratação de Empresa para 
Execução da Ampliação do Centro de Saúde Carlos Guimar;ics nesrc 
Mwlicfpio de Moreira S:~;lcs - Estado do Paraná. 

Regime de Execução: Empn:it<1da por preço Global. 
Valor Máximo Global: RS 74.219,58( Setenta c quatro mil, 

duzi:ntos c dezcno\'c reais c cinqucntl c oito centavos ). 
Prnzo de execução: 120 (cctuo c vinte dins) 
Recursos • Oriundos do Governo Fcdml, Proveniente do 

Ministério dm Saúde • Fundo Nacional da Saúde. Através do Pro
grama de Rcqualificaçào de Unidade Básica de Saúde Portaria 1.170 
de S de Junho de 2012 • Componente AMPLIAÇÃO • MS • n. 0 d:l 
propo>la 4116102731681/8346- CNES 2731681. 

Dato Abcnur.a: 09 de Maio de 2013. is 08h30min. 
1nfonnaç6es Complementares c Aquisição de Edital pelo Fo

ne: 44 3532 8 119- pmms@visaonct.eom.br. 

TOMADA DE PREÇOS N' 2/2013 

Seleção de Propostas visando a Contrntaç:lo d!! Empresa par:t 
Exccuçiio d3 Amplioção do Ccn(fO de Saüde da Mulher c d:~ Cri:~nça 
(Unid.:lde de Atenção Básica d3 Familia - Vila Belém )neste Mu
nicípio de Moreira Sales - Estado do Par.m3. 

Regime de Exeçução: Empreitada por preço Global. 
Valor Máximo Global: RS 86.403.72 ( Oitenta e seis mil, 

quatrocentos c trCs reais e sctenb de dois cenbvos ). 
Prno de execução: 120 (cento c vinte) di:lS 
Recursos • O custei() das obras rcsulta.ntc:s d3 presente li

cibção scri provc:nicntc de Recursos Oriundos do Governo Fcdenl, 
Proveniente do Ministério da S:tüdc - Fundo N3cional da Saüde, 
AtrovC:s do Progfilma de Requ3lific:tçâo de Unid:tde B:isica. de S~úde 
Port:1ria 1.170 de 5 de Junho c.le 2012- Componente AMPLlAÇAO
MS - n.' do proposto 4116105775396/11963 - CNES 57753%. 

Oôlb Abertur.~: 09 de Maio de 2013. às lOhOOmin. 
Inronn~çõcs Complcment3res c Aquisição de Edi[a\ pelo Fo

ne: 44 353:! 8 119 - pmnu@vLQOnct.com.br. 

TOMADA DE PIU:ÇOS N' 3/1013 

Seleção de Propost<~S visondo :1 Conlr.ltoç;lo de Empresa par:1 
Execução da Construç.io da Academia lntermedi:uia da Saúde no 
Municlpio de Moreira Sales-PR. ~endo di\'ídido em t,r!s lote~ - Lote 
1 • Edificaç;lo de 12,00 m1 de Arca de deposito, Arca coberb de 
53,83 ml e :5rea externa de 250.50m1 

- lote 2 • Aquisição dos Equi
pamentos - Lote ). Execu~o de dois Totens. 

Regime de Execução: Empreitada Global pOr Lote. 
Vnlor Máximo Global: RS 99.988. 18 ( novent:s e nove mil, 

novecentos e oiten\3 e oito reais e de7.oito ccnt3\'(k(). 
Pr:17.0 de execuç3o: lote I -120 (cento e vinte) dias· lote 2-

30 (trintl ) di;u • lote J - 30 (trint:l) dias. 
Recursos • Oriundos do Governo Federol, Proveniente do 

Ministerio da Saüde. Fundo Municipal da Saúde, att:lvés da Poruria 
1.401 de S de Junho de 2011 • Academia de Saúde - Modalidade 
lntenncdio:~ria, através da clot:sç:lo 
08.001.10.301.0006.1 166.000.4.4.90.52.10.00. 

Dab Abc:rturu: 09 de Maio de 20 13. :b 14h00min. 
Infi>nnações Complemcnt:ues e Aqui sição de Edital pe-lo Fo

ne: 44 3532 8106 - pmms@vis3onel.com.br. 

TOMADA DE PREÇOS N' 4nOI3 

Seleção de Proposus vis.:mdo 11 Contrabç.ào de EmprCSJ p<lr:l 
Exccuç3o cb Consttuç3o da Academia .4Jnpliad3 da Saüde no Muni· 
cipio de Moreírn Sales-PR. sendo dividi~o em três lotes - Lote 1 - Edi
iica~o de 9&,00 m2 de Area de Apoio e Arca extcm~ de 560,67 m2 -\oce 
2 • Aquisição dos Equip3mentos- Lote 3· Execuç3o de dois Totens. 

Regime de Execução: Empreitada Global por Lote. 
Valor Máximo Global: RS 181.661,42 (cento e oitenu. c um 

mil. seiscentos e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos). 
Pruo de execução: lote 1 -120 (cento e vinte) diJs ·lote 2· 

30 (trinta ) di35 - lote 3 - 30 ([finta) dins. 
Recursos - Oriundos do Governo Fede~!. Proveniente do 

Ministério da Saüde - Fundo Municipal da Saúde, através d:. Portari:a 
1.401 de S de Junho de 201 1 - Acildemia de Saúde - Modalidade 
Ampliada, através d3 dotnç3o 
08.001.10.301.0006. 1166.000.4.4.90.52.10.00 . 

Do~> Abcrtur.>: 09 de Moio de 2013. às 15h30min. 
lnfonn:açõcs Complementares c Aquisiçao de Edita l pelo Fo· 

ne: 44 3532 8106 - pmms@visaonet.com.br. 

LUIZ ANTONIO VOLPATO 
Prefeito 

Diário Oficial da União- Seção 3 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
CNPJ n' n.S45.394/000I-03 

AVI~gu~ ~~~~~~~ÃO 
Procc.uo licitatóno n! 1912013 

Objelo: Alien<~çào de bcn~ móveis inservfvei$ 010 Municipio 
de Nov~ Cantu, sendo: OI P<i Carregadeiro Case W200 , 01 Pá Car
regadcin Michigan 55-C, 01 Pá Carregadeira Mic:higan SS-C, con
fonne e~peciric~çõ~s em ediul. 

Abeftur:t: A ~:utir do.< 09:00 (no,-.) Hor.» do DIA 06 de Moia de 
2.013, na sal:~ de reumões do Paço MunieipJ.I, em NoY\1 ümtu, P:uõl.n:í, 

A Pa.s ta com inteiro teor do l!díul, anexos e infom,ações 
pode~o ser soliei1odos no PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU - PARANÁ, junto a Oivi:;;lo de Licitaç;lo. no horário das 
9:00 is 11:00 Hs e d;u 14:00 às 17:00 Hs. TelefoneJFox: (44) 
35271363- 3527-1281 - pnmeanlu@ig.com.br 

NoV<J Cantu-PR. l7 de abril de 2013 

PREGÃO PRESENCIAL N' IOnOI3 

Processo Lic:itatório n! lS/2013 
Objeto: Aquisiç5o de 03 Pis Carregadeir:u. novas, conforme 

cspccilic:~ções em edit<1l. 
Abcrtur.>: À p:>rtir dos 14:00 (quo1oru) Horu do DIA 06 de Moia 

de 2.013, lU ~In de reuniões do P:aço Mw1icip3l, em Nova Cantu, Po.nmá. 
A Pasu com inteiro teor do Edital, :lnexos c ínfonnaçõcs 

~~1Ü s:rp~0~~l~ju~~or~~~i1~~~ t1~!f~:~; 1?o~~o0~~ 
9:00 3s 11:00 Hs e dos 14:00 is 17:00 Hs. TelefoneJFu: (44) 
15271363- 3527-1281 - pmnconlu@ig.eom.br 

Nova C~ntu-PR. 16 d.:: abril de 2013 

N' 75, sexla-feira, 19 de abril de 2013 

edit>l de CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FiSICAS PARA 
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTiCIOS DA AGRI
CULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RU
RAL CONFORME PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA
ÇÃO ESCOLAR - PNAE. mediante cspeciticaçcks no Edital c seus 
Jnexos. A abertura scr:i no dia 09/0snOIJ, âs 08:30 hons. no setor 
de Licil:\ções. 

Objeto tb Inexigibilidade: 
Seleção de p~:ssoa(s) fisic:.(sl do rarno pertinente parn for

necimento. pelo preço estipulado pela Secret:1ria Municip:al de &lu
co.ç5o e CONAB. de ctneros alimentícios d.l agricu ltuC3 familiar e do 
empreendedor familiar rurul. 

Pmhal;\o-PR. 18 de abri l de 2013. 
ARÃO XAVIER DE FREITAS JUNIOR 

Presidente d3 Cormssão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA 

EXTRATO DE CONTRATO N' 29/2013 

Panes: Município de Pit:lna:. c Coopcr.ltiva 
Açoindu.strial do Centro do Pa.t:ln:i - COOACEPA 
Objeto: Aqui!iç!io de géncros al imentícios da ng:rieu lt ur.J fnmilior e/ou 
empreendedor familiar rum! p31"3 ::nender o Proifama PNAE (Pro
gr.tll\l l\o.cional de Alimenbç;lo E.s.colar) destinado à :~limentaçlo 
c5colar n:~.s Escolos Munic ipais e CentrO!> Municipais de Educ.1ção 
Infantil até 3111212013. VALOR: de RS 286.803,00 (duzentos c oi
tcnw c sei.!i' mil c Oitocentos c t~,; rca1s). VIGÊNCIA: 31112/2013 
DATA DA ASSINATURA: 10104/2013. MODALIDADE: Inexigibi
lidade de Lieiraç-:io n• 3/2013. Foro: Comarea de Pit::mga • Parona. 

AIRTON ANTOKIO AGNOUN 'J. 
Prdc1f0 • 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 

AVISO DE LIC ITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICTPAL 
DE OURO VERDE DO OESTE 

[;\'TRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N' 1n013 

Processo Liciutóno nr 17/2013 
Contrata.nte: Municipio de Ouro Verde do Oc:src-PR, CNPJIMF n• 
80.880.107/0001-00; Contratado: lveco Latin AmcricJ Ltda, 
CNPJIMF n• OU!44.555/0005·06; OBJETO: Aquisição, com recursos 
do Tcnno de Compromisso PAR n• 845212013-FNOE, de um õnibus 
rurnl ORE 1 com p\atafonn:a clcvatóri3 veicular. novo parn compor ;;1. 

frot3 escolar, Amparo Legal: Art.25 d3 Lei FcdcDI n• 8666~3. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA>IAGUÁ 

AVISOS DE 1,-ICITAÇÃO 
PREGÃO ELETROI' ICO :-1' 5/2013 

Registro de Preços n! 2/2013 
Objeto: Aquisição de medicamentos de A a Z constantes na Ultimm 
edição de 2013 da revista ABC Fam\a, em ntcndimc1UO a Secretaria 
Municip:~l de Saúde. 
Tipo: Maior Desconto Pcrtentual 
Valor Estimado: RS 45.000.00 (Qu:..rcnta c cinco mil reais) 
Periodo: 12 (doze) meses 
Data da Abenuro: 03/05/2013 • Horário: 09:00 horas 
Outros escl:1recimentos poder.lo ser fornecidos pelo Comisslo Per· 
mancnte de Licitação, RU.:l Júlia da Costa, 322, Cl'llli'O, no Hor.irio 
Comercia l ou alr.lvés do Telefone N' (41) 3420-6003. 

Paranaguá.PR. 15 d~ abril de 2013 
MARILETE RODRIGUES DA SILVA 

Pregoeir-a 

PREGÃO ELETRÔI'ICO ~· 612013 

Registro de Preço~ n1 312013 
Objeto: Aquisiç;io de suplcmcnro nutricional, em Jtendimcnto a Se
cretaria Municipal de S:1údc 
Tipo: Menor Preço Por hem 
Valor Estimado: RS 1.279.420,80 (Um milhão duzentos e setenta e 
nove mil quatrocentos c vinte reais e oitenh'l centavos) 
Periodo: 12 (doze) meses . 
D31a do Abcrturn: 03105/2013 - HORARIO: 09:00 horos 
Outros escl:uccimcntos poderão ser fornecidos pela Comisslo Per· 
manente de Licitação, Rua Júli3 da Costa, 322, Centro, no lloririo 
Comercial ou atr.1vês do telefone n' (41) 3420-6003. 

Paranaguã-PR, 16 de :tbril de 20 13 
CRJSTIANE DOS SANTOS ZELLA 

Pre~oeir.1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÀO 

EDITAL DE CREDENDIAMENTO N' 412013 

A Comissão Permanente de lidtaç1io, da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINHALÀO, no exercício das atribuições que lhe 
confere a Portaria n•. 15120 13, de 23/0112013, tom:~ público que, pcl:a 
não publicação do aviso de edital atr.1vês do Di:írio Oficial da União. 
est:~ri reaberto de 23/0412013 a 08/0512.013 o prazo para retiroda do 

TOMADA DE PREÇOS N' Jn013 

O Municipio de Pbn:~ho-PR .. fu ~bc:r aos interess:ados que 
com base no Lei n• 8.666/93, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 
2006 e dcmttis legislaç:'io apl icável c:m sua sede suo a Praça São 
Francisco de Assi~. n• 1583. f:ar:i ~li7..ar Licnaç;J.o na Modalid:ade 
Tomado. de Preços sob n• 00312013. conforme descrito ab:~ixo: 

Objeto: Exc:çuçio de rccapcamcnto asf-iltico. com irta toul 
de 8.861.35 m2, rcvcMime:nto em CBUQ. tendo como local ias Ruas 
FloriJnôpolis. Rodolfo Ulrich. Joaquina de Vednma. Dr. Luiz Osc:l! 
Prauchncr c Vere3dor Júlio Sknypcz:ak, Município de Planalto. 

D:sta da Abcnun: 06 de mnio de 2013 · ~s 09:00 horas. 
Maiores infonn~Ç(les junto oo Deparulll(nto de Liciuções 

em hor:irio de expediente. 

MARLON FER.-.:ANDO KUIIN 
Pre reito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU 

EXTRATO DE CONTRATOS 

Dispensa ns 8/13 referente i ~quisiç3o de gêneros alimentícios da 
agricultura fam iliar Contr:al:mtc: Prefe itura do Município de Porecatu. 
Conlr.IIO 41/13 Conuat:ada: Denise Domingos da Silva Coutinho, 
valor 1.672.13: Contr.no 42113 Contratada: Mario Aparecida Climaro 
Bnrbosa, valor 1.644,96: Contraio 43/ 13 Contr.ltada: Claci Contini 
Percir.a, valor 1.421.88; Contrato 44113 Contntado: JosC: Roberto c.le 
Lima. valor 1.744.55: Contrato 45/13 Contratada: Maria dos Reis dos 
S:mtos, va lor 2.811,63: Contrato 46/13 Contr.nada: Catarina Schimidt 
da Silva, \'3lor 2.203.30: Contrato 47/13 Contratad:~o: Nil7..a Maria 
Pire!> V:dôes, valor 3.809.43. Vig~ncia: at~ 30/06/2013. Assinatur:l: 
04104n oll. 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESE:-ICIAL N' SlnDI3 

O Munidpio de Santa Tcrczinh:t de llaipu, Esu do do P3r:mà. 
:atr.1vés da Comissão de Lic i uç~o. toma público aos interessados que 
no dia 9 de maio de 2013, b 09h30min n;,. sa\11 de reuniões da 
Prefeitura Municipa l de Sant:a Tcrczính:a de haieu sita O. Ru;t Jolo 
XXIII, 144. fará lieitaçlo n:a modalid:~de PREGAO PRESENCIAL. 
l!po Menor Preço Gloh:tl por Lote, de confomlidade com :a Lei 
Feder.~! n•. 10.520, de 17 de julho 2002, Decreto Municipal n• 
35212010. de OS de novembro de 2010 c subsidiariamente a Lei n•. 
8.666193 e suas alterações. c demais legís lr.çi1o aplidvel. vis;rndo o 
rceistro de preços p:lr.l. aquisiç3o de diversos m:tteriais odontológicos 
pa-rJ a manutenção do Centro de Especialidades Od.ontolóiicas do 
Munidpio. confonne especifícnçOes constantes do Ed1t::al. 

Demais informações pcnincntcs a presente licit::~ç3o, se~o 
fornec idas aos intcressndos junlo a Sccn.:rari:t de Administr:.1ção d:J 
Prefeitura Municipal de Sant;,a Tcrez.inha de Haipu, em hor.irio co
mercial. O preço p:tra 11 aquisiç:io dos elementos é de R$ 50.00 
lcinqucnta. reais). não rccmbol.sivcis. 

Sanw Tcrczinha de ha ipu·PR. 16 t.lc abril de 2013 
CLJ\UDECY COSTA FERREIRA 

Ordcnador de Despesa 

E.ste documento pode ser verificado no endereço eletrônico hUp:l/www.in.toY~· 
pelo códi&o 00032013041900254 

Documento assinado digi~lmcnte confonnc MP n' 2.200-2 de 24/08/2001, que ins-titui 3 

Jnfrncstnuur:t de Chaves Públicas Brasilcir:a • ICP-Br:uil. 
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OiárioÜFJQALParanã 
fi• feira 119/Abr/2013 -Edição CO~HI C.IO. I PolOUST aiA. to StllVICOJ 

006. 1166.000.4.4.90.52. 1 0.00 . 
Data Abertura: 09 de Maio de 2013, às 15h30min. 
lnfonnações Complementares e Aquisição de Edital pelo Fone: 44 3532 8106 -
pmms@vis3onet com br. 

Luiz Antonio Volpato- Prefeito Municipal 
R$ 144,00 - 33479/2013 

I Nova Cantu 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ n• 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, n• 85- CEP 87.330-000 

PROCESSO LICITATORIO N" 019/2013 
EDITAL DE LEILÃO N° 001/2013 
ABERTURA: 06/MAI0/2013 HORÁRIO: 09:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, toma 
público que fará realizar, a partir das 09:00 Horas do dia 06 de MAIO 
do ano de 2.013, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, sito à 
Rua Bahia, n• 85 - Centro, em Nova Cantu, Paraná, Processo 
Licitatório, na Modalidade de LEILÃO, tipo MAIOR LANCE, de 
acordo com o que determina a Lei n° 8.666, de 2 1 de junho de 1993 c 
suas alterações. e as condições estabelecidas neste Edital, para escolha 
da melhor proposta do seguinte objeto: 

I - O presente Edital de Leilão, tem por objetivo a 
Alienação de bens móveis inservíveis, de propriedade do Mun icípio, a 
seguir discriminados: 

I) OI (uma) PA CARREGADEIRA CASE W 20-B, 
Série/Identificação n• JHF0016-824, pelo preço m ínimo avaliado de 
R$-40.000,00 (Quarenta Mil Reais); 

2) PA CARREGADEIRA MICH IGAN 55-C, ano 1997, 
Série/Identificação n• 4247S-1461-BRC, pelo preço Mínimo 
avaliado de R$-45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais); 

3) PÁ CARREGADEIRA MICffiGAN 55-C, ano 1997, 
série/identificação n• 4247S-1512-BRC, pelo preço Mínimo avaliado 
de RS-45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais). 

2 -VISTORIA DO BEM 
- Os bens objetos da presente licitação, 

encontram-se à d isposição dos in teressados para vistoria, na Prefeitura 
Municipal, no horário das 9:00 às li :00 e das 14: 00 às 16:00 horas. 

3 -JULGAMENTO 
4.1 - A Licitação será julgada pelo critério de 

MAIOR LANCE. observando o preço mínimo de arrematação 
estabelecido no Edital. 

4 - DIS POSIÇÕES GERAIS 
5.1 - Esclarecimentos relativos à presente 

Licitação e as condições para atendimento das obrigações necessárias 
ao cumprimento de seu objetivo, serão prestados quando solicitados ao 
Setor de Licitações, à Rua Bahia, n• 85, ou pelo fone: (044) 3527-1281 
-3527-1363.- e-uJail: pmncantu@ig.com.br. 

NOVA CANTU - PARANÁ, 17 de Abril de 2013. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
PREFEITO MUNICIPAL 

R$ 312,00 - 3342212013 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

ESTADO DO PARANA 
CNP J n• 77.845.394/0001 -03 

Rua Bahia, 85- CEP 87.330-000 
PROCESSO LIClTATORIO n• 018/2013 

PREGÃO, na forma Presencial 
N• 010/2013 - PMNC 

OBJETO: Aquisição de 03 Pás Carregadeiras, novas. 

ABERTURA: À partir das 14:00 (quatorze) Horas do DIA 06 de Maio 
de 2.013, na sala de reuniões do Paço Municipal. em Nova Cantu, 
Paraná. 

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 horário das 9:00 
às li :00 Hs c das 14:00 às 17:00 Hs. 

Email: omncantu(tilie,.com.hr 

Telefone/Fax: (44) 35271363 - 3527- 1281 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 16 de Abril de 2.013. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
Prefeito Municipal 

RS 144,00- 33427/2013 

I Nova Tebas 

AVISO DE LICITACAO 
Pregão Presencial n• 03512013 

Procedimento Licita tório n• 070/2013 
O Município de Nova Tcbas-PR, Estado do Paraná com fundamento na Lei Federal 
n• 10.520. de 17 de julho de 2002, e confonne disposto no Decreto Municipal n• 
00412007 de 08 de Março de 2007, aplicando-se subsidiariamente. no que couberem, 
as disposições da Lei Federal n• 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações 
posteriores, c demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, comunica que 
realizará licitação confonne as seguintes especificações: 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 06 VEICULO$ AUTOMOTORES ZERO KM 
NA CATEGORIA HATCH COMPACTO DE FABRICAÇÃO NACIONAL, 
MOTOR MlNIMO 1.0, 8V, POTÊNCIA MÍNIMA DE 70 CV, QUATRO 
PORTAS CAPACIDADE DE 5 (CINCO) PASSAGEIROS , A SEREM UTI
LIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
NOVA TEBAS- PR. 

DATA DE ABERTURA: 06 de maio de 2013 às 14:00 horas 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Item 
VALOR TOTAL: R$ 160.401.00 (cento e sessenta mil quatrocentos e um reais). 
INFORMAÇÕES: O Edital e anexos estilo disponíveis no site www.novatebas. 
l!!J:Ql!J.ll, também podendo ser retirados na sede da Prcfeimra Municipal de Nova 
Tebas, sito a Avenida Belo Horizonte. 695 -Centro. em Nova Tebas- Paraná, Fone: 
(42) 3643-1109, de segunda à sexta-feira, no horário das 08h00min às 12h00min 
e 13hl 5min às 17h00min. 

Nova Tebas, 18 de abril de 2013. 

HELOISA !VASZEK JENSEN 
PREFEITA MUNICIPAL 

I Novo ltacolomi 

R$ 216,00 - 33773/2013 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N• 047/2013 
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS N" 005/2013 

Toma-se público, para conhecimento dos interessados, que o MUNICÍPIO DE 
NOVO ITACOLOMI. realizará Pregão Presencial para Registro de Preços n•. 
005/2013, PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO POR LOTE, 
objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÃ
MARAS DEAR E PROTETORES, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 
DA FROTA DO MUNICÍPIO DE NOVO ITACOL0:\11, por um período de 
12 meses, especificados no(s) Anexo(s) que acompanha(m) o presente edital. de 
acordo com as nonnas contidas na Lei Federal n". 8.666/93. regido pelo SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS. Os envelopes contendo "DOCUMENTOS" e 
"PROPOSTA" deverão ser entregues impreterivelmente junto a COMISSÃO DE 
LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ITACOLOMII 
PR. na Avenida 28 de Setembro, n"7 l l. NOVO !TACOLOMI/Pr, até às 08:30 
HORAS DO DIA 06 DO MÊS DE MAIO DE 2013, e serão abertos no mesmo 
dia. às 09:00 horas. 

EDSON JOSÉ EJI.'l'EDITO 
Pregoeiro 

I Paranaguá 

AVISO DE PREGÃO 

R$ 120,00- 33833/2013 

PREGÃO ELETRÔNICO N • 008/2013 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, em 
atendimento a Secretaria Municipal de Obras Públicas. 
VALOR MÁXIMO ESTIMADO: R$ 150.000,00 (Cento e cinqüenta mil 
reais) 
TIPO: MENOR PREÇO 
DATA DA ABERTURA: 06/05/2013 HORÁRIO: 09:00H 
ENDEREÇO: www.paranagua.pr.gov.br e www.licitacao-e.com.br 
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei N" 10.520/02 Lei N' 8.666/93 E O 
DECRETO MUNICIPAL N•943/2006. 
OUTROS ESCLARECIMENTOS PODERÃO SER FORNECIDOS PELA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RUA JÚLIA DA COSTA, 
322, CENTRO, NO HORÁRIO DAS 13:00 ÀS 19:00H OU PELO 
TELEFONE N2 (41) 3420-6003. ~ 

PARANAGUÁ, 17 DE ABRIL DE 2013. 1\ 

SHEIL!~:G~:."AIIIA " m,oo - >mmou \' 
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PROCESSO LICITATORIO N° 018/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 010/2013 
ABERTURA: 06/MAI0/2013 HORÁRIO: A Partir das 14:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, a Partir das 
14:00 Horas do dia 06 de Maio do ano de 2.013, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, sito 
à Rua Bahia, n° 85 - Centro, em Nova Cantu, Paraná, Processo Licitatório, na Modalidade 
PREGÃO, na Forma Presencial, tipo menor preço, por ítem, fixo e sem reajuste, de acordo com 
o que determina a Lei n° 10.520/02 e Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e 
as condições estabelecidas neste Edital, para escolha da melhor proposta de preços, conforme 
segue: 

l - DO OBJETO 

1.1 - O presente Edital de Pregão, na forma Presencial tem por objetivo a Aquisição de 03 
PÁS CARREGADEIRAS, da seguinte forma: 

LOTE No 01 - ÚNICO: 

- AQUISIÇÃO DE 03 (Três) PÁS CARREGADEIRAS, novas, acionada por motor a diesel, 
06 cilindros, turbo alimentado, injeção de combustível direta eletronicamente controlado, 
potência de 155-1Íp (mínima), fabricado pelo mesmo fabricante do equipamento, ventilador 
do radiador de água reversível hidraulicamente, tensão de 24 v com 02 baterias de 12 v, 
Transmissão tipo Power Shift modulada em 03 modos - Manual, automático ou semi
automático, conversor de torque de estágio único/monofásico, com no mínimo 04 velocidades 
a frente e 03 a ré, dispositivo de segurança que evita o arranque do motor se a transmissão 
não estiver em posição de neutro, caçamba com capacidade mínima de 1.9 M 3 ;""'sistema 
hidráulico de levantamento de caçamba do tipo "Z", basculamento da caçamba através de 
um único cilindro, próprio para serviços pesados, força de desagregação mínima de 10.500 
Kgs, eixos dianteiros e traseiros totalmente suspendidos com oscilação de 45°, ângulo de 
oscilação de 11°, freios com circuito duplo multi discos banhado à óleo, sistema de diagnose 
de falhas, gerenciamento de operações e manutenção e da transmissão, cabine fechada, com 
ar condicionado original do fabricante, com 04 Pneus 20.5x25, peso operacional mínimo de 
12.000 kgs. 

2 - CONDIÇÕS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

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

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

3- DO CREDENCIAMENTO 



3.1 - A licitante deverá apresentar-se através de pessoa credenciada, representante legal, 
procurador ou titular, sob pena de ser declarada impossibilitada de participar no certame licitatório; 

3.2 - Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, 
o proponente/representante deverá apresentar-se para credenciamento, junto ao Pregoeiro, 
devidamente munido de documento que o credencie a participar deste certame e a responder pela 
representada, devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento 
equivalente; 

3.3 - O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de procuração, 
com firma reconhecida, juntamente com o documento constante do Anexo I deste edital que 
comprove os necessários poderes para formular ofertas, lances e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, em nome da licitante. 

3.4 - No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma 
reconhecida de dirigente, sócio ou proprietário da empresa proponente, deverá ser apresentada 
cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, ou da última alteração estatutária ou 
contratual, na qual sejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura, devendo a referida cópia ser anexada ao processo licitatório, para 
dirimir quaisquer questões posteriores. 

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

4 - HABILITAÇÃO 

4.1 - O envelope de n° 02 - HABILITAÇÂO, deverá conter a seguinte documentação: 

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

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

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

d) Declaração de entrega (Modelo ANEXO 111); 
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e) Declaração de que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei 
Federal 9854/99, que acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93 (Modelo 
ANEXO IV); 

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

g) Cópia autenticada do Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, e Prova 
de Inscrição no CNPJ, para comprovação de que a atividade da empresa, é ou está ligado ao 
ramo pertinente do objeto desta licitação; 

e) Declaração/Certidão emitida pela entidade profissional competente (CREA) do 
responsável técnico - engenheiro mecânico (CREA - pessoa física), bem como a 
comprovação do vínculo empregatício permanente que o responsável técnico detêm com a 
empresa licitante; 

t) Declaração do fabricante do equipamento de que se responsabiliza solidariamente 
ao licitante pela entrega do equipamento e assistência técnica durante o período de garantia 
do equipamento; 

g) Apresentar no mínimo 03 (três) atestados de capacidade técnica do equipamento 
que está sendo ofertado, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado; 

h) Apresentar carta de exclusividade assinada pelo fabricante que comprove que é 
distribuidor exclusivo da marca para o Estado do Paraná; 

i) O proponente deverá ter oficina com assistência técnica própria dentro do 
Estado do Paraná a uma distância máxima do Município de 250 km do município licitante; 

j) Apresentar garantia de fornecimento de peças do objeto licitado pelo menos de 10 
(anos) emitida pelo fabricante da marca reconhecida em cartório; 

I) O proponente deverá apresentar documentos que comprove que o fabricante possui 
fábrica no Brasil. 

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

Os documentos anteriormente referidos serão apresentados em envelope fechado constando 
em sua face externa os seguintes dizeres: 
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ENVELOPE N°. 02 - Habilitação 
CONVITE N°.: Prefeitura Municipal de Nova Canto 

HORÁRIO: ABERTURA: 
EMPRESA: 

5 - DA PROPOSTA- ENVELOPE no 01 

5.1 - A proposta deverá ser elaborada em papel ofício timbrado, ou formulário contínuo, 
e/ou papel ofício contendo o carimbo do CNPJ/MF da empresa, em linguagem clara, sem rasuras, 
emendas ou entrelinhas, com identificação do número, assinada pelo seu representante legal, onde 
devera constar obrigatoriamente: 

a) assinatura do representante legal da empresa e/ou autônomo; 
b) indicação do preço unitário e total por item cotado; 
c) Validade da proposta (o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 

abertura da proposta Comercial 

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

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

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

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

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

- Proposta de Preços 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

HORÁRIO: 

6 -DA SESSÃO DO PREGÃO 

6.1 - A sessão do pregão será realizada com os seguintes procedimentos: 

6.1.1 - A partir do horário estabelecido neste Edital, o Pregoeiro declarará aberta a sessão 
para realização do pregão, quando então dará início aos trabalhos anunciando o recebimento dos 
credenciamentos e a identificação dos representantes das licitantes e dos envelopes contendo a(s) 
proposta(s) e documentação; 
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6.1.1.1 - Analisados os credenciamentos apresentados, o Pregoeiro anunciará aos presentes 
as condições desses documentos, os poderes e os limites de participação de cada licitante, 
encerrando-se, neste momento, o recebimento de credenciamentos, envelopes contendo proposta e 
documentação; 

6.1.2 - Encerrada a fase de credenciamento, o Pregoeiro dará início à abertura dos 
envelopes contendo a proposta das licitantes, que, após minuciosa análise quanto ao atendimento 
das exigências editalícias, deliberará sobre a desclassificação daquelas consideradas desconformes 
com o Edital e seus anexos e daquelas cujo(s) preço(s) seja(m) superior(es) à de menor valor 
acrescida de 10% (dez por cento) sobre o seu valor, ordenando as demais para a participação na 
apresentação de lances. 

6.1.2.1 -Não havendo o mínimo de 3 (três) propostas classificadas para a apresentação de 
lances, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, que tenham atendido as 
condições do Edital, até o máximo de 2 (duas), para que seus credenciados possam também ofertar 
lances verbais, de forma a garantir a participação de mais 2 (duas) concorrentes. 

6.1.2.2. - Ocorrendo absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas, o 
desempate será realizado por meio de sorteio em ato público, para defin ir a ordem de apresentação 
de lances. 

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

6.1.3.1 -A desistência, por parte do credenciado de qualquer das licitantes participantes em 
ofertar lance, quando convocado pelo Pregoeiro para fazê-lo, implica na sua exclusão da etapa de 
lances verbais, prevalecendo na disputa a sua última oferta, para efeito de posterior ordenação das 
propostas. 

7 - DO JULGAMENTO 

7.1 -O julgamento será procedido da seguinte forma: 

7.1.1- O critério de julgamento será o menor preço por ítem. 

7.1.2 - No momento em que os credenciados das licitantes classificadas desistirem da 
apresentação de lances verbais, observada a ordem estabelecida no subitem 8.1.3 deste Edital, o 
Pregoeiro declarará encerrada a etapa competitiva do certame. 

7.1.3- Encerrada a etapa competitiva do certame o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da 
proposta classificada em primeiro lugar quanto ao valor, com base no valor estimado para a 
contratação constante do processo e o atendimento às exigências editalícias e decidirá 
motivadamente a respeito. 
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7.1.4 Não havendo lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita 
de menor valor, o valor estimado para a contratação constante do processo e o atendimento às 
exigências editalícias. 

7.1.5- No caso de haver apenas uma proposta, e desde que esta proposta atenda a todos os 
termos do Edital e seus anexos, e que o valor proposto seja compatível com o valor estimado da 
contratação, esta poderá ser aceita. 

7.1.6 - Encerrada a etapa de oferta de lances por parte das licitantes classificadas, o 
Pregoeiro abrirá o envelope de n° 2 (DOCUMENTAÇÃO), da licitante classificada em primeiro 
lugar, que, após análise da documentação apresentada, achada de conformidade com as exigências 
do Edital, será declarada pelo Pregoeiro a vencedora do certame. 

7.1.7 - Caso a licitante classificada em primeiro lugar não atenda às condições de 
habilitação exigidas no Edital, o Pregoeiro adotará o mesmo procedimento para a segunda 
colocada e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda plenamente ao Edital, 
seus anexos e ao valor estimado para contratação constante do processo, sendo a respectiva 
licitante declarada vencedora do certame. 

7.1.8 - Apurada a melhor proposta que atenda às condições exigidas no Edital e seus 
anexos, o Pregoeiro deverá negociar com a licitante vencedora de forma a obter a melhor condição 
de contratação para a Administração Pública, observadas as regras de mercado. 

7.1.9 - Os envelopes de n° 2 (DOCUMENTAÇÃO) das licitantes não classificadas em 
primeiro lugar, somente serão devolvidos aos mesmos até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento 
definitivo do objeto da presente licitação. Os envelopes não retirados, dentro do prazo 
estabelecido, serão destruídos. 

7.1.10 - Da reunião será lavrada Ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os 
atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, 
Equipe de Apoio e pelas licitantes presentes. 

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

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

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

c) Considerou que os elementos desta licitação, lhe permitiram a elaboração de uma 
proposta totalmente satisfatória. 

8 - LOCAL PARA ENTREGA DO OBJETO e CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO: 

8.1 - Para os lotes acima, a entrega do objeto deste edital deverá ser realizado no Local 
determinado pela Licitante, que estará descrito na Requisição de Materiais, conforme especificado 
no item 1.2 deste Edital. 
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8.2 - O Material e/ou serviço será entregue, conforme solicitação, através de requisição. 

8.3 - Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade de cada item 
pelo período de 12 (doze) meses ou 2.000 horas, contados da data da entrega técnica, obrigando-se 
a repor aquele que apresentar defeito. 

8 - DO PAGAMENTO 

8.1 - O pagamento será através de recursos próprios do Município de Nova Cantu e outros. 

8.1.1 - A forma de pagamento será da seguinte forma: 50% na entrega do ítem e 50 % 
divididos em 30 (trinta) parcelas mensais/ iguais. 

9 - RECURSOS FINANCEROS: 

9.1 - Correrá por conta de Recursos financeiros do Município de Nova Cantu e outros, com 
a seguinte Dotação Orçamentária: 

Dota ão Secretaria 
0602.02678.20536-1015 - 44.90.52 Secretaria Munici ai de Infra-estrutura 

10 - DO VALOR 

10.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-1.100.000,00 (Um 
Milhão e Cem Mil Reais). 

11 - DAS PENALIDADES 

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

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

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

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

d) Declaração de inidoneidade para licitar, e contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, na forma da lei, perante a autoridade que aplicou a penalidade. 

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

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

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

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

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

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

13 - RECURSOS: 

13.1- Declarada a licitante vencedora, poderão as demais licitantes, por seus credenciados, 
manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em Ata, 
sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação das razões de recurso, ficando as 
demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões em igual prazo, que 
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
autos. 

13.2 - A licitante, por seu credenciado, poderá também, apresentar as razões do recurso no 
ato do pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva Ata, ficando todas as demais 
licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões no prazo de 3 (três) dias úteis 
contados da lavratura da Ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

13.3 -A falta de manifestação imediata e motivada da licitante, importará na decadência do 
direito de recurso. 

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

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

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

14- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 



14.1 Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da presente 
licitação à(s) licitante(s) vencedora(s), com a posterior homologação do resultado pelo Prefeito 
Municipal. 

14.2 - Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, o Senhor Prefeito Municipal adjudicará, homologará e contratará o objeto da 
presente licitação. 

15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

15.2 - Não serão admitidas a esta licitação as empresas e/ou autônomos suspensas ou 
impedidas de licitar, bem como as que estiverem em regime de falência ou concordata. 

15.3 - A Comissão Permanente de Licitação, terá autonomia para resolver todos os casos 
omissos, dirimindo dúvidas que porventura possam surgir, assim como aceitar ou não qualquer 
interposição por parte dos participantes. 

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

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

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

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

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

15.9 - Para dirimir controvérsia decorrente deste certame, o Foro competente é o da 
Comarca da cidade de Campina da lagoa, Estado do Paraná excluído qualquer outro. 
Aprovo o(a) EDITAL DE PREGÃO. 

16 - DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 
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16.1 - A Divisão de Licitações prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos 
interessados nesta licitação, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, no 
horário de expediente NO PAÇO Municipal de Nova Cantu -PARANÁ, na Rua Bahia, N° 85, ou 
ainda pelo fone /fax 44-35271281 I 35271363- e-mail- pmncantu@ig.com.br. 

NOVA CANTU- PARANÁ, 16 de Abril de 2013. 

ASS. COMPRAS E LICITAÇÕES PRESIDENTE DA COMISSÃO C.P.L. 

e A~~ 
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(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 018/2013 
REF.: Edital de PREGÃO. na Forma Presencial n° 010/2013- PMNC. 

CREDENCIAMENTO 

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

instaurado por este Departamento de 
Compras. 

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

Em _ __ de ________ de 2013. 
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(MODELO ANEXO li) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 018/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 010/2013 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 010/2013, 

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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(MODELO ANEXO IV) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 018/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 010/2013 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 010/2013 

instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, não emprega menores 18 

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

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



~:i>, A iVt cl;f; 
~ /c 

i(,i "' (.{, . 
Ui L J. 
C! fL. .o.Q1.---- r 

Prefeitura Municipal de Nova dart8-···:~~ 
Rua Bahia n° 85- Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 3 Cnnt.>J 

PARA: 

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 

(MODELO ANEXO V) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 018/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 010/2013 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 010/2013 

instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os termos da 

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



(MODELO ANEXO 111) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 018/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 010/2013 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 010/2013 

instaurado pelo Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os produtos ganhos 

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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Prefeitura Municipal de Nova arytJtP---~~-
Rua Bahia n° 85- Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000., ~ 1 r·-~··' 5 

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

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 018/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 010/2013 

Objeto: Aquisição de 03 (três) Pàs Carregadeiras, novas. 

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

Nova Cantu, Paraná, _ ___ ___.!d:!.!e~------ de 2.013. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 

Carimbo CNP J 



,.. _ ................... 
. ~ ---· • ú 

I '.) -1'· .... '(\ . / 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANrP.U '~IÍjJ..:~---7: 
ESTADODOPARANÁ \- Ji) 

CNPJ 77.845.39410001-03 -~~- . ------~~~· 
' " 

PROCESSO no 018/2013 
..... -.... -

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

OBJETO: Aquisição de 03 Pás Carregadeira~ novas. 
VALOR ESTIMADO - R$-1.1 00.000~00 (Um 
Milhão e Cem Mil Reais}. 

PREVISÃO I 

DATA:~5 I 

PARA: 
ASSESSOR JURÍDICO 

PARA: 
COMPRAS: LICITAÇÃO/REQUISIÇÃO 

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



Romac. RELATÓRIO DE SERVIÇO(S) 

o.s. _I _......_-'----~.____. DATA: ____:_ __ .:..._/ .....::'--

LOCALIZAÇÃO DO Q E UIPAM ENTO: '' \. ... }'\ TÉCNICO: 

EQUIPAM ENTO MODELO SÉRIE HORfMETRO 

.-I I ' 'rv L ..... ' l ·' co12:t.r tq ' -~ 

I 

QUILOMETRAGEM PEÇAS APLICADAS 

KMSAÍDA KMCHEGADA TOTAL CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD 

I ' ( • < I ·-Li' _j 1.. r 

1- ~ 

I 

f DESLOCAMENTO 

HORA SAÍDA HORA CHEGADA TOTAL ,, - t ' 

' :, 

SERVIÇO(S) PEÇAS À SOLICITAR 

HORA INÍCIO HORA TÉRMINO TOTAL CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD 

Obs.: Para o(s) serviço(s) executado(s) durante o período de garantia do equipamento serão cobrados os valores 
·pondentes ao deslocamento do técnico até o equipamento em questão. Qualquer serviço executado fora do horár io 

comercial será acrescido de hora-extra. 
Reconheço que o(s) serviço(s) foram executados, e concordo com a descrição desse relatório. 

TÉCNICO NOME DO CLIENTE ASSI NATURA DO CLI ENTE 

ij}-ln@li www.romac.com.br 



RELATÓRIO DE SERVIÇO(S) 

LOCALIZAÇAO DO EQUIPAMENTO: ., I I t"t)' TÉCNICO: 

EQUIPAMENTO MODELO SÉRIE HORÍMETRO 

L r.,. I-'-~' ' -r F. _,I < I 1 ~r < ._,., ~ <, \.__ 

, 

K-
QUILOMETRAGEM PEÇAS APLtCADAS 

KM SAÍDA 
0 -= 

jo 
KMCHEGADA TOTAL CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD 

~·-" 

\...__,f DESLOCAMENTO 

HORA SAÍDA HORA CHEGADA TOTAL 

SERVIÇO(S) PEÇAS À SOLICITAR 

HORA INÍCIO HORA TÉRMINO TOTAL CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD 

~ 

...J ' l ;? 

-

Obs.: Para o(s) serviço(s) executado(s) durante o período de garantia do equipamento serão cobrados os valores 
correspondentes ao deslocamento do técnico até o equipamento em questão. Qualquer serviço executado fora do horário 

comercial será acrescido de hora-extra. 
Reconheço que o(s) serviço(s) foram executados, e concordo com a descrição desse relatório. 

ASSINATURA TÉCNICO NOME DO CLIENTE ASSINATURA DO CLIENTE 

i$•in@if www.romac.com.br 



RELATÓRIO DE SERVIÇO{S) 

o.s.l .... _.......__,_____._____. DATA: __ ~--~/~s~-

LOCALIZAÇAO DO EQUIPAMENTO: I I r,>-, TÉCNICO: 

EQUIPAMENTO MODELO SÉRIE HORÍMETRO 

f L f "I, -T .,, 111 L t- '~ I i l I ( r 

QUILOMETRAGEM PEÇAS APLICADAS 

KM SAÍDA KM CHEGADA TOTAL CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD 

~~ DESLOCAMENTO 

HORA SAÍDA HORA CHEGADA TOTAL 

SERVIÇO(S) PEÇAS À SOLICITAR 

HORA INÍCIO HORA TÉRMINO TOTAL CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD 

I I ( 

Obs. : Para o(s) serviço(s) executado(s) durante o período de garantia do equipamento serão cobrados os valores 
correspondentes ao deslocamento do técnico até o equipamento em questão. Qualquer serviço executado fora do horário 

comercial será acrescido de hora-extra. 
Reconheço que o(s) serviço(s) foram executados, e concordo com a descrição desse relatório. 

( 
ASSINATURA TÉCNICO NOME DO CLIENTE ASSINATURA DO CLIENTE 

i;J•iu§!f www.romac.com.br 



Roma c RELATÓRIO DE SERVIÇO(S) 

o.s. _I _I_----'__.. DATA: /.3 

CLIENTE: --'--/ _, ---=-.l.::....~ __ _____:J::....:~;..:..:'/U=..:("...:.....__.:....;::,.::....:..........:..::..:.. ____ CONTATO: --------

LOCALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO: '~ ~P..L) TÉCNICO: /); ("( 
/ 

EQUIPAMENTO MODELO SÉRIE HORÍMETRO 

~ r r I..--:f' ) ~ ~ /lc'l X,-'~ ./CLJY/ 

QUILOMETRAGEM PEÇAS APLICADAS 

KM SAÍDA KM CHEGADA TOTAL CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD 

, ....._ 
DESLOCAMENTO 

HORA SAÍDA HORA CHEGADA TOTAL 

SERVIÇO(S) PEÇAS À SOLICITAR 

HORA INÍCIO HORA TÉRMINO TOTAL CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD 

Obs.: Para o(s) serviço(s) executado(s) durante o período de garantia do equipamento serão cobrados os valores 
correspondentes ao deslocamento do técnico até o equipamento em questão. Qualquer serviço executado fora do horário 

comercial será acrescido de hora-extra. 
Reconheço que o(s) serviço(s) foram executados, e concordo com a descrição desse relatório. 

Daniel Junior de Campos 
Técnico de Campo 

----------
ASSINATURA TÉCNICO NOME DO CLIENTE ASSINATURA DO CLIENTE 

1;-}•iu§lf www.romac.com.br 



RELATÓRIO DE SERVIÇO{S) 

CLIENTE: _ /----""',;_n:....__ _ ____::hc.:.:~=(flf.'--. .:.___:~...::'"Ar....::.__--=--:.f'Ú:..::..._ ____ CONTATO:-------

EQUIPAMENTO MODELO SÉRIE HORfMETRO 

QUILOMETRAGEM PEÇAS APLICADAS 

KMSAfDA KMCHEGADA TOTAL CÓDIGO DESCRIÇAO QTD 

,.. 
'-- DESLOCAMENTO 

HORA SAÍDA HORA CHEGADA TOTAL 

SERVIÇO(S) PEÇAS À SOLICITAR 

HORA INÍCIO HORA TÉRMINO TOTAL CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD 

Obs.: Para o(s) serviço(s) executado(s) durante o período de garantia do equipamento serão cobrados os valores 
correspondentes ao deslocamento do técnico até o equipamento em questão. Qualquer serviço executado fora do horário 

comercial será acrescido de hora-extra. 

Reconheço gue o(s) serviço(s) foram executados, e concordo com a descrição desse relatório. 

ASSINATURA TÉCNICO NOME DO CLIENTE 

i;J•In§li www.romac.com.br 



RELATÓRIO DE SERVIÇO(S) 

o.s.(_......~... ......... _.......__ 

TÉCNICO: 

EQUIPAMENTO MODELO SÉRIE HORÍMETRO 

QUILOMETRAGEM PEÇAS APLICADAS 

KMSAÍDA KMCHEGADA TOTAL CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD 

C!J..JFiç 
,r 

~ :'i4.JV'~ -(/ 

~ 

DESLOCAMENTO J l( vi~t'..c.~J 
HORA SAÍDA HORA CHEGADA TOTAL "'~{ .... · ,i/-. 't"Y' 

l..l a:J z~/, ~~ _;, ((.r 
SERVIÇO(S) PEÇAS À SOUCITAR 

HORA INÍCIO HORA TÉRMINO TOTAL CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD 

.h L-(Ç~ _j1f ~ 

Obs.: Para o(s) serviço(s) executado(s) durante o período de garantia do equipamento serão cobrados os valores 
correspondentes ao deslocamento do técnico até o equipamento em questão. Qualquer serviço executado fora do horário 

comercial será acrescido de hora-extra. 
Reconheço que o(s) serviço(s) foram executados, e concordo com a descrição desse relatório. 

Daniel Junior de Campos 
Tz:n:co de Campo 

ASSINATURA TÉCNICO NOME DO CLIENTE ASSINATURA DO CLIENTE 

i;J•inl#lf www.romaé:.com.br 



RELATÓRIO DE SERVIÇO(S) 

TÉCNICO· 

EQUIPAMENTO MODELO SÉRIE HORÍMETRO 
/ 

f{ r ,-,-r:. t: r Anpr ill<A ._0( ~ ICX_ ;:3 Lf 6 

RECLAMAÇÃO DO CLIENTE:----------------------------------

QUILOMETRAGEM PEÇAS APLICADAS 

KMSAÍDA KM CHEGADA TOTAL CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD 

2~0J< 

.._) DESLOCAMENTO 

HORA SAÍDA HORA CHEGADA TOTAL 

SERVIÇO(S) PEÇAS À SOLICITAR 

HORA INÍCIO HORAltRMINO TOTAL CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD 

Obs.: Para o(s) serviço(s) executado(s) durante o período de garantia do equipamento serão cobrados os valores 
cor respondentes ao deslocamento do técnico até o equipamento em questão. Qualquer serviço executado fora do horário 

comercial será acrescido de hora-extra. 
Reconheço que o(s) serviço(s) foram executados, e concordo com a descrição desse relatório. 

ASSINATURA TÉCNICO NOME DO CLIENTE ASSINATURA DO CLIENTE 

i;J-!uf!i www.romac.com.br 



RELATÓRIO DE SERVIÇO{S) 

o.s.l .._ -~........._---~.___. ~ 

DATA: ---'-___;::....:...:...___......:?:._ 

LOCALIZAÇAO DO EQUIPAMENTO: I 'é TÉCNICO: (I) t \.:'! 

EQUIPAMENTO MODELO SÉRIE HORÍMETRO 

r r f. .(' r?' PrO F t7rt .J { 7'-KJ /.voe c_; . 
:::... 

RECLAMAÇÃO DO CLIENTE: ---------------------------------

-DEFE~ ENOONffi~OEPW~EL~U~: _f ___ ~--~-~_(_1_7_~ __ A~-~--(---------~--
( 

QUILOMETRAGEM PEÇAS APLICADAS 

KMSAÍDA KMCHEGADA TOTAL CÓDIGO DESCRIÇÃO QTO 

!2'501( z 
1~1 DESLOCAMENTO 

HORA SAÍDA HORA CHEGADA TOTAL 

SERVIÇO(S) PEÇAS À SOLICITAR 

HORA INÍCIO HORA TÉRMINO TOTAL CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD 

Obs.: Para o(s) serviço(s) executado(s) durante o período de garantia do equipamento serão cobrados os valores 
correspondentes ao deslocamento do técnico até o equipamento em questão. Qualquer serviço executado fora do horário 

comercial será acrescido de hora-extra. 
Reconheço que o(s) serviço(s) foram executados, e concordo com a descrição desse relatório. 

ASSINATURA TÉCNICO NOME DO CLIENTE ASSINATURA DO CLIENTE 

U •lnfli www.romac.com.br 



RELATÓRIO DE SERVIÇO(S} 

LOCALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO· TÉCNICO· 

EQUIPAMENTO MODELO SÉRIE HORÍMETRO 

~/1{ a·€~A-~ , j){to'() /Oêc_?S "-..:~) 

RECLAMAÇÃO DO CLIENTE:------- ------- ---- --------- -------

QUILOMETRAGEM PEÇAS APLICADAS 

KM SAÍDA KMCHEGADA TOTAL CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD 

r,o.x t-

--0 DESLOCAMENTO 

HORASAfDA HORA CHEGADA TOTAL 

SERVIÇO(S) PEÇAS À SOLICITAR 

HORA INÍCIO HORA TÉRMINO TOTAL CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD 

Obs.: Para o(s) serviço(s) executado(s) durante o período de garantia do equipamento serão cobrados os valores 
correspondentes ao deslocamento do técnico até o equipamento em questão. Qualquer serviço executado fora do horário 

comercial será acrescido de hora-extra. 
Reconheço que o(s) serviço(s) foram executados, e concordo com a descrição desse relatório. 

ASSINATURA TÉCN CO NOME DO CLIENTE ASSINATURA DO CLIENTE 

ljJ•in@if www.romac.com.br 



Prefeitura Municipal de Nova Cantu. 
Nova Cantu Pr. 

Direitos e Obrigações - Garantia Equipamentos Doosan-Bomag 

Agradecemos c: sua preferência pela nossa empresa e pela marca Doosan (ou) Bomag ao adquirir recentemente 
seu equipamento Pá-C m egadeira DL200 serie 10034. Temos a certeza que ficará muito bem servido pe lo mesmo e 
faremos todos os esforços para prestar-lhe um excelente serviço de Pós-Venda. 

Como a garanfa do equipamento é dada pelo fabricante e procurando facilitar os entendimentos durante este 
período, esclarecemos a seguir alguns pontos essenciais sobre as coberturas previstas, as quais são definidas pelo 
fabricante do equipam~nto - Doosan lnfracore ou Bomag em seu TERMO DE GARANTIA que acompanha o produto. 

I " Validade da Garan ia: 1 ano ou 2.000 Hrs, o que primeiro ocorrer, a partir da data da entrega técnica ao primeiro 
comprador. 

• Itens cobertos pel e:. garantia e de RESPONSABILIDADE da ROMAC e DOOSAN: 

../ Todas as regras de garantia do fabricante consideram o equipamento posto dentro das oficinas do distribuidor . 

../ Entrega Técnio - mão-de-obra do técnico gratuita. 
o km rod ,do é cortesia Romac . 

./ Mão-de-obra ! ratuita para atendimentos solicitados pelo cliente e que sejam defeitos de fabricação do 
equipamento c Jbertos pela Doosan ou Bomag(ver Termo de Garantia) . 

./ Peças de Repo ição substituídas em função de defeito de fabricação ou material, desde que estejam cobertas 
pela garantia D Josan ou Bomag (ver Termo de Garantia). 

Q____ObsJ : No caso do dist ribuidor t rocar uma peça em garantia que depois venha a ter a garantia negada 
pela De osan ou Bomag, o distribuidor fica, desde já, autorizado e faturar a respectiva peça ao cliente, 
bem cc 110 a mão-de-obra correspondente. 

o Obs. 2 Cabe ao cl iente, se preciD permitir à Romac obtenção de todas as informações para efetivação 
do for ~cimento da ga 'antia, incluindo fotos do equipamento, dos componentes e do local de trabalho. 
O não Jrnecimento ce quaisquer dados dá ao concessionário o direito da negação da reclamação de 

1· · garant ..:. 

• Itens NÃO coberto pela garantia Doosan ou Bomag e de RESPONSABILIDADE DO CLIENTE: 

p 

./ Quilometrager percorrida pelo mecânico para prestar atendimentos solicitados pelo cliente durante a garantia 
-7 Será cobrad· a quilometragem de ida e volta ao local em todos os atendimentos em garantia. 

o A crité ·o da Romac e conforme a situação no momento do atendimento, poderá haver o rateio da km 
com O L .ros clientes se o desloca mento não for exclusivo para atender o cliente solicitante . 

./ Fazer com o d tribuidor DOOSAN da região todas as revisões periódicas obrigatórias constantes do plano de 
manutenção p .!ventiva, durante o período de garantia. Nesses casos, a mão-de-obra, o km rodado serão por 
conta do client . 

./ O equipament perderá a gc: rantia se estas revisões obrigatórias não forem realizadas por técnicos de um 
distribuidor DC JSAN autorizado, conforme previsto no Termo de Garantia . 

./ O cliente deve · j utilizar some1te peças Je reposição genuínas adquiridas do distribuidor autorizado, sujeito a 
perda da garar .ia do equiparrento. Ólec..s e lubrificantes deverão atender à especificação técnica descrita no 
Manual de lnst uções de Open:ção e Manutenção . 

./ Fazer a manut nção preventi a do equ:pamento conforme prevista no Manual de Instruções de Operação e 
Manutenção, ' sando manter o equiparr ento em boas condições de operação, inclusive a 1~ troca de óleo e 
todas as dema· . 

./ Manutenções Jrmais, tais como ajustes, regulagens, reapertos, lubrificações, trocas de óleos, limpezas, etc. 

./ Transporte do quipamento p: ra a oficin1 da Roma c em caso de necessidade. 



. , 

• 

~p. l~iUJI.r/A 
A..'J "'/. ' ;.() lJ.J 7 

u. ~ " =t---~ r-w o~-
ct.r\. \~-- -· 
~ A~---:~ 

"" .. , ... 

./ Mão~de-o_b ra c J técnico para atendimentos executados no equipamento, solicitados pelo Ct~ (e:.qtfé o 
defeito NAO se a coberto pela garantia; em especial, problemas causados por operação indevida ou mau uso do 
equipamento, < cidentes, uso de peças não originais e alterações feitas nas características originais do mesmo . 

./ Horas-extras -; atendimentos realizados após o horário de expediente e aos finais de semana, solicitados pe lo 
cliente, serão a-:: rescidos de 100% do valo- de mão-de-obra e da taxa de deslocamento . 

./ Peças de repo. ção que sofrem desgaste natural pelo uso e/ou de troca periódica, em especia l: fi ltros, óleos, 
correias, co rre .es, material rodante. bicos injetores, bulbos, fusíveis, graxas, lâmpadas, pastilhas, lonas e discos 
de freio, embrc Jgem, escapamentos, dentes, pinos, buchas e outras (ver Termo de Garantia) . 

./ Peças de repo. ção danificadas por operação indevida, mau uso, negligência. ca lamidade natural ou acidente" 
Danos ou def ~os causados :Je o uso _ pecas de terceiros. pecas não genuín as Doosan, ou instalação na 
máquina de ê essórios e irrt: ~Menta. não autorizados por escrito pela Romac. Mudança, alteração ou 
modificação d- máquina ou ê's- r1 de us componentes ou pecas que não seja por pessoa autorizada pela 
Romac, que a osso critério ~ f~ :e o de- mpenho, a estabilidade ou a finalidade para a qual ela foi fabricada. 
Defeitos sem .., portância qL. = ;e-alm te não afetam a estabilidade ou confiabilidade da máquina. Danos 
causados na c : amba, dente.:;, SL ·)artE: os dentes, lâminas laterais da concha e itens de fixação dos itens 
anteriores, ·nc Jendente do •'=--'= o no Jal a máquina esteja sendo utilizada .~ 

./ Estadia e alim 1tação dos mecânicos -7 ~m serviços que se prolonguem por mais de 8 horas será cobrada uma 
taxa de hospec geme alimen.ação . 

./ É facultado ao :liente recorre- à assistê .:ia técnica autorizada de componentes não fabricados pela Doosan, os 
quais mantém sua própria rede de dis ibuidores autorizados. Estes componentes são, entre outros, pneus, 
baterias, moto 2s de partida, al.ernador s, reguladores de voltagem, bombas e bicos injetores diesel. Contudo, 
podem ser enc minhados normalmente . elo seu distribuidor . 

./ Fica excluso d qualquer forma ~ e co _rtura, pagamento ou compensação de despesas, danos diretos ou 
indiretos, a p soas ou bens, perda c! benefícios, cessação de lucros e outros afins, em decorrência de 
defeito de par , peça ou corr pol"ll.nte produto DOOSAN adquirido . 

./ Este documen é meramen,e ·nf rma,. o e baseia-se inteiramente no Termo de Garantia do fabricante que 
acompanha o roduto e qu'"' é, em L: ima instância, o documento oficial a ser considerado para dirimir 
quaisquer dúv· as que possa .1 pe 'Tlar> ·er. 

Atendimento Rom c: 

./ Trabalhamos d 2ª a 6ª feira c!Js 8:00 hc s às 12:00 horas e das 13:15 horas às 18:00 horas . 

./ Aos finais de s mana há pla r~ãc Je pe •S e serviços para atendimentos emergenciais via telefone, bastando 

ligar para a fil i< Romac mais J:'Óxima . 
./ Consulte os va res de km rocJd..r, mão-. 2-obra e taxa de hospedagem ANTES de solicitar qualquer serviço, pois 

é necessário a . Ja autorizaçã c p;;r;; are· zação das despesas antes da real ização do atendimento . 
./ Consulte aind êl ·obre nossos Co".-- tos c Manutenção P entiva. 

Atenciosamente,.®""~--'"----
Pedro H 1rique Tertuii ~o 
Coorcen or Pós-Vendas 

De Acordo Cliente 



Prefeitura Municipal de Nova Cantu. 
Nova Cantu Pr. 

Marialva, 21 de Maio de 2013. 

Direitos e Obrigações -Garantia Equipamentos Doosan-Bomag 

Agradecem os a sua preferência pela nossa empresa e pela marca Doosan (ou) Bomag ao adquirir recentemente 
seu equipamento Pá-C rregadeira Dl200 serie 10006. Temos a certeza que ficará muito bem servido pe lo mesmo e 
faremos todos os esforços para prestar- lhe um excelente serviço de Pós-Venda. 

Como a garantiJ do equipamento é dada pelo fabricante e procurando facilitar os entendimentos durante este 
período, esclarecemos a seguir alguns pontos essenciais sobre as coberturas previstas, as quais são definidas pelo 
fabricante do equipamento - Doosan lnfracore ou Bomag em seu TERMO DE GARANTIA que acompanha o produto. 

I • Validade da Garan da: 1 ano ou 2.000 Hrs, o que primeiro ocorrer, a partir da data da entrega técnica ao primeiro 
comprador. 

• Itens cobertos pele: garantia e de RESPONSABILIDADE da ROMAC e DOOSAN: 

../ Todas as regra s de garantia do fabricante consideram o equipamento posto dentro das oficinas do distribuidor . 

../ Entrega Técnica - mão-de-obra do técnico gratuita. 
o km rodJdo é cortesia Romac . 

./ Mão-de-obra gratuita para atendimentos solicitados pelo cliente e que sejam defeitos de fabricação do 
equipamento cobertos pela Doosan ou Bomag(ver Termo de Garantia) . 

./ Peças de Repo~ i ção substitu ídas em função de defeito de fabricação ou material, desde que estejam cobertas 
pela garantia DQosan ou Bomag (ver Termo de Garantia) . 

.Q__Obs.:....!: No caso do distribuidor trocar uma peça em garantia que depois venha a ter a garantia negada 
pela Dcosan ou Bomag, o distribuidor fica, desde já, autorizado e faturar a respectiva peça ao cl iente, 
bem co-no a mão-de-obra correspondente. 

o Obs. 2: Cabe ao cliente, se preciso permitir à Romac obtenção de todas as informações para efetivação 
do for =cimento da garantia, incluindo fotos do equipamento, dos componentes e do local de trabalho. 
O não :) rnecimento de quaisquer dados dá ao concessionário o direito da negação da reclamação de 
garant' _ _,_ 

• Itens NÃO coberto. pe la garantia Doosan ou Bomag e de RESPONSABILIDADE DO CLIENTE: 

./ Quilometrager. percorrida pelo mecânico para prestar atendimentos solicitados pelo cliente durante a garantia 
-7 Será cobrada a quilometragem de ida e volta ao local em todos os atendimentos em garantia. 

o A crité r'o da Romac e conforme a situação no momento do atendimento, poderá haver o rateio da km 
com ou,ros clientes se o deslocamento não for exclusivo para atender o cliente solicitante . 

./ Fazer com o d i.~tribuidor DOOSAN da região todas as revisões periódicas obrigatórias constantes do plano de 
manutenção preventiva, durante o período de garantia. Nesses casos, a mão-de-obra, o km rodado serão por 
conta do client . 

./ O equipament perderá a garantia se estas revisões obrigatórias não forem rea lizadas por técnicos de um 
distribuidor DC JSAN autorizado, conforme previsto no Termo de Garantia . 

./ O cliente dever) util izar somente peças de reposição genuínas adquiridas do distribuidor autorizado, sujeito a 
perda da garantia do equipamento . Óleos e lubrificantes deverão atender à especificação técnica descrita no 
Manual de Inst ruções de Operação e Manutenção . 

./ Fazer a manuL nção preventiva do equipamento conforme prevista no Manual de Instruções de Operação e 
Manutenção, v·sando manter o equipamento em boas condições de operação, inclusive a 1ª troca de óleo e 
todas as dema·:; . 

./ Manutenções r ormais, tais como ajustes, regulagens, reapertos, lubrificações, trocas de óleos, limpezas, etc . 

./ Transporte do quipamento para a oficina da Romac em caso de necessidade. 



./ Mão-de-obra c ::> técnico para atendimentos executados no equipamento, solicitados pelo cliente, e_ que o 
defeito NÃO se a coberto pela garantia; em especial, problemas causados por operação indevida ou mau uso do 
equipamento, <: cidentes, uso de peças não originais e alterações feitas nas características originais do mesmo . 

./ Horas-extras -3- atendimentos re alizados após o horário de expediente e aos finais de semana, solicitados pelo 
cliente, serão acrescidos de 100% do valor de mão-de-obra e da taxa de deslocamento . 

./ Peças de repos'ção que sofrem desgaste natural pelo uso e/ou de troca periódica, em especial: filtros, óleos, 
correias, correntes, material roda r t e, bicos injetores, bulbos, fusíveis, graxas, lâmpadas, pastilhas, lonas e discos 
de freio, embrcJgem, escapamentos, dentes, pinos, buchas e outras {ver Termo de Garantia) . 

./ Peças de repo:'ção danificadas por operação indevida, mau uso, negligência, calamidade natural ou acidente~ 
Danos ou defE tos causados oelo uso c' e peças de terceiros, peças não genuínas Doosan, ou instalação na 
máquina de ê essórios e imole,.....entos não autorizados por escrito pela Romac. Mudança, alteração ou 
modificação d- máquina ou a'gu '1 de ~=us componentes ou peças que não seja por pessoa autorizada pela 
Romac, que a osso critério a"et" o d<?sempenho, a estabilidade ou a finalidade para a qual ela foi fabricada. 
Defeitos sem "'lportância que g -aJ-r: te não afetam a estabilidade ou confiabilidade da máquina. Danos 
causados na c çamba, dentes, s :JC"': jos dentes, lâminas laterais da concha e itens de fixação dos itens 
anteriores, ind "Jendente do terre:~o nc c<.~al a máquina esteja sendo utilizada.~ 

./ Estadia e a lime 1tação dos mecânicos -7 em serviços que se prolonguem por mais de 8 horas será cobrada uma 
taxa de hospec1gem e alimentação . 

./ É facultado ao :liente recorrer à assistência técnica aut or izada de componentes não fabricados pela Doosan, os 
quais mantém sua própria rede de distribuidores autorizados. Estes componentes são, entre outros, pneus, 
baterias, motores de partida, alternadores, reguladores de voltagem, bombas e bicos injetores diesel. Contudo, 
podem ser enc minhados normalmente pelo seu distribuidor . 

./ Fica excluso d .! qualquer forma de c bertura, pagamento ou compensação de despesas, danos diretos ou 
indiretos, a pc ssoas ou bens, perda Je benefícios, cessação de lucros e outros afins, em decorrência de 
defeito de part :! , peça ou componente d ::> produto DOOSAN adquirido . 

./ Este documen > é meramente informati>~o e baseia-se inteiramente no Termo de Garantia do fabricante que 
acompanha o Jroduto e que é, em última instância, o documento oficial a ser considerado para dirimir 
quaisquer dúv as que possam permar ecer. 

• Atendimento Rom c: 

./ Trabalhamos d ~ 22 a 6ª feira das 8:00 h:)ras às 12:00 horas e das 13:15 horas às 18:00 horas . 

./ Aos finais de s :~ mana há plantão de pLças e serviços para atendimentos emergenciais via telefone, bastando 
ligar para a fi lie: Romac mais próxima . 

./ Consulte os va res de km rod ado, mão de-obra e taxa de hospedagem ANTES de solicitar qualquer serviço, pois 
é necessário a Ja autorização para a re a.ização das despesas antes da realização do atendimento . 

./ Consulte ainda ;obre nossos Cont ratos de Manutenção Preventiva. 

Atenciosamente, 

Pedro Henrique Tertulino 
Coorden- ] or Pós-Vendas 

De Acordo CUeote- \ 



Prefeitura Municipa l d-- Nova Cantu. 
Nova Cantu Pr. 

Direitos e Ol rig ;§_ 

Agradecemos a sua preferência 1=e la 10 . 

seu equipamento Pá-C:m egadeira DL20J se. ie 
fa remos todos os esfo rços para prestar-l he u 1 c 

Como a garanf:J do equipamento é ac 
período, esclarecemos a seguir alguns pon ::>s 
fabricante do equipam .!nto - Doosan lnf rac re 

- Garantia Equipamentos Doosan-Bomag 

empresa e pela marca Doosan (ou) Bomag ao adquirir recentemente 
:>35. Temos a certeza que ficará muito bem servido pelo mesmo e 
.lente serviço de Pós-Venda. 

elo fabricante e procurando facilita r os entendimentos durante este 
senciais sobre as coberturas previstas, as quais são defi nidas pelo 
Bomag em seu TERMO DE GARANTIA que acompanha o produto. 

I • Validade da Garan ia: 1 ano ou 2.0CJ r 5, Je primeiro ocorrer, a partir da data da entrega técnica ao primeiro 
comprador. 

• Itens cobertos pei<J l!arantia e de RE~ PO S. ~I .JADE da ROMAC e DOOSAN: 

../ Todas as regras de garantia do fa .:>ric nt 

../ Entrega Técnic -mão-de-obra c o te : n· 
o km rod·:do é cortesia Ror1ac 

../ M ão-de-obra gratuita para ate 1di r er 
equipamento cobertos pela Doosan u I 

../ Peças de Repo~ i ção substituídas err fu 
pela garant ia D;Josan ou Bomag ( 1er -e r 

Q__Obs~: No caso do distri ::> ui :J r 
pela Dcosan ou Bomag, :J d tr" 
bem cc-no a mão-de-o br :~ cc re 

o Obs ::. : abe ao clien .e, ~ 21.. 

do fvc cimento da garc: t i< Jr. 

Jnsideram o equipamento posto dentro das oficinas do distribuidor . 

gratuit a. 

· solicitados pelo cl iente e que sejam defeitos de fabricação do 
1ag(ver Termo de Garantia) . 
::> de defeito de fabricação ou material, desde que estejam cobertas 
de Garantia ). 

car uma peça em garantia que depois venha a t er a garantia negada 
dor fica, desde já, autorizado e fatu rar a respect iva peça ao cliente, 
n"erte. 
oerr iti r à Romac obtenção de todas as informações para efetivação 
ndo ·atos do equipamento. dos componentes e do local de trabalho. 

O nê" o '"~rnecimento ~e uc: _.ÇL d.,. de s dá ao concessionário o direito da negação da reclamação de 
gara:, ·-. 

• Itens NÃO coberto pela garantia De 'JS2 c :>na,; e de RESPONSABILIDADE DO CLIENTE: 

../ Quilometrage. percorrid a pelo n ec ' n · 
-7 Será co b rad~ a quilometrager de dé 

o A crité· J da Romac e co 1fc Tl' 

com ot.. .ros clientes se o es c; 

../ Fazer com o d. t ribuidor DOOS.l \J c 

manutenção pr 2ventiva, durante o er 
conta do cliente . 

../ O equipamento perderá a garar tic: st. 
distribuidor DOJSAN autorizado, co r 'o 

../ O cl iente deve r<) utilizar som~ nte p a. 
perda da gara ~ ia do equipa.nento. )J 

Manual de lnst • JÇÕes de Ope·açã o e VI 
../ Fazer a manut nção preven ·va ::!c ~c. 

Manutenção, v sando mante· o eq J<: 

todas as demais. 
../ Manutenções r 'J rmais, tais come aj ;t< 

../ Transporte do equipamento ara a c 

nra orest ar atendimentos solicitados pelo cliente durante a garantia 
'C La ao local em todos os atendimentos em garantia. 
; itua-:ão no momento do atendimento, poderá haver o rateio da km 
nt o não for exclusivo para atender o cl iente solicit ante. 
~ o to::las as revisões periódicas obrigatórias constantes do plano de 
> de 5arant ia. Nesses casos, a mão-de-obra, o km rodado serão por 

.a .. revisões obrigatórias não fo rem realizadas por técnicos de um 
previsto no Termo de Garantia . 
• -P sição genuínas adquiridas do distribuidor autorizado, sujeito a 
c !u rif icantes deverão atender à especif icação técnica descrita no 
terçZo. 
1mer .o conforme prevista no Manual de Instruções de Operação e 
1to un boas condições de operação, inclusive a 1ª troca de óleo e 

egulc:gens, reapertos, lubrificações, trocas de óleos, limpezas, etc . 
-· Rcmac em caso de necessidade. 



• 

./ Mão-de-obra co técnico para ater ;n 
defeito NÃO se;a coberto pel ""' garar a; 
equipamento, ;;cidentes, uso de peç · ~ 

./ Horas-extras -; atendiment os reali de 
cliente, serão acrescidos de 1')0% de a 

./ Peças de repos·ção que sofr _m c' e d~ 

correias, correntes, material : da b. 
de freio, embreagem, escapa 'len,o. de 

./ Peças de repos;ção danificadas po p 
Danos ou defe-~os causados Jel 
máquina de : essórios e i ole 
modificação L- máquina OL ~ "' 

Romac, que « Jsso critério É..!..._ 

Defeitos se 1 1portância q ~ 
causados n:> co :amba, der. ~ 
anteriores, i.,. oendente do : rrE 

./ Estadia e alimc'1tação dos m cân·c 
taxa de hospecagem e alime açi; ~ 

./ É facultad o ao cl iente recorre- à ~ s. .[ 
quais mantérT' sua própria r de 
baterias, moto·cs de partida, alte • 
podem serene< minhados no1 11al 1 .c. 

./ Fica excluso d,_ qualquer f n a .c-
indiretos, a p,._.:;soas ou bcr , p 
defeito de pare.?, peça ou cor por ~ 

./ Este documc, :> é meramc ~ in c: 
acompanha o f)roduto e q _ é, _ 
quaisquer dúv· Jas que poss;:; 1 p r 

Atendimento Rom -· -· 

./ Trabalhamos dr. 2ª a 6ª feira as [ 

./ Aos finais de se mana há plél :ão ') 

ligar para a fil'a! Romac mais ·óx 
./ Consulte os v2 1ores de km rc 1dc 

é necessário a sua autorizaç[ pa '(. 

./ Consulte ainda sobre nossos :mt 

Atenciosamente, 

Pedro Henrique Tertu · o 
Coordena dor Pós-Ven dCJ 

-~~MUI\! "\,) /(' 

~' ~ 

~ oSJdi---~ 
ct H-· N. -· 
ç.. Q __ ---;;.· ___ -0f1"- ( 

c~ executados no equipamento, solicitados pelo c t. e; e.:;. o 
especial, problemas causados por operação indevida ou mau uso do 

Jr'gir ais e alterações feitas nas características originais do mesmo . 
JAs c horário de expediente e aos finais de semana, solicitados pelo 
i c m; o-de-obra e da taxa de deslocamento . 
1atu 31 pelo uso e/ou de troca periódica, em especial: fi ltros, óleos, 
in ·et:nes, bulbos, fusíveis, graxas, lâmpadas, pastilhas, lonas e discos 
s, pir os, buchas e outras (ver Termo de Garantia) . 
-~ J ir devida, mau uso, negligência1 calamidade natural ou acidente~ 

::: : "e terceiros, pecas não genuínas Doosan, ou instalação na 
:: rizados por escrito pela Romac. Mudança, alteração ou 

.:_·c ·-o 'lentes ou pecas que não seja por pessoa autorizada pela 
n a estabilidade ou a finalidade para a qual ela fo i fabricada. 

"~ 40etam a estabili dade ou confiabilidade da máquina. Danos 
~es, lâminas laterais da concha e itens de fixação dos itens 

r .! -;uina este ja sendo utilizada.7 
1 q;r tiços que se prolonguem por mais de 8 horas será cobrada uma 

·c. ica autorizada de componentes não fabricados pela Doosan, os 
o ·;;s autorizados. Estes componentes são, entre outros, pneus, 

-c :;u ~ Jores de voltagem, bombas e bicos injetores diesel. Contudo, 
J .. e Jist ribuidor. 
u 'él vgamento ou compensação de despesas, danos diretos ou 
e : · 'os, cessação de lucros e outros afins, em decorrência de 
r DOOSAN adquirido. 

b . _·a-se inteiramente no Termo de Garantia do fabricante que 
ir ~.ância, o documento oficial a ser considerado para dirimir 

~ · L "O horas e das 13:15 horas às 18:00 horas . 
e ;. " ·ços para atendimentos emergenciais via telefone, bastando 

.)t :. •.• Jxa de hospedagem ANTES de solicitar qualquer serviço, pois 
o ·· s despesas antes da realização do atendimento. 

, 1u .:. 1ção Preventiva . 

De Acordo Cliente 



á-A f'.1 U -11 /.,-., 
RECEBEMOS DE AOMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L TOA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 

/; NF-e 
DATA DE RECEBIMENTO I IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR t:fo 000.001 . 1~ 

.., SÉRIE~ 
I 

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFE 

I I I I I li ~~ 11 ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD Documento Auxiliar de 
Nota Fiscal Eletrônica ,.. 

ll eJ•!nfulf RUA E. 4727 
O· Entrada 

PAROU E HOATENCIA CHAVE DE ACESSO QJ 1. Saida 

86990000- MARIALVA - PR NO 000.001 .125 
41 13.0591 .5956.7800.0543.5500.1000.0011.251 0.0003.4493 

Telefone: (44) 3232-1717 C onsulta d e autenticidad e no portal nacional d a N F-e Série 001 
FL 1 I 1 

www.n fe .fazenda.gov.br/p ortal ou no site da S efaz Autorizadora 

NATUREZA DA OPERtJiÃO 
5102-VENDA MAQ INAS NOVAS 

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 
1411 30071151 768 20/0512013 16:15:20 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 
9054572090 

DESTINATARIO I REMETENTE 

NOME RAZÃO SOCIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

ENDEREÇO 

RUA RUA BAHIA 85 

MUNICIPIO 

NOVACANTU 

FATURA 
1125-0 1 
1125-02 
1125-03 

2010512013 
201061201 3 
20107/2013 

CÁLCULO DO IMPOSTO 

185.000.00 
4.566.66 
4.566.66 

I FISC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO 

I FONE/FAX 
4435271281 

1125-04 
1125-05 
1125-06 

20108120 13 
20/09/2013 
20/1012013 

I CNPJ 
91.595.67810005-43 

I CNPJICPF 
77.845.394.0001-03 

I BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

I CEP 
87.330·000 

I UF 
PR 

4.566,66 
4.566.66 
4.566,66 

I INSCRIÇÃO ESTADUAL 
ISENTO 

1125-07 
1125-08 
1125-09 

2011112013 
20/ 1212013 
20101120 14 

4.566.66 
4.566,66 
4.566.66 

1125-1 0 
11 25- 11 
1125-12 

DATA DA EMISSÃO 
2010512013 

DATA DA ENTRADA/SAlDA 

HORA DE SAÍDA 

201021201 4 
20103/2014 
20104/201 4 

4.566,66 
4.566.66 
4.566.66 

BASE DE CÁLCULO DE ICMS I VALOR DO ICMS I BASE DE CALCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 
322.000,00 38.640.00 0,00 0,00 322.000.00 

VALOr -~ETE I VALOR DO SEGURO I DESCONTO I OUTRAS DESPESAS E ACESSORIOS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 
0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 322.000,00 

c____ 

TRANSPORTADOR / VOLUMESTRANSPORTADOS 

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA I CODIGO ANTT I PLACA DO VEiCULO UF I CNPJICPF 
ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L TOA l ·Destinatário 05511313 IAN3154 AS 91595678000110 

ENDEREÇO 
RODOVIA AS 118 3215 CQHAB C 94030260 

QUANTIDADE I ESPÉCIE 
1 EQUIPAMENTO 

I MARCA 
MERCEDES BENZ 

MO~ELO D~200 

S ERIE DIOGCI·ILACKC101 0006 

acionada po~ motor a diesel, 06 cilind:ps. 

:urbo alimentado, injecaoo de combust ivel 
di :-e t a elet.ronic ament.e cont=-clado , 
potencia de 158 hp, fabricado pelo mesmb 
fabr icante do equipamento, ventilado: 1 

MUNICIPIO 

GRAVA TAl 

NUMERAÇÃO 

do radiador de agua reve::-sivel hid:auli,:amente, 
e dema1s ca:acte:isticas c f e ?:-egao n 0~ 0-20 1 3 

CÁLCULO DO ISSON 

1 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 
0.00 

BASE DE CALCULO DE ISSON 

DADOS ADICIONAIS 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
Contato: 3449- Depto: 100 - Vendedor: 0212-DANIELE 

l UF 
AS 

I PESO BRUTO 

0,00 

Cond. Pagto: FATURAMENTO ESPECIAL 2/FATURAMENTO ESPECIAL 2/FATURAMENTO ESPECIAL 2/FATURAMENTO ESPECIAL 
2/FATUAAMENTO ESPECIAL 2/FATUAAMENTO ESPECIAL 2/FATUAAMENTO ESPECIAL 2/FATUAAMENTO ESPECIAL 2/FATUAAMENTO 
ESPECIAL 2/FATUAAMENTO ESPECIAL 2/FATURAMENTO ESPECIAL 2/FATUAAMENTO ESPECIAL 2/FATURAMENTO ESPECIAL 
2/FATURAMENTO ESPECIAL 2/FATURAMENTO ESPECIAL 2/FATU AAMENTO ESPECIAL 2/FATURAMENTO ESPECIAL 2/FATUAAMENTO 
ESPECIAL 2/FATURAMENTO ESPECIAL 2/FATUAAMENTO ESPECIAL 2/FATUAAMENTO ESPECIAL 2/FAT URAMENTO ESPECIAL 

ICMS: "Base de calculo do ICMS reduzida 5 (porcento) nas saidas de aparelhos. maquinas e veículos USADOS e. 20(por cento) nas saidas de 
motores. moveis e vestuarios. USADOS conforme Anexo 11, item 3 do Decreto 1980/2007 (RICMSIPR). 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 
0570069874 

11300.000 
I PESO LÍQUIDO 

1 1300.000 

VALOR DO ISSON 
0.00 

RESERVADO AO FISCO 

. 
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DATA DE RECEBIMENTO ' IDENT IFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ~f\..OqQ.,El.J~~· • ' J 

""'"""""'""'"""""'"""""""'"'"""';:::~;:;~:~~:-~:·;:;~::~:""'""'"""'""""'""'"'~;~·;·~""""'"'"""1"'1""'1"'1"""1""1""'1""""""""""1""""""'"""""""1::; -~~~~~ _,'fY 
ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L TO Documento Auxohar de 

Nota Fiscal Eletrónica 114•Juf§tf RO O RS 118, KM20, 3215 O- Entrada Gl 
CHAVE DE ACESSO PARQUE JAQUELINE 1 • Saída L_j 

94030260- GRAVA TAl· RS 

Telefone. (51 ) 3488-3488 
N°000.016.118 

Série 001 
FL 1 I 1 

4313.0591.5956.7800.0 110.5500. 1000 0161 1810 0022 4818 

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 
6102-VENOA MERCADORIA ADQ/REC TERC 12'4 

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 
143130074141682 20/05/201 3 16 05: 19 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 

0570069874 

DESllNATARIO I REMETENTE 

NOME RAZÃO SOCIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

ENDEREÇO 

RUA RUA BAHIA 85 

MUNICIPIO 

NOVA CANTU 

FATURA 
1611 8-01 20/0512013 
161 18-02 2010612013 
16118-03 20/07/2013 

CÁLCULO DO IMPOSTO 

185.000,00 
4 566,66 
4 566.66 

I FISC.ESTADUAL SUBST.TRIBUTÁRIO 

I FONE/FAX 
4435271281 

16 118-04 20108/20 13 
161 18-05 2010912013 
16118-06 20110/2013 

I
CNPJ 

91 595 678/0001-10 

I CNPJICPF 
77.845 394.0001-03 I BAIRROIOISTRITO 

CENTRO 
I CEP 

87 330-000 

I UF 
PR 

4.566,66 
4.566.66 
4.566,66 

I INSCRIÇÃO ESTADUAL 

ISENTO 

16118-07 2011112013 
16 118-08 2011212013 
16118-09 2010112014 

4 566,66 
4 566,66 
4 566 66 

OATA OAEM1SSÃO 

20105/2013 

DATA DA ENTRADA/SAlDA 

HORA DE SAlDA 

16118-10 20/021201 4 
16118-11 2010312014 
16118-12 2010412014 

4 566,66 
4 566.66 
4 566.66 

BASE DE CÁLCULO DE ICMS I VALOR DO ICMS I BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 
322 000,00 38 640,00 0,00 0.00 322 000,00 

VALOR"' -~ETE I VALOR DO SEGURO I DESCONTO I OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 
0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 322 000,00 .______ 

TRANSPORTADORIVOLUMESTRANSPORTADOS 

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA I CÓDIGO ANTI I PLACA DO VEICULO UF I CNPJICPF 
ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E E QUIPAMENTOS L TOA 1·0estinatãno 0551 1313 ISZ3158 RS 9 1595676000110 

ENDEREÇO MUNICIPIO I UF 
INSCRIÇÃO ESTADUAL 

RODOVIA RS 118 3215 COHAB C 94030260 GRAVA TAl RS 0570069874 

OUANTIOADE NUMERAÇÃO I ESPECIE 
1 EQUIPAMENTO 

I MARCA 
MERCEDES BENZ 1 

I PESO BRUTO 
11300 000 

I PESO LÍOUIDO 
11300.000 

DADOS DO PRODUTO I SERVIÇOS 
COD.PROO. I DADOS DO PRODUTO I SERVIÇOS I NCM 

1 
CST1CFOPt N L OUANT 1 v UNITARIO 

1
VAL DESC. r~ DESC 

1 
GN00:>35 

CÁLCULO DO ISSQN 

! Pl\ CAAR!:GI\0!: I RA ::>L200 

I NOVA i".ARCI\ DOCSI\N 
~ 8~295:99 ! OOO ! €102! UN! 
I I I 

I I I I 
~~O::JELO DL200 I I I 
I I I 
l s ER!E OiiGCI·:LI'.CCCl010034 I I 
I I I 
!aci onada po r mot.or a diesel , 06 ci l indrJs, J 

!turbo alimentado, in) ecaoo de com.bust1v~ 1 
!direta e let:on icament e cont:olado , J 

lpo t enci a de 158 hp, f abr icado pe l o mesm(l 
l tabricante do equipamento , vent:~ador I 
lco radi ador de agua rever s i vel hidraulidamente, 
e dema is ca racteri s t i cas cfe Pregao n o·o- 2013 

j í 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

í l 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I I 
I I 

l l 

! 322 . 000 , 00 ! 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

l l 

ü , CO ! 0 , 00 ! 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

i l 

v TOTAL 

1 
BC ICMS 

1 
V .ICMS r~ ICMS 

322.COO , CO ~22.000,00 ] ~ . 6~0 . (<:• !L,-' 

I I I 
I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I I 
I I 
I I 

l l i 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 
0,00 

BASE DE CÁLCULO DE ISSON VALOR DO ISSON 

0.00 

DADOS ADICIONAIS 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
Contato. 22481 • Oepto: 100 · Vendedor 0103-DANIELE OLSON 
Cond. Pagto FATURAMENTO ESPECIAL 2JFATURAMENTO ESPECIAL 2/FATU RAMENTO ESPECIAL 21FATURAMENTO ESPEC IAL 

2/FATURAMENTO ESPECIAL 2JFATURAMENTO ESPECIAL 21FATURAMENT0 ESPE CIAL 2/FATURAMENTO ESPECIAL 2/FATURAMENTO 
E SPEC IAL 2JFATURAMENTO ESPECIAL 2JFATURAMENTO E SPECIAL 21FATURAMENTO ESPECIAL 2JFATURAMENTO ESPECIAL 
2/FATURAMENTO ESPECIAL 2JFATURAMENT0 E SPECIAL 21FATURAMENTO ESPECIAL 21FATURAMENTQ ESPECIAL 21FATURAMENTO 
ESPECIAL 2/FAT URAMENTO ESPECIAL 2JFATURAMENTO E SPECIAL 2JFATURAMENTO ESPECIAL 21FATURAMENTO ESPECIAL 

MAQUINAS NOVAS. RS. Alíquota diferenciada conf. Decreto 47 34612010 artigo 27, V I, h Apendice I. Secao 111, do RICMS Decreto nr. 37699197 
Alíquota de ICMS 4% cfe resolucao do senado federal 13112. Para PJ Contribuinte de ICMS. 
PLACA PRANCHA ISY 2585 

0 .00 

RESERVADO AO FISCO 



-
~ -- u !::-:-.. . /1, 

RECEBEMOS DE ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L TDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO '"' NF-e (I' 
:<> 

DATA DE RECEBIMENTO I IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR { ..fYO 000.016.119 "V 
SÉRI~ ~.(lP ... ,, 

""""''""""""'"'""""'"'""""""""'"'""""'""'"""""'"'""""""""""'"'"""""'"'"'""'"""""'""'""""""'""""""""'""'"""'""""""""'"""'""'""'"'"""'""'"" trt''"r;'(":""'""'"· 

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFE 

li I I 11 I I I -lo/ ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L TD Documento Auxihar de 

/l@•lnf@f 
Nota F1sca1 Eletr6n1ca 

ROD RS 118. KM 20,3215 
O- Entrada QJ v 

PARQUE JAQUELINE 1 -Saída CHAVE DE ACESSO 

94030260 ·GRAVA TAl - RS N°000.016.119 
4313.0591.5956 7800.0110.5500 1000 0161 1910 0022 4858 

Telefone. (51) 3488-3488 Série 001 
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e 

FL 1 I 1 
www. nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 

NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 
6102-VENDA MERCADORIA ADQIREC TERC 12% 143130074144199 20105120131607 19 

INSCRIÇÃO ESTADUAL I FISC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO I CNPJ 
0570069874 91 595 67810001-10 

DESTINATARIO I REMETENTE 

NOME RAZÃO SOCIAL I CNPJICPF DATA DA EMISSÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 77 845 394 0001-03 20105/2013 

ENDEREÇO I BAIRRO/DISTRITO I CEP DATA DA ENTRADA/SAÍDA 

RUA RUA BAHIA 85 CENTRO 87.330-000 

MUNICÍPIO I FONE/FAX I UF I INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 

NOVACANTU 4435271281 PR ISENTO 

FATURA 

16119-01 2010512013 185.000,00 16119-04 2010812013 4.566,66 16119-07 2011112013 4.566,66 16119-10 2010212014 4.566,66 
16119-02 2010612013 4.566,66 16119-05 2010912013 4.566,66 16119-08 2011212013 4.566,66 16119-11 2010312014 4 566 66 
16119-03 2010712013 4.566,66 16119-06 2011012013 4.566.66 16119-09 2010112014 4.566 66 16119-12 20104/2014 4 566 66 

CÂLCULO DO IMPOSTO 

BASE DE CÁLCULO DE ICMS I VALOR DO ICMS I BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 

322.000,00 38.640,00 0.00 0.00 322 000,00 

VALOR I' . .,ETE I VALOR DO SEGURO I DESCONTO I OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS VALOR DO IPI VAlOR TOTAL DA NOTA 

0,00 0.00 0,00 0.00 000 322 000,00 
'---

TRANSPORTADORIVOLUMESTRANSPORTADOS 

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA I CÓDIGO ANTT I PLACA ao veicuLO UF I CNPJICPF 

ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L TDA 1-0estinatáno 05511313 ISZ3158 RS 91595678000110 

ENDEREÇO MUNICÍPIO I UF INSCRIÇÃO ESTADUAL 

RODOVIA RS 118 3215 COHAB C 94030260 GRAVA TAl RS 0570069874 

QUANTIDADE I ESPECIE I MARCA NUMERAÇÃO I PESO BRUTO T PESO LÍQUIDO 
1 E QUIPAMENTO MERCEDES BENZ 1 11300,000 11300.000 

DADOS DO PRODUTO I SERVIÇOS 
COD.PROD. I DADOS DO PRODUTO I SERVIÇOS v TOTAL I BC ICMS I v ICMS I' ICMS 

GNOOS37 

CÂLCULO DO ISSQN 

! PA CARREGAO!: IRA DL200 

I NOVA MARCA DOOSAN 

[ s~295J99 [ ooo [ 6 l 02IuN! I 322 .ooo ,oo T o. oo ! o,oo I 
I I I I I I 

I I I I I I I 
!MODELO DL20 0 I I I I I I 
I I I I I I I 
lsERIE DWGCW:.ACTC1010035 I I I I I I 
I I I I I I I 
!acionada por motor a diesel. 06 cill:>drl s , J I J I I 
! turbo alimentado, injecaoo de co~.bust ivÜ I I I I J 
!direta eletr onicamente cont r olado, I J I I I I 
Jpotencia de 158 hp, !abricado pel o ~res~ J I I I I 
J fabricante do equipan:ento, ventilador J J J J I 
lco rad1ador de agua reversível hidrauliJamente, I J J J 
l e demais caracte ríst i cas c:e Pregao n oJ0-2013 I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 

i i i I I I 1 I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I i 

3 22 . 000 , 00 b22 .000,00 ~ • . 640J·C !12, 0 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

i 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

i 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 

0,00 

BASE DE CÁLCULO OE ISSON VALOR DO ISSON 

0,00 

DADOS ADICIONAIS 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
Contato: 22485 • Depto: 100 ·Vendedor. 0103-DANIELE OLSON 
Cond. Pagto: FATURAMENTO ESPECIAL 2/FATURAMENTO ESPECIAL 21FATURAMENTD ESPECIAL 2/FATURAMENTO ESPECIAL 
21FATURAMENTO ESPECIAL 2/FATURAMENTO ESPECIAL 21FATURAMENTO ESPECIAL 2/FATURAMENTO ESPECIAL 21FATURAMENTO 
ESPECIAL 2/FATURAMENTO ESPECIAL 2/FATURAMENTO ESPECIAL 2/FATURAMENTO ESPECIAL 21FATURAMENTO ESPECIAL 
2/FATURAMENTO ESPECIAL 2/FATURAMENTO ESPECIAL 21FATURAMENTO ESPECIAL21FATURAMENTO ESPECIAL21FATURAMENTO 
ESPECIAL 21FATURAMENT0 ESPECIAL 21FATURAMENTO ESPECIAL 2/FATURAMENTO ESPECIAL 21FATURAMENTO ESPECIAL 

MAQUINAS NOVAS . RS- Aliquota diferenciada conf. Decreto 47.34612010 art1go 27, VI, h Apendice I, Secao 111, do RICMS Decreto nr 37699197 
Ahquota de ICMS 4% ele resolucao do senado federal 13112. Para PJ Contribuinte de ICMS. 

0.00 

RESERVADO AO FISCO 



, 
MUNICIPIO DE NOVA CANT 

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

Rua Bahia, n° 85- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

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

EXTRATO DE CONTRATO. REF. PROCESSO LICITATÓRIO n° 018/2013 
EDITAL DE PREGÃO n° 010/2013 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, PARANÁ 
CNPJ n° 77.845.394/0001-03 

CONTRATADO: ROMA C TÉCNICA DE MÁQUINAS 
EQUIPAMENTOS LTDA 
CNPJ. 91.595.678/0001-10 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 03 (três) Pá Carregadeiras. 
VALOR: R$-966.000,00 (Novecentos e Sessenta e Seis 

Mil Reais). 
ASSINATURA: 16 de Maio de 2.013. 
VIGÊNCIA: 03 (três) anos .. 

PUBLICADO EM Jf I t7 :;tcfP(,::J_ 
JORNA~6~ Y7G1 (/u .7.,.,/r··t-W·l 
EDIÇÃO N.0_fS3 !- ,/-"j .o ç _ 

RESPONSÁVEL_.....;;$%~7Í--=-

E 



Sábado, 18 do mal o de 201 3 
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MUNICÍPIO DE NOVA CAN "\·~-,p~:--~;; 
Estado do Paraná 'Vvv- r·::.r-~ 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 d ... _ 

Rua Bahia, n° 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

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

CONTRATO ADMINISTRATIVO 

REF. PROCESSO LICITATÓRIO n° 018/2013 
EDTIAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 010/2013 

IDENTIFICACÃO DAS PARTES CONTRATANTES 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná, com sede 
administrativa na Rua Professor João Farias da Costa, s/n°, bairro Centro, CEP 87.330-000, neste 
ato representado por AIRTON ANTONIO AGNOLIN, Prefeito Municipal, brasileiro, separado, 
Carteira de Identidade no 4.414.003-9 SSP-PR e inscrita no CPF sob o no 676.205.159.68. 

CONTRATADA: ROMAC TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, com sede 
Rodovia RS 118 KM 20, no 3215, Cidade Gravatai - RS, Estado do Paraná, inscrita no C.N.P.J. sob 
o no 91.595.678/0001-10, representada neste ato por Sr Patrick Maicon Motta, Gerente 
Comercial, casado, carteira de identidade no 2998.192 e inscrito no CPF sob n° 034.771.679-29. 

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato, 
considerando os expedientes constantes do Processo Licitatório n° 018/2013 - ·Edital 
de Pregão, na Forma Presencial no 010/2013, que se regerá pelas cláusulas seguintes 
e pelas condições descritas no presente. 

DO OBJETO 

Cláusula 1a. O presente contrato tem por objeto a " Aquisição de 03 (três) Pá 
Carregadeiras", conforme especificações apresentadas na Carta Proposta da Empresa Contratada, 
constantes no Processo Licitatório acima descrito. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Cláusula 2a. A CONTRATANTE deverá: 

a) Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA referente a aquisição; 

b) Proporcionar condições para a boa execução dos serviços; 

c) Indicar servidor da CONTRATANTE responsável pela fiscalização dos serviços prestados 
pela CONTRATADA. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Cláusula 3a, A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todos os danos causados por seus 
funcionários à CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da 
entrega do produto. 



MUNICÍPIO DE NOVA CANT 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 
Rua Bahia, n° 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

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

Clausula 4a. A CONTRATADA devera reparar, corrigir, as suas expensas, os materiais 
entregues em que verifique vícios, defeitos ou incorreções, e na condições da garantia ofertada 
na carta proposta da empresa. 

DO VALOR 

Cláusula sa. O valor a ser pago pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA pelo 
total dos itens, constante deste contrato é de R$-966.000,00 (Novecentos e Sessenta e Seis Mil 
Reais). 

DO PAGAMENTO 

Cláusula 6a. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal, referente ao material 
especificado, objeto deste contrato, e, o pagamento será executado mediante entrega, 
medição/fiscalização, aceitação e da seguinte forma: 

R$-555.000,00 (Quinhentos e Cinquenta e Cinco Mil Reais) no ato da entrega dos equipamentos; 

R$-30 Parcelas mensais de R$-13.700,00 (Treze Mil e Setecentos Reais), sendo a primeira parcela 
a ser paga no dia 20/Junho/2013 e as demais 29 parcelas todo dia 20 (Vinte) de cada mês 
subsequente. 

Cláusula 7a, O preço apresentado pela CONTRATADA em sua proposta comercial 
permanecerá fixo e inalterado durante toda a vigência do contrato e seus aditamentos, enquanto 
perdurar o contrato. 

§ 1o. A Carta Proposta da empresa é parte integrante deste contrato, devendo ser 
obedecidas as condições nela impostas. 

DA EXECUÇÃO, ALTERAÇÃO, INEXECUÇÃO OU RESCISÃO 

Cláusula sa. O presente contrato regular-se-á no que concerne à sua execução, inexecução 
ou rescisão pelas disposições da Lei no 8666/93, de 21 de junho de 1993, observadas suas 
posteriores alterações, por suas cláusulas e pelos preceitos e princípios do direito público. 

DO PRAZO 

Cláusula ga, O prazo de vigência do contrato será até 03 anos, a partir desta data, podendo 
ser rescindido, independentemente de aviso ou notificação pela CONTRATANTE. 

DAS CONDIÇÕES GERAIS 

Cláusula 10a. Não será permitida a sub-contratação de serviços. 

Cláusula 11a. A CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber os materiais em 
desacordo com o previsto neste contrato, podendo rescindi-los, nos termos do art.78, da Lei 
Federal no 8.666/93. 



MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
Estado do Paraná 

CNPJ N. 0 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, n° 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

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

DAS PENALIDADES 

Cláusula 12a. Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou 
no contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87, 
da Lei 8.666/93, sem prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis. 

Cláusula 13a. As penalidades previstas neste contrato poderão deixar de ser aplicadas, 
total ou parcialmente, a critério do (representante da CONTRATANTE), se entender as 
justificativas apresentadas pela CONTRATADA como relevantes. 

DAS COMUNICAÇÕES 

Cláusula 14a. As comunicações entre as partes contratantes, relacionadas com o 
acompanhamento e controle do presente Contrato, serão sempre feitas por escrito. 

DO FORO 

Cláusula 16a. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do Contrato, as partes elegem 
o foro da comarca de Campina da Lagoa, Estado do Paraná. 

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de 
igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 16 r.Maio de 2013. 

ffii:j~N~ ROMAC~ED~ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 11Ó -~NOLÍN L TOA 

Contratante Contratado 

[91.595 .678/0001 ::tõl 
ROMAC TÉCNICA DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS LTOA. 

ROD. RS 118, KM • 20, N° 3215:J 
ÃO GERALDO • CEP: 94030-260 

GRAVATA! • RS 



PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE: 

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

118, km 20, número 3215, 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 

2619, 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 

91.595.678/0006-24, estado de Santa Catarina; e na cidade de Chapecó, estabelecida na Av. Pedro 

Giordano Cella, 810 D, Bairro Trevo, CNPJ sob o número 91.595.678/0007-05, estado de Santa Catarina, 

neste ato representadas por seu Diretor JEFFERSON DA SILVA RECUS, brasileiro, casado, empresário, CPF 

número 000.598.210-35, Cédula de Identidade número 02241502501. 

OUTORGADO: 

PATRICK MAICON MOTTA, brasileiro, casado, CPF número 034.771.679-29, Cédula de Identidade número 

2.998.192 emissão em 03/01/2006, pela SSP/SC em Chapecó/SC, residente e domiciliado na Rua Vitória Dei 

Ângelo, 634B, bairro Jardim Cidade Monções- 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 cumprimento do presente mandato, os quais dou 

como declarado, por mais especiais que sejam, inclusive os de substabelecer esta em parte ou em todo. 

Esta procuração é válida até 30 de junho de 2013. 

\ 

~······--·-·-··-······-··-·-·······-··-·········-······-···-······-·······-··········--··: 

(91.595.678/0001 =101 
ROMAC ·TÉCNICA DE MÁQUINAS 

E EQUIPAMENTOS lTDA. 

L OOOVIA RS 118 • KM 20 • N" 324:J 
OIST. SEDE· CEP: 94030.260 
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Estado do Paraná tv. • 
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

Rua Bahia, n° 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

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

CONTRATO ADMINISTRATIVO 

REF. PROCESSO LICITATÓRIO n° 018/2013 
EDTIAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 010/2013 

IDENTIFICACÃO DAS PARTES CONTRATANTES 

0 Va Can~~) 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná, com sede 
administrativa na Rua Professor João Farias da Costa, s/n°, bairro Centro, CEP 87.330-000, neste 
ato representado por AIRTON ANTONIO AGNOLIN, Prefeito Municipal, brasileiro, separado, 
Carteira de Identidade n° 4.414.003-9 SSP-PR e inscrita no CPF sob o n° 676.205.159.68. 

CONTRATADA: ROMAC TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, com sede 
Rodovia RS 118 KM 20, n° 3215, Cidade Gravatai - RS, Estado do Paraná, inscrita no C.N.P.J. sob 
o no 91.595.678/0001-10, representada neste ato por Sr Patrick Maicon Motta, Gerente 
Comercial, casado, carteira de identidade n° 2998.192 e inscrito no CPF sob n° 034.771.679-29. 

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato, 
considerando os expedientes constantes do Processo Licitatório n° 018/2013 - Edital 
de Pregão, na Forma Presencial n° 010/2013, que se regerá pelas cláusulas seguintes 
e pelas condições descritas no presente. 

DO OBJETO 

Cláusula 1a. O presente contrato tem por objeto a "Aquisição de 03 (três) Pá 
Carregadeiras", conforme especificações apresentadas na Carta Proposta da Empresa Contratada, 
constantes no Processo Licitatório acima descrito. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Cláusula 2a. A CONTRATANTE deverá: 

a) Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA referente a aquisição; 

b) Proporcionar condições para a boa execução dos serviços; 

c) Indicar servidor da CONTRATANTE responsável pela fiscalização dos serviços prestados 
pela CONTRATADA. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Cláusula 3a, A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todos os danos causados por seus 
funcionários à CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da 
entrega do produto. 
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Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

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

Clausula 4a, A CONTRATADA devera reparar, corrigir, as suas expensas, os materiais 
entregues em que verifique vícios, defeitos ou incorreções, e na condições da garantia ofertada 
na carta proposta da empresa. 

DO VALOR 

Cláusula sa. O valor a ser pago pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA pelo 
total dos itens, constante deste contrato é de R$-966.000,00 (Novecentos e Sessenta e Seis Mil 
Reais). 

DO PAGAMENTO 

Cláusula 6a. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal , referente ao material 
especificado, objeto deste contrato, e, o pagamento será executado mediante entrega, 
medição/fiscalização, aceitação e da seguinte forma: 

R$-555.000,00 (Quinhentos e Cinquenta e Cinco Mil Reais) no ato da entrega dos equipamentos; 

R$-30 Parcelas mensais de R$-13.700,00 (Treze Mil e Setecentos Reais), sendo a primeira parcela 
a ser paga no dia 20/Junho/2013 e as demais 29 parcelas todo dia 20 (Vinte) de cada mês 
subsequente. 

Cláusula 7a, O preço apresentado pela CONTRATADA em sua proposta comercial 
permanecerá fixo e inalterado durante toda a vigência do contrato e seus aditamentos, enquanto 
perdurar o contrato. 

§ 1o. A carta Proposta da empresa é parte integrante deste contrato, devendo ser 
obedecidas as condições nela impostas. 

DA EXECUÇÃO, ALTERAÇÃO, INEXECUÇÃO OU RESCISÃO 

Cláusula sa. O presente contrato regular-se-á no que concerne à sua execução, inexecução 
ou rescisão pelas disposições da Lei n° 8666/93, de 21 de junho de 1993, observadas suas 
posteriores alterações, por suas cláusulas e pelos preceitos e princípios do direito público. 

DO PRAZO 

Cláusula ga, O prazo de vigência do contrato será até 03 anos, a partir desta data, podendo 
ser rescindido, independentemente de aviso ou notificação pela CONTRATANTE. 

DAS CONDIÇÕES GERAIS 

Cláusula 10a. Não será permitida a sub-contratação de serviços. 

Cláusula 11a. A CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber os materiais em 
desacordo com o previsto neste contrato, podendo rescindi-los, nos termos do art.78, da Lei 
Federal no 8.666/93. 



MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 
Rua Bahia, n° 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

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

DAS PENALIDADES 

Cláusula 12a. Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou 
no contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87, 
da Lei 8.666/93, sem prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis. 

Cláusula 13a, As penalidades previstas neste contrato poderão deixar de ser apl icadas, 
total ou parcialmente, a critério do (representante da CONTRATANTE), se entender as 
justificativas apresentadas pela CONTRATADA como relevantes. 

DAS COMUNICAÇÕES 

Cláusula 14a. As comunicações entre as partes contratantes, relacionadas com o 
acompanhamento e controle do presente Contrato, serão sempre feitas por escrito. 

DO FORO 

Cláusula 16a. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do Contrato, as partes elegem 
o foro da comarca de Campina da Lagoa, Estado do Paraná. 

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de 
igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 16 d~o de 2013. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN ROMAC T~CMÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
LTDA 

Contratante Contratado 

TESTEMUNHAS: [91.595.678/0001 =1õl 
ROMAC TÉCNICA DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA. 

~ ROD. RS 118, KM • 20, N' 3215:.J 
SAO GERALDO· CEP: 94030·260 

GRAVATAi • RS 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO 

REF. PROCESSO LICITATÓRIO n° 018/2013 
EDTIAL DE PREGÃO, na Forma Presencial no 010/2013 

IDENTIFICACÃO DAS PARTES CONTRATANTES 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná, com sede 
administrativa na Rua Professor João Farias da Costa/ s/n°, bairro Centro, CEP 87.330-0001 neste 
ato representado por AIRTON ANTONIO AGNOLIN1 Prefeito Municipal, brasileiro/ separado, 
Carteira de Identidade n° 4.414.003-9 SSP-PR e inscrita no CPF sob o n° 676.205.159.68. 

CONTRATADA: ROMAC TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, com sede 
Rodovia RS 118 KM 201 n° 3215, Cidade Gravatai - RS, Estado do Paraná1 inscrita no C.N.P.J. sob 
o no 91.595.678/0001-10, representada neste ato por Sr Patrick Maicon Mottar Gerente 
Comercial , casado1 carteira de identidade n° 2998.192 e inscrito no CPF sob n° 034.771.679-29. 

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato, 
considerando os expedientes constantes do Processo Licitatório n° 018/2013 - Edital 
de Pregão, na Forma Presencial no 010/2013, que se regerá pelas cláusulas seguintes 
e pelas condições descritas no presente. 

DO OBJETO 

Cláusula 1a. O presente contrato tem por objeto a "Aquisição de 03 (t rês) Pá 
CarregadeiraS11

1 
conforme especificações apresentadas na Carta Proposta da Empresa Contratada, 

constantes no Processo Licitatório acima descrito. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Cláusula 2a. A CONTRATANTE deverá: 

a) Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA referente a aquisição; 

b) Proporcionar condições para a boa execução dos serviços; 

c) Indicar servidor da CONTRATANTE responsável pela fiscalização dos serviços prestados 

pela CONTRATADA. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Cláusula 3a. A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todos os danos causados por seus 
funcionários à CONTRATANTE ejou terceiros/ decorrentes de sua culpa ou dolor quando da 

entrega do produto. 



MUNICÍPIO DE NOVA CANT 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 
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Clausula 4a, A CONTRATADA devera reparar, corrigir, as suas expensas, os materiais 
entregues em que verifique vícios, defeitos ou incorreções, e na condições da garantia ofertada 
na carta proposta da empresa. 

DO VALOR 

Cláusula sa. O valor a ser pago pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA pelo 
total dos itens, constante deste contrato é de R$-966.000,00 (Novecentos e Sessenta e Seis Mil 
Reais). 

DO PAGAMENTO 

Cláusula 6a. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal, referente ao material 
especificado, objeto deste contrato, e, o pagamento será executado mediante entrega, 
medição/ fisca lização, aceitação e da seguinte forma: 

R$-555.000,00 (Quinhentos e Cinquenta e Cinco Mil Reais) no ato da entrega dos equipamentos; 

K$-30 Parcelas mensais de R$-13.700,00 (Treze Mil e Setecentos Reais), sendo a primeira parcela 
a ser paga no dia 20/Junho/2013 e as demais 29 parcelas todo dia 20 (Vinte) de cada mês 
subsequente. 

Cláusula 7a, O preço apresentado pela CONTRATADA em sua proposta comercial 
permanecerá fixo e inalterado durante toda a vigência do contrato e seus aditamentos, enquanto 
perdurar o contrato. 

§ 1o. A Carta Proposta da empresa é parte integrante deste contrato, devendo ser 
obedecidas as condições nela impostas. 

DA EXECUÇÃO, ALTERAÇÃO, INEXECUÇÃO OU RESCISÃO 

Cláusula sa. O presente cont rato regular-se-á no que concerne à sua execução, inexecução 
ou rescisão pelas disposições da Lei n° 8666/93, de 21 de junho de 1993, observadas suas 
posteriores alterações, por suas cláusulas e pelos preceitos e princípios do direito público. 

PO PRAZO 

Cláusula ga, O prazo de vigência do contrato será até 03 anos, a partir desta data, podendo 
ser rescindido, independentemente de aviso ou notificação pela CONTRATANTE. 

DAS CONDIÇÕES GERAIS 

Cláusula 10a. Não será permitida a sub-contratação de serviços. 

Cláusula 11a. A CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber os materiais em 
desacordo com o previsto neste contrato, podendo rescindi-los, nos termos do art.78, da Lei 
Federal no 8.666/93. 
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DAS PENALIDADES 

Cláusula 12a. Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou 
no contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87, 
da Lei 8.666/93, sem prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis. 

Cláusula 13a. As penalidades previstas neste contrato poderão deixar de ser aplicadas, 
total ou parcialmente, a critério do (representante da CONTRATANTE), se entender as 
justificativas apresentadas pela CONTRATADA como relevantes. 

DAS COMUNICAÇÕES 

Cláusula 14a. As comunicações entre as partes contratantes, relacionadas com o 
acompanhamento e controle do presente Contrato, serão sempre feitas por escrito. 

DO FORO 

Cláusula 16a. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do Contrato, as partes elegem 
o foro da comarca de Campina da Lagoa, Estado do Paraná. 

. Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de 
igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 16 de Maio de 2013. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

Contratante 

TESTEMUNHAS: 

ROMACTÉC. D 
LTDA 

Contratado 

["91.595.678/0001 =1õl 
ROMAC TÉCNICA DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA. 

ROD. RS 118, KM • 20, N° 3215:J 
SÃO GERALDO· CEP: 94030·260 

GRAVATA!· RS 
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Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Rua Bahia n° 85 - Centro- Nova Canto- PR. - CEP: 87330-000 

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

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

HOMOLOGAÇA-0 E ADJUDICAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório n° 018/2013 - Edital 
de Pregão, na forma presencial n° 010/2013, conforme especificação no Edital. 

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

"LOTE No 01 - ÚNICO- ITEM UNICO" 
Empresa: ROMA C TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o n° 91.595.678/0001-10, no Valor de R$-966.000,00 
(Novecentos e Sessenta e Seis Mil Reais). 

Nova Cantu, Paraná, 15 de Maio de 2.0 13 . 
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S.\ 
-~1 , ~ MUNICIPIO DE NOVA CANT ( ~L.N .o_)_Q _____ , 

ADMINISTRAÇÃO 2009/2012 
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

----.::?r ... o.."' . 

~ n';;JY ______ _ 
olla C.: -..."-' 

Rua Bahia, 85- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

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

PARECER JURÍDICO 

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

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

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

Processo Licitatório n° 018/2013, Edital de Pregão, na forma presencial n° 010/2013, em 

conformidade com a Ata da reunião da Comissão Municipal de Licitação de 06 de Maio 

de 2.013. 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 15 de Maio de 2.013. 

- '\ \. ... \.., \. ' ~ ~ '\..:) (/ 

Dr. DIVONSIR GRAFF 

\ OAB-PR no 4.051 

Assessor Jurídico 



MUNICÍPIO DE NOVA CANT 

//Paço Municipal Martin Krupek" 

SCI- Sistema de Controle Interno 

Relatório Administrativo n°. 018/2013. 
Processo Licitatório n°. 018/2013. 
Modalidade Edital de Carta Convite n°. O 10/2013. 

O presente relatório trata do processo li citatório n°. O 10/2013 Aquisição de 03 Pá 
Carregadeiras. 

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, 15 de Maio de 2013. 

Eleani Maria de Andrade 
Controladora Geral 

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 prnncantu@ig.com.br 



/.v , ~·~ ... -,v/.~ (.: . .' (' 10 ~ 

Prefeitura Municipal de Nova t~; 
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@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

REF: PROCESSO LICITA TÓRIO N° O 18/20 13 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n° 010/2013 

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

LOTE No O 1 (ÚNICO) - ITEM UNI CO 

Item 
no 

Objeto Proponente Valor Unitário (R$) 

01 03 Pá Carregadeiras ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E Proposta preços: 
EQUIPAMENTOS LTDA R$-966.000,00 

CNPJ 91.595.678/0001-10 (Novecentos e Sessenta 
e Seis Mil Reais) 

Comunica outrossim, que a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo 
licitatório, a quem se sinta prejudicada, para interposição de recurso. 

Nova Cantu, Paraná, 07 de Maio de 2.0 13. 

Eleani Maria Andrade- Presidente _ _ __.~.....:..<::~=->-'-"'c%=.~..l"!.........,.dL=--------

~ ·K)~ 
Sueli de Fátima Mello- Membro ____ -+-0_ _ ___ ___ _____ _ _ 

J 
Eliane Ferrareto da Silva- Membro -~~w.>.::>.L')v:>J.~~, ·~.t>.<::_-.. --- ------

Pu sue' no EM tJ f 1 /IS 1~1_-3 
JORNt~'~una do J n /UA.A!J1 

EDIÇt f~~~9 - h 10 

RESPOi j .I': -~JJ-
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EMPRESA I CNPJ 
ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 
CNPJ 91.595 .678/0001 -10 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que apenas uma empresa compareceu para 
participar do certame, e, apresentou os envelopes de n° O 1 e 02. Iniciou-se então a abertura do 
envelope 01 contendo a proposta de preços, sendo da seguinte forma: 

EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
ROMAC TÉCNICA DE MAQUINAS E Lote Único- item único no valor total de 
EQUIPAMENTOS LTDA (proposta escrita) R$-988.14 7,80 
CNPJ 91.595.678/0001-10 (Novecentos e Oitenta e Oito Mil, Cento e 

Quarenta e Sete Reais e Oitenta 
Centavos); 

Iniciou-se logo após a abertura do envelope com a proposta de preços a negociação com a 
empresa para o melhor preço, e fechou-se a negociação da seguinte forma: R$-966.000,00 
(Novecentos e Sessenta e Seis Mil Reais). 

Encerrada a fase de negociação com a empresa vencedora, iniciou-se a abertura do 
envelope contendo a documentação de qualificação da participante, e, contatou-se que a Empresa 
apresentou a documentação exigida em Edital e foi qualificada/habilitada no referido certame. 

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. 

Pelo fato de apresentar a melhor proposta e o menor preço, recomenda a Comissão de 
Licitação, que o objeto licitado seja ADJUDICADO ao vencedor: 

LOTE ÚNICO - ITEM ÚNICO no Valor Total de R$-966.000,00 (Novecentos e Sessenta e 
Seis - Sendo R$-555.000,00 de entrada/n;t entrega e 30 parcelas mensais/iguais de Q) 

~ 

~ 



R$-13.700,00 (Treze Mil e Setecentos Reais): a empresa: ROMAC TECNICA DE MAQUINAS 
E EQUIPAMENTOS LTDA, Inscrito no CNPJ sob o no 91.595.678/0001-10. 

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

e2.013. 

Eleani Maria de Andrade - _____ -~;;f~~...=..l::...l:::l,..!....:~~~-------

/~ hr"'-J .. Q .. ~ 
Sueli de Fátima Mello----------:----------------

~ 
Eliane Ferrareto da Silva- ---~-+~/"'\J'-.~" ..:::,_~~:..:.....-=---=------------

J -

-

-



Terça-feira, 7 de maio de 2013 
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ltl ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
Secretaria da Fazenda 
Receita Estadual _.;. 

~ ...... ,.....,.~/ 

Certidão de Situação Fiscal N°: 05805847 

Identificação do titular da certidão 

Nome: ROMAC TECN DE MAQ E EQUIP L TOA 

Endereço: ROD RS 11 8, 3215, KM 20 

PRQ RES JAQUELINE ·GRAVATA! RS 

CNPJ: 91595678/0001-1 o 
Certificamos que, aos 22 dias do mês de março do ano de 2013, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular 
acima identificado enquadra-se na seguinte situação: 
Positiva com efeitos de negativa, nos termos do artigo 206 do CTN 

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

Esta certidão NÃO É VÁLIDA para comprovar, em procedimento judicial e extrajudicial de inventario, de arrolamento, de 
separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este 
imposto seja de competência estadual (Lei n° 7.608/81). 
No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal. 

Esta certidão constitui-se em meio de prova da existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências 
relacionados na Instrução Normativa n.0 45/98, Titulo IV, Capitulo V, 1.1. 

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

Esta certidão é válida até 20/05/2013 

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n.0 45/98, Titulo IV, Capitulo V. 

Autenticação: 13782922 

.-:::;:::;:;-:::/~~t)~~d;e~deste documento devera ser confirmada em http:l/www.sefaz.rs.gov.br. 

https://www.sefaz.rs.gov.br/asp/include/IMP/SEF _imp.htm 22/03/20 

~ 



Certidao Negativa de Debito 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÀRIAS E ÀS DE 

TERCEIROS 

N°000032013-1 9001678 
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 
contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 
a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, 
refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições 
rl8vidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os 

mais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, 
administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de 
Certidão Conjunta PGFN/RFB. 

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

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis; 
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade 
limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade 
empresária 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 Civil , extinção de entidade ou 
sociedade empresária ou simples. 

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

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

emitida em 03/01 /2013. 
Válié:la até 02/07/2013 . . 

Certidão emitida gratuitamente. 

) 

http://wwwOlO.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws_mv2.asp?COMS_BIN/SIW_Contexto=CND/SIW_T ... 03/01/2013 



"ãf.rili!:H 
~ .. _, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
C.N.P.J: 87.890.992/0001.58 

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA 
N° 4103 / 2013 

[CONTRIBUINTE 1----------------------L--------......, 
Nome/Razão: ROMAC TECNICA DE MAQ E EQUIPAMENTOS L TOA 

CNPJ/CPF 91 .595.678/0001.1 O 
Endereço· EST RS 118, 3215 
Complemento· 

Bairro· COHAB C Cidade: GRAVATAÍ 

94459.9 

RS 

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 

responsabilidade da pessoa física I jurídica acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado 

que: 

_ 1. Constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria Municipal da 
- . 

Fazenda (SMF) com a exig ibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de 

outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). 

2. Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos 

efeitos da Certidão Negativa. 

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação da pessoa física I jurídica no âmbito 

da SMF. 
I 

Válida até 30/05/2013. 
I ' 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

[ FiNA~I-DABE' l . . 
r;ARA FINS DIVERSOS. 
~ SERVIÇOS NOTARIAIS DE IPIRA.NG.A í "lt: 
~ Rod RS 20 4765- Neópohs · Gravata i - RS · Fone/Fax (51)_ 3488-1155 ...l 

Certl~tmrrittP'thdic •lt ·r'abeli~~,:a~~~o~~~fr:n~a\9.u~f1~J:'b~zzutt• -

. .AI,;lentico a presente cópia repro~r~fica , de uma pág!'!.:!.~~:~~.'!.f.j 
lãbelionato a qual confere com o ong1nal. do que dou fé. - =t 
~ .. : .............. ~...................................................................................... . ----------------------' 
~ :.··. 02 
;ª'avatai-RS 30/04!2013 

GRAVATAÍ, 30 de Abril de 2013 

-O~nllaine Pereira NeseUo - Escrevente Autorizada 

~ ~a_· : -~·-
:f:'~ ' EÍÍsab~· ~fuf<J 

J . o;;::Z;;;;L Matr:1·7 

AV .JOSE LOUREIRO DA SILVA - Fone/Fax: (051) 3432-2301 (051 ) 4001-3265 - CENTRO- CEP:94.010.000- GRAVATAi- R· J 



24/04/13 

CAl A 
C.A, IX."'. ECONÓM·CA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS- CRF 

Inscrição: 9159567810001 - 10, 9159567810001-10 

Razão Social: ROMAC TECNICA MAQUINAS E EQUIPAM ENTOS 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 regu lar 
perante o Fundo de Garant ia do Tempo de Serv iço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a cont r ibuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 24/04/2013 a 23/05/2013 

Certificação Número: 2013042416500254425619 

Informação obtida em 24/04/ 2013, às 16:50:02. 

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

C? 
~ 

https://vw.IN.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=5820930&VARPessoa=5820930&VARUf=RS&VAR inscr=. .. j 



Ceriidao Negativa de Debito 

) 

• 
MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE 

TERCEIROS 

N° 000032013-19001678 
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 
contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 
a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU). 

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

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

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

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

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

...:mitida em 03/01/2013. 
Válida até 02/07/2013. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

~ 

EF?~~___.,c.----

http://wwwOlO.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws_mv2.asp?COMS_BIN/SIW _Contexto=CND/SIW _T... 03/0l/2QJ3 



PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE: 

ROMAC TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAM ENTOS LTDA., firma estabelecida como matriz na Rodovia RS 

118, km 20, número 3215, na cidade de Gravataí, est ado 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 

2619, 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 .678/0006-24, estado de Santa Catarina; e na cidade de Chapecó, estabelecida na Av. Pedro 

Giordano Cella, 810 O, Bairro Trevo, CNPJ sob o número 91.595.678/0007-05, estado de Santa Catarina, 

neste ato representadas por seu Diretor JEFFERSON DA SILVA RECUS, brasileiro, casado, empresário, CPF 

número 000.598.210-35, Cédula de Identidade número 02241502501. 

OUTORGADO: 

VANDERLEI SIQUEIRA, brasileiro, casado, CPF número 698.048.189-49, Cédula de Identidade número 

4.547.076-8 emitida em 29/01/2009 pela SESP/PR, resident e e domiciliado na Rua Graci liano Ramos, 584, 

bairro Alto Alegre- Cascavei/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 deposit adas, assinar contratos e todos os demais documentos necessários, 

t ransigir, desistir e praticar todos os atos necessários ao cumprimento do presente mandato, os quais dou 

como declarado, por mais especiais que sejam, inclusive os de substabelecer esta em parte ou em todo. 

·ç 



Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 018/2013 
REF.: Edital de PREGÃO, na Forma Presencial n° 010/2013- PMNC. 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o Sr. Vanderlei Siqueira, portador da 
Cédula de identidade sob nº. 4.547.076-8 e CPF f MF nº. 698.048.189-49, a participar do 
procedimento licitatório sob o modalidade nº 018/2013, instaurado por este 
Departamento de Compras. 
Na qualidade de representante legal da empresa Romac Técnica de Máquinas e Equipamentos 
Ltda., outorga-se ao acima credenciado (a), dentre outros poderes, o de renunciar ao direito 
de interposição de recurso. 

Nova Cantu - PR 06 de Maio de 201 

Gerente Comercial 

~~ 

Romac Técnica de Máquinas e Equipamentos l tda. 

I 
Matriz Gravatai • RS 
Fone: ·55 (51 ) 3488.3488 

Rod. RS 118, Km 10, n' 3215 
CEP: 94030-260 
Balr1 o: São Geraldo 
Gravata\ · RS 

filial São Jose dos Pinhais · PR 
Fone: •55 (41 J 3398.8828 

Rod. BR 37ó, Km 11, n" 2624 
CEP: 83015-000 
Ba1rro: Campina 
São Jose dos Pinhais PR 

filial Biguaçu • SC 
Fone: •55 (48) 3243.3577 
Rod. BR 101, Km 194, n" 300 

CEP: 881ó0-000 
Bairro: Universitario 
Biguocu · SC 

r f91.595:678/0001~ 1 

ROMAC ·TÉCNICA DE MÁQUINAS 
E EQUIPAMENTOS LTDA. 

L OOOVIA RS 118- KM 20- N° 3240 I c: 
OIST. SEDE - CEP: 94030-260 ' 

GRAVA TAl- RS j 
-: 

: .............................................................................................................. ; 
romac@romac.com.br- www.romac.com.br "\) 

Filia l Maringá - PR filial Chapecó - se I 
fo11e: +55 (44(3232.1717 Av. Pedro Giordano Celta, n·' 880 
Rod. CR 37b, Km 189,5, n" 4727 Paralelo a M. Pli11io Arli11do de N;,s ~ 
CEP: 86990-000 CEP: 89810-750 
Bairro: Prq. Industrial San IA1chel Bairro: Trevo 

t.larlalva - PR Chap«ó • se 



PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 018/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 010/2013 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
I icitatório, sob a modalidade- PREGÃO, na Forma Presencial n° O 10/2013, instaurado pelo 
Município de Nova Cantu, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o 
Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Cantu- PR 06 de Maio de 2013 

Consultor Comercial 

Romac Técnica de Máquinas e Equipamentos Ltda. 

I 
Matriz Grava1af • RS Filial São J osé- dos Pinhais • PR F11ial Bi!uaçu • SC 

Fone: -55 (51) 3488.3488 Fone: +55 (411 3398.8828 Fone: ·55 (48) 3243.3577 
Rod. RS 118, Km 20, n• 3215 Rod. BR 37ó, Km 11, n" 2624 Rod. BR 101, Km 194, n• 300 
CEP: 94030-260 CEP: 830 15-000 CEP: 88160-000 
Bairro: São Geraldo Sa1rro: Campina Bairro: Universitário 
Grovatai - R5 São Jose dos PinhaiS · PR Blguaçu - SC 

~-······························· ············ ········· · ········ · · ··················· ·· ········ · ·········· ······: 

f91.595.678/0001 Tal 
ROMAC ·TÉCNICA DE MÁQUINAS 

E EQUIPAMENTOS LTDA. 

L
OOOVIA RS 118- KM 20- N" 3240 I 

OIST. SEDE- CEP: 94030·260 
GRAVATAi - RS _ 

: ............................................................................................................... : 
romac@romac.com.br - www.romac.com.br 

Filial Maringá - PR 
Fone: +55 (44 1 3232.1717 
Rod. BR 376, Km 189,5, n" 4727 

CEP: 86990-000 
Bairro: Prq. Industrial San Michel 

Marlalva - PR 

Filial Chapecô - se I Av. Pedro Giordano Celta , n·· 880 
Paralelo a Av. Plinio Arlindo de Nês 

CEP: 89810-750 
Bairro: Trevo 
Chapecó - se 



PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 018/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 010/2013 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade- PREGÃO, na Forma Presencial n° 010/2013 instaurado pelo 
Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os produtos ganhos por esta 
empresa, nos termos e nas condições do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Cantu - PR 06 de Maio de 2013 

an ei Siqueira 
RG: 4.547.076-8/CPF: 698.048.189-49 

Consultor Comercial 

~y~~ 
' 'f91.595.678i0001 :tal'! 

ROMAC -TÉCNICA DE MÁQUINAS 
E EQUIPAMENTOS LTDA. 

L
OOOVIA RS 118 - KM 20- N" 32:JO 

OIST. SEDE- CEP: 94030-260 
GRAVATA! · RS 

Romac Técnica de Máquinas e Equipamentos Ltda. L ..... roma·c:@ioili.ac:·c:c;ili·:6r-··~·-w-ww:·;:O";na·c:·:c-a·;n:-i>r.: ~ 

I 
Motriz Gravatai - RS 
Fone: ·55 (51 ) 3488.3488 
Rod. RS 118, Km 20, n• 3215 
CEP: 94030-260 
Baiu o: São Geraldo 
Gravatai • RS 

Filial São Jos~ dos Pinhais · PR 
Fone: •55 (411 3398.8828 
Rod. BR 376, Km 11, n• 2624 
CEP: 830 15·000 
Ba1rro: Campina 
Slio JO>ê dos Pinhais PR 

Filial Biguaçu • SC 
Fone: -ss (48) 3243.3577 

Rod. BR 101 , Km 194, n' 300 
CEP: 88160-000 
B~irro: Unhr~rsitàrio 
Bi3uaçu- Se 

filial Maringá - PR 
Fone: +55 (441 3132.1717 
Rod. BR 376, Km 189,5, n' 4727 

CEP: 86990·000 
Bairro: Prq. Industrial San Michel 

.Manalva · PR 

Fil ial Chapecó • se I Av. Pedro G1ordano Cella, n•' 880 
Paralelo a Av. Plinio Arlindo de Ntf:S ~ 

CEP: 89810-750 
Bairro: Trevo 

Chapecó - se 



PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 018/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 010/2013 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° O 10/2013 instaurado pelo 
Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que 
acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Canto - PR 06 de Maio de 2013 

V e1 Siqueira 
RG: 4.547.076-8/CPF: 698.048.189-49 , p Consultor Comercial 

2?Pr:;::-~~' ~ 
./ 

Romac Técnica de Máquinas e Equipamentos Ltda. 

Filial São José dos Pinhais - PR 
Fone: +55 (411 3398.8828 

Fi lial Biguaçu • SC 

~-········ ··········· ········ ··· ······· ·· ·· ····· .. ········································· ····················: 

[91.595.678/0001 Tal 
ROMAC - TÉCNICA DE MÁQUINAS 

E EQUIPAMENTOS LTDA. 

L
ODOVIA RS 118 - KM 20 o N" 3240 I 

DIST. SEDE· CEP: 94030-260 

GRAVATAI · RS --

: .. ........................................................................................................ .. 

romac@romac.com.br • www.romac.com.br 

Filial Maringá - PR 
Fone: +55 (~4 1 3232.1717 

I 
Matriz Gravataí · RS 
Fone: ·55 (51) 3488.3488 
Rod. RS 1 18, Km 20, n• 3215 
CEP: 9 4030-260 
SQirro: São Geratdo 
Gravatai - RS 

Rod. BR 376, Km 11, n• 2624 
CEP: 83015-000 
Bairro: Campina 

São .lo'é dos J>inl,aís · PR 

Fone: .55 (48) 3243.3577 
Rod. BR 101, Km 194, n'' 300 
CEP: 88160·000 
Bairro: Universitário 
Biguaçu • SC 

Rod. BR 376, Km 189,5, n' 4727 
CEP: 86990-000 
Bairro: Prq. Indust rial San /Afchel 
Marialva- PR 

Filial Chapecó • se I 
Av. Pedro Giordano Cella1 n·· 880 
Paralelo a Av. Ptinio Arl indo d~ Nes 

CEP: 89810-750 
Bairro; Trevo 
Chapecó - se ~ 

1 



PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 018/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 010/2013 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de dire ito, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 010/2013 instaurado pelo 
Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os tennos da licitação, bem 
como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, 
declarando ainda que preencha todos os requ isitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Cantu - PR 06 de Maio de 2013 

ei Siqueira 
RG: 4.547.076-8/CPF: 698.048.189-49 

~ Consultor Comercial 

~~~---- ; 

Romac Técnica de Máquinas e Equipamentos Ltda. 

filia l Biguaçu • se 

[91.595.678/0001 :ffil 
ROMAC -TÉCNICA DE MÁQUINAS 

E EQUIPAMENTOS LTDA. 

L
ODOVIA RS 118 - KM 20- N" 32:JO 

DIST. SEDE- CEP: 94030·260 
GRAVATA! - RS 

: ..................................................................... ..... .................................. .. 

romac@romac.com.br- www.romac.com. br 

I 
Matriz Gravatai · RS 
Fone: • 55 t51) 3488.3488 
Rod. RS 118, Km 20, n• 3215 
CEP: ~4030-260 

Bairro: São Geratdo 
Gravatai · RS 

Filial São J osê dos Pinhais - PR 
Fone: +55 (41) 3398.8828 
Rod. BR 376, Km 11, n" 2624 

CEP: 830 15-000 
Bairro: Campina 
São Jose dos Pinhais · PR 

Fone: +55 (48) 3243.3577 
Rod. BR 101, Km 194, n" 300 

CEP: 88160-000 
Bairro: Univer$itârio 
Biguaçu - SC 

fi lial Maringâ · PR 
Fone: +55 (44J 3232.1717 
Rod. BR 376, Km 189,5, n" 4n7 

CEP: 86990-000 
Bairro: Prq. lndustnal San Michel 
Marialva · PR 

filial Chapecó - se I Av. Pedro Giordano Cella1 n•' 880 
P•. rateio a Av. Plinio Arlindo dt': Nes ~ 

CEP: 89810-750 
Bairro; Trevo 
Chapecó · se 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 13 E CONSOLIDAÇÃO 80Cl4L 

ROMAC TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. 

CNPJ 91.595.678/0001-10 

NIRE 432.013.138-85 

1. PAULO CEZAR RECUS, brasileiro, casado pelo Regime da Comunhão Parcial de Bens, 

empresário, residente e domiciliado na Rodovia RS 118, n° 3240 km 20- Gravataí/RS, portador 

da cédula de identidade n° 7006031236 expedida pela SSP/RS, inscrito no CIC/MF n° 

267.422.840-72; 

2. LÚCIA TERESA DA SILVA RECUS, brasileira, casada pelo Regime da Comunhão Parcial de 

Bens, empresária, residente e domiciliada na Rodovia RS 118, n° 3240 km 20 - Gravataí/RS, 

portadora da cédula de identidade n° 6024555218 expedida pela SSP/RS, inscrita no CIC/MF n° 

520.423. 320-20; 

3. JEFFERSON DA SILVA RECUS, brasileiro, casado pelo Regime da Comunhao Parcial de Bens, 

residente e domiciliado na Rodovia RS 118, n° 3240 km 20- Gravataf!RS, portador da cédula de 

ifientidade n° 02241502501 expedida pela SSP/RS, inscrito no CIC/MF n° 000.598.210-35. 

Únicos sócios .da empresa ROMAC- TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. com sede na 

Rodovia RS 118, n° 3215 km 20, Parque Jaqueline, CEP: 94.030-260, Gravataí/RS, com seu Contrato 

Social arquivqdo 'na ~unta Comercial do RS sob o n° 432.013.138-85 em sessão de 02/06/1987, inscrita no 
; 

CNPJ sob o n° 91.595.678/0001-10, Filial 01 com sede na Rodovia RS 118, n° 2421, Marrocos, CEP: 

94.045-340, Gravataf/RS, com a Alteração Contratual arquivada na Junta Comercial do RS sob o n° 

439.014.327-80 em sessão de 10/11/2009, inscrita no CNPJ sob n° 91.595.678/0002-09, Filial 02 com 

sede BR 376, 2624 km 11, Campina, CEP: 83.015-000, São José dos Pinhais/PR com a Alteração 

Contratual arquivada na Junta Comercial do PR sob o n° 419.011.359-37 em sessão de 01/02/201 O, 

inscrita no CNPJ sob o n° 91.595.678/0003-81, Filial 04 com sede na Rua E, 4727, Parque Residencial e 

Industrial San Michel, CEP. 86.990-000, Marialva/PR com a Alteração Contratual arquivada na Junta 

Comercial do PR sob o n° 419.011.909-11 em sessão de 20/12/2010, inscrita no CNPJ sob o n° 

91.595.678/0005-43, Filial 05 na Rua João Coan, 300, Lote 03, Km 194, paralela com a BR 101, Km 194, 

Bairro Universitário, CEP 88160-000, Biguaçu/SC com a Alteração Contratual arquivada na Junta 

Comercial de se sob no 429.009.581-41 em sessão de 22/12/2011, inscrita no CNPJ sob n° 

91.595.678/0006-24, Filial 06 na Av. Pedro Giordano Cella, 810, D, Trevo, CEP 89.810-750, Chapecó/SC 

1 ~- ~ 
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com a Alteração Contratual arquivada na Junta Comercial de se sob n° 429.0p9.879-73 er:n sessão de 

27/09/2012. inscrita no CNPJ sob n° 91 .595.678/0007-05, resolvem de comum acordo alterar e consolidar 

seu Contrato Social, sob as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA 1°- DA ABERTURA DE FILIAL 

Os sócio resolvem de comum acordo abrirem a Filial 07 na RS 122, Km 66, Bairro Forqueta, CEP: 95.115-

550, Caxias do Sui/RS. 

CLÁUSULA 23
- DO OBJETO SOCIAL 

A empresa passa a ter como objeto social a representação , locação importação e exportação, comércio 

varejista de máquinas. peças e equipamentos para uso comercial industrial e agrícola; prestação de 

serviços de terraplenagem e outras movimentações de terra: escavação; drenagens; dragagens: 

demolições; transporte rodoviário de cargas em geral; coleta de resíduos industrial, doméstico, hospitalar e 

seletivo, operação e manutenção de aterro sanitário; serviços de limpeza em geral; obras de construção 

civil em geral; engenharia civil e mecânica; serviço de manutenção e reparação de máquina e 

equipamentos e administração de obras e locação de mão de obra em geral. 

CLÁUSULA 3°- DA CONSOLIDAÇÃO SOCIAL 

Resolvem os sócios, promover a Consolidação como segue: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

A sociedade gira sob o nome empresarial de ROMAC - TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

LTDA. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

A sede e foro jurídico da Matriz é na Rodovia RS 118, n° 3215 km 20, Parque Jaqueline, CEP: 94.030-260, 

Gravataí/RS, com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial do RS sob o n° 432.013.138-85 em 

sessão de 02/06/1987, inscrita no CNPJ sob o n° 91.595.678/0001-10, Filial 01 com sede na Rodovia RS 

118, n° 2421 , Marrocos, CEP: 94.045-340, Gravataí/RS, com sua Alteração Contratual arquivada na Junta 

Comercial do RS sob o n° 439.014.327-80 em sessão de 10/11/2009, inscrita no CNPJ sob o n°. 

91.595.678/0002-09, Filial 02 com sede BR 376, 2624, km 11, Campina, CEP: 83.015-000, São José dos 

Pinhais/PR com sua Alteração Contratual arquivada na Junta Comercial do PR sob o n° 419.011.359-37 

em sessão de 01/02/2010, inscrita no CNPJ sob o n° 91.595.678/003-81 , Filial 04 na Rua E, 4727, Parque 

Residencial e Industrial San Michel, CEP· 86.990-000. Marialva/PR com sua Alteração Contratual 

arquivada na Junta Comercial do PR sob n° 419.011.909-11 em sessão de 20/12/2010, inscrita no CNPJ ~ 
sob o n° 91.595.678/0005-43, Filial 05 na Rua João Coan, 300, Lote 03, Km 194, paralela c a BR 1 O 1, 

~ l?~' o 
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Km 194, Bairro Universitário, CEP 88160-000, Biguaçu/SC com sva Alt~raç~o Contratue~l arquivada na "''

1
n.-

Junta Comercial de SC sob n° 429.009.581-41 em sessão de 22/12/2011, inscrita no CNPJ sob n° 

91.595.678/0006-24, Filial 06 na Av. Pedro Giordano Cella, 810, O, Trevo, CEP 89.810-750, Chapecó/SC 

com a Alteração Contratual arquivada na Junta Comercial de SC sob n° 429.009.879-73 em sessão de 

27/09/2012, inscrita no CNPJ sob n° 91.595.678/0007-05 e Filial 07 na RS 122, Km 66, Bairro Forqueta, 

CEP: 95.115-550, Caxias do Sui/RS. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

A empresa têm como objeto social a representação, locação, importação e exportação, comércio varejista 

de máquinas, peças e equipamen~os para uso comercial, industrial e agrícola; prestação de serviços de 

terraplenagem e outras movimentações de terra: escavação; drenagens; dragagens; demolições; 

transporte rodoviário de cargas em geral; coleta de residuos industrial, doméstico, hospitalar e seletivo. 

operação e manutenção de aterro sanitário; serviços de limpeza em geral; obras de construção civil em 

geral; engenharia civil e mecânica; serviço de manutenção e reparação de máquina e equipamentos e 

administração de obras e locação de mão de obra em geral. 

CLÁUSULA QUARTA 

O Capital Social da empresa é de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais). divididos em 900.000 

(novecentos mil) quotas de R$ 1,00 (hum real) cada uma, assim distribuidas entre os sócios: 

Sócios Quotas Valor Participação 
~ 

Paulo Cezar Recus 81.000 R$ 81.000,00 9,00% 

Jefferson da Silva· Recus 684.000 R$ 684.000,00 76,00% 

Lúcia Teresa:da Sil\la Recus 135.000 R$ 135.000,00 15,00% 

Totais 900.000 R$ 900.000,00 100,00% 

CLÁUSULA QUINTA 

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente 

pela integralização do Capital Social. 

CLÁUSULA SEXTA 

A sociedade é administrada pelos sócios PAULO CEZAR RECUS, JEFFERSON DA SILVA RECUS e 

LÚCIA TERESA DA SILVA RECUS, em conjunto ou individualmente pelos dois primeiros e, 

exclusivamente em conjunto com um dos sócios. pela última, representando-a ativa e passivamente, 

judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos 



no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, ;:, ~s:J do n'Jme er1p•e~arial em 

estranhos aos fins sociais. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado. 

CLÁUSULA OITAVA 

A sociedade iniciou suas atividades em 01 de abril de 1987. 

CLAUSULA NONA 

Os sócios que exercerem atividades na empresa farão jus a uma retirada mensal, a título de pró-labore, 

cujo valor e forma de atualização serão estabelecidos pelos quotistas no início de cada exercício. 

CLÁUSULA DÉCIMA 

Os sócios que exercem atividades na empresa farão jus a retiradas mensais, a tftulo de distribuição dos 

resultados, de forma desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, conforme 

acordo entre os sócios. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantados o balanço 

patrimonial e o balanço de resultado econômico, e será efetuada a apuração dos resultados com 

observância das disposições legais aplicáveis. 

Parágrafo Único - Os lucros ou prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados pelos 

sócios na proporção de sua participação no Capital Social. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do 

outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua 

aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão-delas, a alteração contratual pertinente. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

Fica estabelecido que a sociedade não terá conselho fiscal. 

~~ ~/. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 

Os sócios poderão efetuar alterações contratuais sem a necessidade de formalizar por reunião dos sócios, 

quando tomadas e assim assinadas por todos os sócios, que tenham por objeto matérias a seguir 

indicadas: 

a) Cessão e transferência total ou parcial de quotas: 

b) denominação, objeto, sede e prazo da sociedade; 

c) capital social poden"do compreender qualquer espécie de bens, suscetlveis de avaliação pecuniária; 

d) a quota de cada sócio no capital social e o modo de realiza-la; 

e) substituição dos administradores e seus poderes e atribuiçOes; 

.· 
f) a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas; 

g) a responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais. 

Parágrafo Único - As demais deliberações serão de acordo com o estabelecido pela legislação 

vigente, formalizadas em ata de reunião de sócios. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 

Até o último dia útil do quarto mês seguinte ao encerramento do exercfcio social, os sócios serão 

convocat!los através de carta, telegrama, telex, e-mail, de maneira que fique registrado, endereçado a 

cada um dos sóç.ios e. a gerência da sociedade, informando a ordem do dia, data e horário da reunião, 

que será realizaça, em principio, na sede da sociedade. 

Par.grâfo:único- Na reunião o administrador é obrigado a prestar aos sócios, contas justificadas 

de sua administr~o. apresentando-lhe o inventário, bem como o balanço patrimonial e o resultado 

econômico. ' 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, 

sucessores . e o incapaz. Não sendo possfvel ou inexistindo interesse destes ou dos sócios 

remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da 

sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 

Parágrafo Único - Nos casos de impossibilidade ou inexistência de interesse dos herdeiros de 

continuarem na sociedade, os sócios remanescentes terão direito de preferência na aquisição das quotas 

sociais. 



CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA 

Serão regidas pelas disposições do Código Civil (Lei n° 1 0.406/2002) , aplicáveis à matéria, tanto a 

retirada de sócio quanto a dissolução e a liqu idação da sociedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA 

Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Le1 n° 

1 0.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA 

Fica eleito o foro desta Comarca para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA 

Os sócios declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração de 

sociedade, nem por decorrência de lei especial, nem e~ude de condenação nas hipóteses 

mencionadas no art. 1.011 § 1° do Código Civil (Lei no 10.406/2002). ~ 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 05 (cinco v ias) de igua l 

teor e forma. 

Gravatai/RS, 15 de fevereiro de 201 3 . 

....-? 

,.::..- c::~ ~ - .v 
~ .___ . _ __ ,...,...,fi-- . 

I _.::::> ,. 

( PAULO CEZAR RECUS 



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

- REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 

1 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO rATADEABERTURA 

1 
91.595.678/0001 -10 

CADASTRAL 02/06/1987 
MATRIZ 

NOME EMPRESARIAL 

I ROMA C TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L TDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

I ******** 

I CO DIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente I 
; ODIGO E DESCRIÇAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 
43.19-3-00 -Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 
33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto 
tratores 
33.14-7-1 O - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem 
operador 
38.11 -4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA I 206-2- SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

LOGRADOURO li NUMERO I I COMPLEMENTO 

I RODRS118 3215 

CEP I I BAIRRO/DISTRITO I I MUNiciPIO I l ~s I 94.030-260 PARQUEJAQUELINE GRAVA TAl 

SITUAÇÃO CADASTRAL I I DATADASITUAÇÃOCADASTRAL I ATIVA 13/11/2004 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I 
.ITUAÇÃO ESPECIAL I I DA TA DA SITUAÇÃO ESPECIAL I I I 
.......... ******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.183, de 19 de agosto de 2011. 

Emitido no dia 02/04/2013 às 14:02:29 (data e hora de Brasília). Páaina: 1/1 

G'_<?l!~ 

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui. 
Atual ize sua página 

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpj reva_Comprovante.asp 

d 'P 
f@ 
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Certidão N°: 
Validade: 
Razão Social: 

Registro N°: 
CNPJ: 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL 

SERVIÇO PÚBUCO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCAUZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA 

Rua São Luis, 77 - Fone (51) 3320-2100 - 90.620-170- Porto Alegre- RS 

www.crea-rs.org.br- crea-rs@crea-rs.org.br 

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA 
1365035 

31/03/2014 
ROMAC - TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA , 

94275 desde 30/05/1997 
91.595.678 / 0001-10 

RegistradapMa:NA ÁREA DA AGRONOMIA : COM~RCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MÁQUINAS , PEÇAS E 
EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E ENGENHARIA AGRONÔMI CA. 
NA ÁREA DA MECÂNICA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENGENHARIA MECÂNICA, MANUTENÇÃO E 
REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. 

Observações: NADA CONSTA**** 
Restrições: A EMPRESA NÃO ESTÁ HABILITADA, NA ÁREA DA GEOLOGIA E ENGENHARIA DE MINAS, PARA ATUAR EM: 

EXTRAÇÃO DE MINERAIS NÃO METÁLICOS. 

A EMPRESA NÃO ESTÁ HABILITADA, NA ÁREA DA ENGENHARIA QUÍMICA, PARA ATUAR EM: COLETA DE 
RESÍDUO INDUSTRIAL (PERIGOSO E/OU NÃO INERTE) E HOSPITALAR. 

Endereço oficial: ROD RS 118, KM 20, 3215 
PARQUE JAQUELINE 
GRAVATAI-RS 

94030-260 
3.ndereço de correspondência: ROD RS l18 , KM 2 o , 3 21 5 

PARQUE JAQUELINE 

Capital Social: 
Responsável 
Técnico: 

GRAVATAI-RS 
94030 - 260 

R$ 900.000,00 
HÉLI O AMARAL 

Registro RS070068 expedida em 15/05/1991 
Responsável Técnico desde 15/09/2006 
Registro em 17/08/1989 
Titulação : Engenheiro Civil 

Engenheiro de Segurança do Trabalho 
,-----r---~ Atribuições Legais: 

Responsável 
Técnico: 

Resolução 218/73 Art . 7 
Resolução 359/91 Art . 4 

Anotação de Curso 
Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho 

DALMI RO CURTI NAZ DE SOUZA 

Registro MT8022 expedida em 17/12/1998 

Responsável Técnico desde 01/09/2008 
Registro em 16/05/2008 
Titulação: Engenheiro Agrônomo 

Atribuições Legais: 
Decreto 23196/33 
Resolução 218/73 Art. 5 



Responsável 
Técnico: 

Responsável 
Técnico: 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA 

Rua São Luis, 77 - Fone (51) 3320-2100-90.620-1 70 - Porto Alegre- RS 

www.crea-rs.org.br- crea-rs@crea-rs.org.br 

ARTHUR CASASSOLA SOLDBRA 

Registro RS00139981 expedida em 28/03/2008 

Responsável Técnico desde 24/07/2009 

Registro em 28 /01/2006 
Titulação: Engenheiro Mecânico 

Atribuições Legais: 
Resolução 218/73 Art. 12 

AIRTON ROGÉRIO MORALES 

Registro RS152457 expedida em 12/01/2008 

Responsável Técnico desde 11/09/2009 

Registro em 12/01/2008 
Titulação: Engenheiro Civil 

Atribui ções Legais: 
Resolução 218/73 Art. 7 

Certifico para todos os fins que a pessoa jurídica supra citada encontra-se registrada neste Conselho Regional nos termos da Lei 5.194 de 
24 de Dezembro de 1966, e que tanto a empresa quanto seus responsáveis técnicos encontram-se sem débitos neste Conselho Regional 

Esta Certidão não autoriza a Empresa a executar quaisquer serviços de seu objeto social, sem participação efetiva de seus Responsáveis 
Técnicos e perderá validade caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos. Esta Certidão não quita 
débitos posteriormente apurados e não dá quitação para diferenças de valores da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). 

Certidão gerada em 3 de Abril de 2013 e Reirnpressa em 3 de Abril de 2013 

Certidão emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade destas informações entre em www.crea-rs.org.br, selecione: 
guia Empresas> Certidões, informe o número do CNPJ da empresa e clique em "BUSCAR". A seguir clique no link "VER" para acessar 
a visualização da presente certidão de número: 1365035 
Fone para contato: Oxx-51 -33202143. Email: registro@crea-rs.org.br 2olJOJlJluJ 
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