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Curitiba, 11 de novembro de 2022. 
 
 
 

Prezados Senhores, 

 

Vimos dar conhecimento da interposição de recurso administrativo pela licitante NOLLY 
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA. em face da decisão que declarou a licitante EURO TRUCK 
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA. habilitada para o procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO  
Nº 18/2022 que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE 
REFORMA DAS UNIDADES MÓVEIS DO SENAC/PR. 

Assim, conforme disposto no referido edital, em seu subitem 11.8, se inicia o prazo de 02 
(dois) dias úteis para apresentação de contrarrazões. 

Desta forma, oportuniza-se às licitantes obter vista do procedimento em questão, por 
intermédio de solicitação a ser encaminhada ao e-mail: comissaodelicitacao@pr.senac.br . 

 

 

Atenciosamente,  

 
 
 

Comissão Especial de Licitação 
 
 
 
 
 
 
  



A ILUSTRISSÍMA SENHORA PREGOEIRA THATIANA DE FATÍMA 

TAVARES BENATO 

 

Ref. PREGÃO ELETRÔNICO 18/2022 – LICITAÇÕES-E N° 966657 

 

 

 

 

      NOLLY IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS 

LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o                      

n° 77.987.932/0001-03, situada na Rua Carlos e Raymundi, n° 191,               

CEP 89190-000, Seminário, Taió-SC, neste ato representado por seu sócio 

proprietário, HOBERDAN BERTOTTI, brasileiro, estado civil, profissão,  

portador da Cédula de Identidade n° 4.485.507 – SESP/SC, inscrito no CPF 

sob o n° 031.679.679-43, vem perante Vossa Senhoria, interpor o presente 

RECURSO ADMINISTRATIVO, em face da decisão de desclassificação do 

Pregão Eletrônico n° 18/2022 – Senac/PR, pelos motivos de fato e de direito a 

seguir expostos: 

      Requer o processamento do presente 

Recurso, com sua remessa à autoridade competente, para que proceda ao seu 

respectivo julgamento. 

      Termos em que 

      Pede deferimento 

      Taió/SC, 10 de novembro de 2022 

 

     NOLLY IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA 

 



RAZÕES DE RECURSO ADMINISTRATIVO EM PREGÃO ELETRÔNICO 

Referente: Pregão Eletrônico – Senac/PR. 

Recorrente: NOLLY IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA 

 

I – DA TEMPESTIVIDADE 

      Inicialmente esclarecemos que após a 

declaração da Licitante vencedora manifestamos nossa intenção de recorrer 

dentro das primeiras 24h00 (vinte e quatro horas) posteriores a referida 

decisão, conforme determina o item 11.2.1, do respectivo Edital. 

      Sendo assim, a Recorrente de forma 

tempestiva exerce seu direito de recorrer da decisão que determinou sua 

desclassificação, visto que, o presente recurso foi interposto dentro do 

prazo estabelecido pelo 11.3, do respectivo Edital. 

 

II – DOS FATOS 

      Foi publicado em 11 de outubro do corrente 

ano, Edital 18/2022, referente ao Pregão Eletrônico de n° 966657, que tinha 

como finalidade a contratação de uma empresa especializada para 

executar a reforma das unidades móveis do Senac/PR. 

      A forma de escolha do vencedor do 

Certame seria a oferta de menor preço por lote completo. 

        Iniciou-se o acolhimento das propostas a 

partir das 8h00, do dia 11/10/2022, podendo a princípio ser enviadas as 

propostas pelos Licitantes até ás 8h30, do dia 25/10/22. 

      A Recorrente, ás 10h57, do dia 25/10/2022, 

ofertou uma proposta no valor de R$ 2.344,000,00 (dois milhões e 

trezentos e quarenta e quatro mil reais). 



      Ás 11h00, do referido dia, a Pregoeira 

informou no Sistema Licitações-e que a Recorrente havia sido a 

Arrematante do respectivo Pregão Eletrônico.  

      Em razão disso, a Recorrente teria o prazo 

de 02 (dois) dias úteis para enviar a proposta, bem como os documentos 

de habilitação, para o endereço eletrônico da Comissão de Licitação. 

      A Arrematante, ora Recorrente, por sua vez, 

ás 12h24, do dia 25/10/2022, enviou todos os documentos solicitados para 

o seguinte endereço eletrônico: comissaodelicitacao@pr.senac.br .  

      Ou seja, os documentos foram enviados 

dentro do prazo e na forma exigida no respectivo Edital.  

      Para a surpresa, no dia 28/10/2022, foi 

informado no Sistema Licitações-e que a Recorrente havia sido 

desclassificada, com a justificativa que os documentos exigidos no edital 

não foram enviados dentro do prazo. 

      Ademais, a Pregoeira justificou-se ainda 

alegando que em contato com a Recorrente, a Sra. Brenda informou que a 

documentação não foi enviada.  

      Por fim, em 08 de novembro do corrente 

ano, a Licitante Euro Truck Implementos Rodoviários LTDA., que ofertou 

o montante de R$ 2.590.000,00 (dois milhões e quinhentos e noventa mil 

reais) foi declarada vencedora do Pregão Eletrônico. 

      Em razão dos fatos noticiados, vem a 

Recorrente pleitear perante a Autoridade Competente que a decisão que 

declarou a Licitante Euro Truck Implementos Rodoviários LTDA.   

Vencedora do Certame seja revogada, por conseguinte, devolvido o prazo 

para a Recorrente enviar novamente os documentos exigidos nos moldes 

do item 7.1, do respectivo Edital.           

Essa é a síntese do necessário. 
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III – DO EFEITO SUSPENSIVO DO RECURSO 

      O presente Recurso tem efeito suspensivo, 

sendo assim, a decisão que declarou a Licitante vencedora do Certame, não 

poderá produzir efeitos até o respectivo julgamento deste Recurso, 

conforme assegura o item 11.6, do Edital. 

        

IV – DA DESCLASSIFICAÇÃO DA ARREMATANTE 

       Como noticiado no tópico anterior, a 

Recorrente foi desclassificada com a justificativa que não havia sido enviada a 

proposta, bem como os documentos de habilitação, dentro do prazo 

estabelecido no respectivo Edital. 

      O prazo para envio e os respectivos 

documentos que deveriam ser encaminhados pela Recorrente para a 

Comissão de Licitação, são mencionados no item 7.1, do Edital:  

 

     Veja que o dispositivo colecionado acima diz 

que deverá ser encaminhado á Comissão de Licitação, no prazo máximo 

de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data que for declarada a 

Arrematante no Sistema Licitações-e, a proposta e os documentos de 

habilitação relacionados no Edital. 

      Já o item 7.2, do Edital, regulariza a forma 

que deverá ser enviado a proposta, bem como os documentos de habilitação, 

para a Comissão de Licitação: 

 



 

      Nota-se que os documentos deverão ser 

enviados de forma digital para o seguinte endereço eletrônico: 

comissaodelicitacao@pr.senac.br, com o assunto do e-mail identificado 

como „PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO‟. 

      A Recorrente do caso em questão foi 

declarada Arrematante no respectivo Sistema Licitações-e, ás 11h00, do dia 

25/10/2022. 

      Sendo assim, com base no item 7.1 do Edital, 

o prazo para a Recorrente enviar os indispensáveis documentos a fim que 

fossem analisados pela Comissão de Licitação e a respectiva Área 

Técnica, iniciava-se em 25/10/2022 e findaria no dia 27/10/2022.   

      Ademais, dentro do mencionado prazo, era 

necessário que os documentos fossem enviados para o endereço 

eletrônico da Comissão de Licitação, qual seja: 

comissãodelicitacao@pr.senac.br, identificando o assunto do respectivo 

e-mail como PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, 

conforme estabelece o item 7.2, do Edital. 

      Em atenção aos itens 7.1 e 7.2, do respectivo 

Edital, a Arrematante, ora Recorrente, envio, ás 12h24, do dia 25/10/2022, 

para o endereço eletrônico comissaodelicitacao@pr.senac.br, a 

respectiva proposta e os documentos para habilitação. (doc. 01 )  

      Nota-se que o e-mail foi enviado por Djenyfer 

Weber, que por sua vez, presta serviços de consultoria comercial para a 

Recorrente.  

     Inclusive, é possível constatar a data de envio 

do e-mail, o endereço eletrônico do destinatário e os documentos em anexo, 
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que por sua vez, estão em total conformidade com as regras estabelecidas 

pelo Edital.  

      O referido e-mail foi enviado no prazo 

legal, ou seja, entre o dia 25/10 á 27/10/2022; o endereço eletrônico esta 

correto, sendo ele: comissãodelicitação@pr.senac.br e a foi enviada a 

documentação exigida no edital, isto é: proposta e documentos de 

habilitação.          

      Contudo, ainda assim, a Recorrente foi 

desclassificada do Pregão Eletrônico. 

      A Recorrente através de uma preposta 

solicitou perante o 1º Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos da 

Comarca de Rio do Sul-SC, que fosse lavrada a inclusa Ata Notarial, a fim 

de constatar de modo imparcial e com fé pública, que o noticiado e-mail 

foi de fato enviado para a Comissão de Licitação. (doc. 02) 

      Nota-se que ás fls. 02, da respectiva Ata 

Notarial, constam todas as informações que demonstram a veracidade dos 

fatos alegados pela Recorrente, sendo elas: data e horário que o e-mail foi 

enviado, endereço do destinatário e o nome dos documentos enviados. 

      Inclusive, as mencionadas informações 

foram reproduzidas fielmente pela Escrevente no bojo da referida Ata 

Notarial, conforme podemos constatar com a leitura do referido 

documento. 

      Sendo assim, é incontroverso que a 

Arrematante, ora Recorrente, observou de forma integral todas as 

determinações estabelecidas no Edital, com relação ao envio da 

documentação pertinente para análise da Comissão de Licitação e da 

respectiva Área Técnica. 

      Em relação a Ata Notarial, o Artigo 405, do 

Código de Processo Civil, assegura que: 
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Art. 405. O documento público faz prova não só da sua formação, 

mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretária, 

tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença. 

      Ademais, é competência dos notários a 

autenticação de fatos, como assegura o inciso III, do Artigo 6º, da Lei 

8.935/94, in verbis: 

Art. 6º Aos notários compete 

III – autenticar fatos. 

      Foram colecionadas imagens relativas aos  

e-mails enviados na respectiva Ata Notarial, o que é totalmente plausível, 

conforme garante o Parágrafo único, do Artigo 384, do Código de 

Processo Civil:  

Art. 384. A existência e o modo de existir de algum fato podem 

ser atestados ou documentados, a requerimento do interessado, 

mediante ata lavrada por tabelião. 

Parágrafo único. Dados representados por imagens ou som 

gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata 

notarial.  

     Nota-se que no documento Notarial, a 

Escrevente confirma que de fato o e-mail foi enviado, isto é, não foi uma 

narrativa apresentada pela preposta da Recorrente, e sim, uma 

constatação feita pela própria Escrevente. 

      Inclusive, ressaltamos que a Ata Notarial é um 

ato por meio do qual o tabelião – a pedido da parte interessada – lavra um 

instrumento público formalizado pela narrativa fiel de tudo aquilo que 

verificou por seus próprios sentidos sem a emissão de opinião, juízo de 

valor ou conclusão, de modo que a verdade (juris tantum) dos fatos ali 

constantes, só pode ser atacada por incidência de falsidade através de 

sentença transitada em julgado.  



      Ou seja, a inclusa Ata Notarial é um 

documento hábil e irrefutável que atesta que a Recorrente no dia 25/10/2022 

enviou nos moldes estabelecidos no Edital um e-mail para o endereço 

eletrônico da Comissão de Licitação. 

      E no caso em tela não há que se falar na 

aplicação do item 1.11.1, do Edital, tendo em vista que não houve qualquer tipo 

de problema técnico no envio do e-mail, tanto é verdade, que a respectiva 

Ata Notarial atestou o envio do e-mail para o endereço eletrônico da 

Comissão de Licitação.        

      Por motivo totalmente desconhecido pela 

Recorrente, não foi acusado pela Pregoeira o recebimento do noticiado e-

mail enviado para a Comissão de Licitação. 

      Talvez o e-mail em questão tenha sido 

direcionado automaticamente para caixa de spam (lixo eletrônico) e, por 

esse motivo, a Comissão de Licitação não detectou o recebimento do 

referido e-mail.  

      Uma vez não sendo constatado o recebimento 

do e-mail, tentou-se contado telefônico com a Recorrente. 

      Tal ligação foi atendida por uma preposta da 

Recorrente chamada Brenda, que por sua vez, labora atendendo chamadas 

telefônicas.  

      A pessoa que ligou representando a 

Comissão de Licitação não se identificou adequadamente e, por conta 

disso, a referida funcionária não direcionou a ligação para o setor 

competente para tratar do assunto em questão.  

      Não é encargo da preposta Brenda tratar de 

assuntos relacionados a Pregão Eletrônico, tanto é verdade, que a preposta 

não tinha conhecimento que a documentação já havia sido enviada no dia 

25/10/2022. 



      Inclusive, consta no Edital que cada 

Licitante só poderá ser representada por uma única pessoa, bem como 

que tal pessoa tenha poderes para tanto, conforme determina 

expressamente os itens 2.2 e 2.4:  

 

 

     Sendo assim, a preposta Brenda jamais 

poderia ter sido questionada em relação a qualquer assunto que tratasse 

da participação da Recorrente no respectivo Pregão Eletrônico, visto que, 

a referida preposta tinha poderes para representar a Recorrente no 

Certame.   

      Imputar tal ônus a preposta Brenda, ou seja, 

responsabiliza-la por um assunto que não era da sua competência, feri o 

Princípio da Legalidade, consagrado no inciso II, do Artigo 5°, da 

Constituição Federal: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 

à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 

coisa senão em virtude de lei; 



      A Pregoeira deveria ter usado o chat do 

Sistema Licitações-e, a fim de questionar a Arrematante, ora Recorrente, 

em relação ao envio do e-mail, pois esse é o meio oficial de comunicação 

no Certame.  

      Agindo desta forma, a Pregoeira estaria em 

conformidade com o Princípio da Publicidade, ou seja, dando publicidade 

ao seu ato e, com isso, possibilitando que a Recorrente tomasse ciência 

que a Comissão de Licitação não havia acusado o recebimento do e-mail 

enviado pela Recorrente.        

       Se essa postura tivesse sido adotada, 

certamente o preposto responsável em representar os interesses da 

Recorrente no respectivo Certame, teria informado que o e-mail havia sido 

enviando em 25/10/2022, ou seja, dentro do prazo estabelecido no Edital. 

     E, se ainda assim, não tivesse o Pregoeiro 

acusado o recebimento do e-mail, poderia sanar tal falha (no caso em tela a 

falha é do endereço eletrônico da Comissão de Licitação) mediante uma 

decisão fundamentada, conforme assegura o “Caput”, do Artigo 47, do 

Decreto 10.024/2019, in verbis:  

Art. 47. O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das 

propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância 

das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos 

licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação, observando o disposto na Lei n° 9.784, 

de 29 de janeiro de 1999.    

      Inclusive, o próprio Edital possibilita que 

sejam prestados esclarecidos, conforme se compreende através do item 

10.1.4:  

 



      Ou seja, caso a Pregoeira tivesse 

concedido um prazo para que a Recorrente comprovasse o envido dos 

documentos, certamente o presente Recurso não teria sido interposto 

pela Recorrente. 

      Em observância ao Princípio da 

Razoabilidade e, sobretudo, a fim de evitar que seja reconhecido 

futuramente um vício de legalidade, deverá ser atendida a pretensão da 

Recorrente, qual seja: revogação a decisão que declarou a vencedora do 

Certame e, por conseguinte, seja analisada da proposta e documentos de 

habilitação, que foram corretamente enviados para a Comissão de 

Licitação.   

       Restou devidamente comprovado, 

sobretudo, através da Ata Notarial, que a Recorrente enviou dentro do 

prazo legal, ou seja, entre o dia 25/10 a 27/10/2011, a proposta e os 

documentos de habilitação para o seguinte endereço eletrônico: 

comissaodelicitação@pr.senac.br, a fim que os referidos documentos 

fossem analisados pela Comissão de Licitação e a Área Técnica. 

      Ante o exposto, requer seja revogada a 

decisão que declarou a Licitante Euro Truck Implementos Rodoviários 

Ltda., vendedora do respectivo Pregão Eletrônico, bem como seja 

concedido prazo de 02 (dois) dias úteis para que seja pela Recorrente 

novamente enviada a proposta e os documentos de habilitação que foram 

anteriormente enviados na data de 25/10/2022, a fim que possam ser 

desta vez analisados pela Comissão de Licitação e a Área Técnica. 

       

V – DOS PEDIDOS 

      Diante do exposto, a Recorrente pleitea: 

1 – Seja concedido efeito suspensivo ao presente Recurso, conforme 

determina o item 11.6, do respectivo Edital; 
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2 – Seja revogada a decisão que declarou a Licitante Euro Truck 

Implementos Rodoviários Ltda., vendedora do respectivo Pregão 

Eletrônico, bem como seja concedido prazo de 02 (dois) dias úteis para 

que seja pela Recorrente novamente enviada a proposta e os documentos 

de habilitação que foram anteriormente enviados na data de 25/10/2022, a 

fim que possam ser desta vez analisados pela Comissão de Licitação e a 

Área Técnica. 

      Termos em que 

     Pede deferimento 

      Taió/SC, 10 de novembro de 2022 

 

     NOLLY IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA 
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Andre Luis Siqueira Leal

De: Ruan Bruno Schulz <ruanbrunoschulz@gmail.com>
Enviado em: quinta-feira, 10 de novembro de 2022 17:14
Para: Comissão de Licitação; thiago_if@adv.oabsp.org.br
Assunto: RECURSO ADMINISTRATIVO PE 18/2022
Anexos: EMAIL I .pdf; RECURSO ADMINISTRATIVO NOLLY (PREGÃO ELETRÔNICO) 

assinado.pdf; B.0_3qGP.0_3qGP!attachment!a0.pdf; 9.2.2 Contrato social.pdf

Boa tarde, encaminho em anexo recurso da empresa NOLLY IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA ME, CNPJ nº 
77.897.932/0001-03 do Pregão Eletrônico nº 18/2022, em face da decisão interposta pelo pregoeiro, da 
desclassificação da referida empresa. 

 Você não costuma receber emails de ruanbrunoschulz@gmail.com. Saiba por que isso é importante  



 

 

 

 

 

 



1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TÍTULOS
Acesse nosso site: tabelionato1riodosul.com.br

E-mail: tabelionato1riodosul@gmail.com
Fone: (47) 3521-1267 - (47) 3521-1450
Alameda Aristiliano Ramos, 106, Centro
Rio do Sul - Santa Catarina - 89160-149

Folha Nº 145

Livro Nº 386

PROTOCOLO: 25.607 - 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE RIO DO SUL - ESTADO DE SANTA CATARINA

CLOVIS GAERTNER
Ata Notarial

TRASLADO

ATA NOTARIAL

SAIBAM quantos este público instrumento de Ata Notarial, virem que, aos nove 

dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois (09/11/2022), nesta cidade 

de Rio do Sul, sede de Comarca, Estado de Santa Catarina, neste cartório do 1º Ofício 

de Notas, eu ALANA GABRIELI SBORZ, Escrevente Substituta, às 09h49min do dia 

04/11/2022, a pedido de LARISSA DE LIZ, brasileira, solteira, nascida no dia 

17/10/2000, filha de Olandir de Liz e Solange Cristina do Canto, consultora comercial, 

inscrita no CPF sob número 012.149.469-17, portadora da Carteira Nacional de 

Habilitação nº 07455270806, expedida pelo DETRAN/SC em 08/09/2021, onde consta 

a Carteira de Identidade n° 6808615, expedida pela SSP/SC, endereço eletrônico 

larissa@concretalicitacoes.com.br, residente e domiciliada na Rua Virgínia Cavilha nº 

69, Bairro Barragem, na cidade de Rio do Sul - SC, que assina este ato digitalmente, 

através da plataforma do e-notariado, nos termos do Provimento n. 100/CNJ, verifiquei 

constar na área de trabalho do dispositivo com as seguintes especificações: Nome do 

dispositivo "LAPTOP-2QMMECM6", ID do dispositivo "C8647FFC-6F05-4F54-

B021-8FDF1611CE50", o aplicativo "Thunderbird", circulado em vermelho, conforme 

imagem abaixo inserida:--------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esse documento foi assinado por ALANA GABRIELI SBORZ.
Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinatura.e-notariado.org.br/validate e informe o código 29TVD-
D4QD7-VNQBL-7RRWA



1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TÍTULOS
Acesse nosso site: tabelionato1riodosul.com.br

E-mail: tabelionato1riodosul@gmail.com
Fone: (47) 3521-1267 - (47) 3521-1450
Alameda Aristiliano Ramos, 106, Centro
Rio do Sul - Santa Catarina - 89160-149

Folha Nº 146

Livro Nº 386

PROTOCOLO: 25.607 - 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE RIO DO SUL - ESTADO DE SANTA CATARINA

CLOVIS GAERTNER
Ata Notarial

TRASLADO

Ao selecionar o referido aplicativo "Thunderbird", na pasta "Enviados" de 

<djenyfer@concretalicitacoes.com.br>, fui direcionada para a seguinte página:-------------

A pedido da solicitante, selecionei o e-mail entitulado de "PROPOSTA DE PREÇOS E 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO" enviado pelo remetente 

<djenyfer@concretalicitacoes.com.br> ao destinatário 

<comissaodelicitacao@pr.senac.br> às 12h24min do dia 25/10/2022, contendo 2 

anexos entitulados de "Habilitação.zip" e "Proposta.zip", e fui direcionada para a 

seguinte página:------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

Esse documento foi assinado por ALANA GABRIELI SBORZ.
Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinatura.e-notariado.org.br/validate e informe o código 29TVD-
D4QD7-VNQBL-7RRWA



1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TÍTULOS
Acesse nosso site: tabelionato1riodosul.com.br

E-mail: tabelionato1riodosul@gmail.com
Fone: (47) 3521-1267 - (47) 3521-1450
Alameda Aristiliano Ramos, 106, Centro
Rio do Sul - Santa Catarina - 89160-149
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Ao selecionar o anexo entitulado de "Habilitação.zip", fui direcionada para a pasta 

"Habilitação", conforme imagem abaixo inserida:-----------------------------------------------------

Ao abrir a referida pasta "Habilitação", verifiquei constar 27 arquivos a seguir 

nominados: 9.2.2 Contrato social.pdf. 9.3.1. CNPJ.pdf. 9.3.2 ALVARÁ 

FUNCIONAMENTO.INSCRIÇÃO MUNICIPAL (1).pdf. 9.3.2 FICHA DE CADASTRO - 

NOLLY.pdf. 9.3.2 INSCRIÇÃO ESTADUAL.pdf. 9.3.3 CND FEDERAL.pdf. 9.3.4 CND 

ESTADUAL - NOLLY.pdf. 9.3.5 CND MUNICIPAL -NOLLY.pdf. 9.3.6 CRF FGTS- 

NOLLY.pdf. 9.3.7 CND TRABALHISTA.pdf. 9.4.1 Balanço Patrimonial.pdf. 9.4.2 

CONCORDATA E-PROC.pdf. 9.4.2 CONCORDATA E-SAJ.pdf. 9.5.2 Certidão CREA 

PF.pdf. 9.5.2 CREA-SC NET - Certidão de Pessoa Jurídica.pdf. 9.5.5 CAT Certifi de 

adequação à legislação de trânsito.pdf. 9.5.6 CCT 2024.pdf. 9.6.1 Declaração que não 

emprega menor anexo VI.pdf. 9.6.2 Declaração de inexstência de fatos impeditivos à 

habilitação.pdf. Atestado de Capacidade Técnica.pdf. CONTRATO DE SERVIÇO 

ENGENHEIRO.pdf. declaração de capacidade financeira.pdf. declaração de 

inexistencia de fatos.pdf. declaraçao que nao emprega menor de idade.pdf. 

desktop.ini. Documentos dos sócios.pdf. Indicação de responsável técnico.pdf, 

conforme imagens abaixo inseridas:----------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

Em seguida, ao selecionar o anexo entitulado de "Proposta.zip", fui direcionada para a 

pasta "Proposta", conforme imagem abaixo inserida:------------------------------------------------

Ao abrir a referida pasta "Proposta", verifiquei constar 2 arquivos a seguir nominados: 

desktop.ini. Proposta de preço final.pdf, conforme imagem abaixo inserida:------------------

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

Ao fechar todas as abas abertas acima, selecionei o e-mail entitulado de 

"Esclarecimento PE 18/2022 - SENAC/PR" enviado pelo remetente 

<djenyfer@concretalicitacoes.com.br> ao destinatário 

<comissaodelicitacao@pr.senac.br> às 11h40min do dia 31/10/2022, e fui direcionada 

para a seguinte página:---------------------------------------------------------------------------------------

Para constar, lavrei a presente ata, para os efeitos do artigo 405 do Código de 

Processo Civil Brasileiro e artigo 6º, III da Lei 8.935/94. Não havendo mais nada a 

tratar, encerro a presente ata, a qual foi lida ao solicitante e redigida por mim ALANA 

GABRIELI SBORZ, Escrevente Substituta, que a digitei, conferi, subscrevo e assino. 

As partes restam cientes de que: todos os dados e informações de caráter pessoal, 

descritos e utilizados pela Serventia, visam atender ao disposto no artigo 215 do 

Código Civil; artigo 2º do Provimento nº 61/2017, do Conselho Nacional de Justiça; 

artigo 476 do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Santa 

Catarina; e Circular de nº 42/2020 da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de 

Santa Catarina. Ainda, considerando o advento da Lei nº 13.709, de 14/08/2018, 

denominada Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, as pessoas naturais ou 

jurídicas de direito público ou privado, são conceituadas como Titulares e consentem 

com o uso de dados pessoais, objeto de tratamento pela Serventia, nos exatos termos 

dos artigos 4º; 7º, I e II; 8º, §§ 1º e 5º; 11, I e II, "a"; e 23, §4º, todos do Diploma Legal 

sobredito. Emolumentos: R$ 188,86 + R$ 3,11 = R$ 191,97 (GPW45449 = R$ 3,11). 

Certifico que o livro está assinado pelas partes.

Em testemunho da verdade. 

RIO DO SUL, QUARTA-FEIRA, 9 DE NOVEMBRO DE 2022
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NOLLY IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA 
CNPJ Nº 77.897.932/0001-03

8ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL - CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

Os sócios adiante declinados decidem, ao emitir a 8ª alteração contratual, consolidar seu
contrato social desde a constituição, até a presente alteração, conforme segue:

HOBERDAN BERTOTTI, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens,
nascido em 08/09/1982, empresário, portador do RG nº  4.485.507 expedido pela SESP -
SC  e  do  CPF  sob  nº  031.679.679-43,  residente  e  domiciliado  à  Rua  Carlos  Evandir
Raymundi, nº 191, bairro Seminário, na cidade de Taió – SC, CEP 89.190-000.

MARIA  DELOURDES  SOETHE  BERTOTTI,  brasileira,  casada sob  o  regime  de
comunhão  universal de  bens,  nascida em  15/02/1950,  empresária,  portadora do RG nº
355.644 expedido pela SSP - SC e do CPF sob nº 216.733.499-00, residente e domiciliada
à Rua Carlos Evandir Raymundi, nº 191, bairro Seminário, na cidade de Taió – SC, CEP
89.190-000,  neste  ato  representado  por  seu  procurador,  HOBERDAN  BERTOTTI,
brasileiro,  casado  sob o regime de comunhão parcial  de bens,  nascido em  08/09/1982,
empresário,  portador do RG nº  4.485.507 expedido pela SESP -  SC e do CPF sob nº
031.679.679-43, residente e domiciliado à  Rua Carlos Evandir Raymundi, nº 191, bairro
Seminário, na cidade de Taió – SC, CEP 89.190-000.

Únicos sócios componentes da Sociedade Limitada, que gira sob o nome empresarial “NOLLY
IMPLEMENTOS  RODOVIÁRIOS LTDA”,  com  sede  e  domicílio  a  Travessa  Carlos
Raymundi, nº 191, bairro Seminário, na cidade de Taió – SC, CEP 89.190-000, inscrita no CNPJ
sob nº  77.897.932/0001-03 e com seu contrato social devidamente arquivado na JUCESC sob
NIRE  42200642159,  resolvem,  em  comum  acordo,  alterar  e  consolidar  seu  contrato  social
original, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes, e nas omissões, pela legislação do
Código  Civil  (Lei  10.406/02)  e  supletivamente  pela  Lei  das  Sociedades  Anônimas  (Lei
6.404/76).

I- Consoante a unânime aprovação dos sócios com os assuntos a tratar neste instrumento, fica
dispensada a Ata de reunião de sócios, específica para o fim.

II- A  partir  deste  instrumento  a  sociedade  passa  a  operar  nos  ramos  de  “fabricação  de
implementos  rodoviários,  agrícolas,  comércio  varejista  de  acessórios  para
implementos  rodoviários  e  agrícolas,  e  a  prestação  de  serviços  de  consertos  de
implementos rodoviários e agrícolas em geral e fabricação de cabines, carrocerias e
reboques para outros veículos automotores”.

III- A partir deste instrumento a sociedade terá sua sede na Rua Carlos E. Raymundi, nº 191,
bairro Seminário, na cidade de Taió – SC, CEP 89.190-000.

IV- A sociedade  decide consolidar seu contrato social,  que passa a  vigorar com a seguinte
redação atualizada, incluindo-se a presente alteração.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGfj45mYgKv3rbWNMQ&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03167967943-HOBERDAN BERTOTTI
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CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

HOBERDAN BERTOTTI, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens,
nascido em 08/09/1982, empresário, portador do RG nº  4.485.507 expedido pela SESP -
SC  e  do  CPF  sob  nº  031.679.679-43,  residente  e  domiciliado  à  Rua  Carlos  Evandir
Raymundi, nº 191, bairro Seminário, na cidade de Taió – SC, CEP 89.190-000.

MARIA  DELOURDES  SOETHE  BERTOTTI,  brasileira,  casada sob  o  regime  de
comunhão  universal de  bens,  nascida em  15/02/1950,  empresária,  portadora do  RG nº
355.644 expedido pela SSP - SC e do CPF sob nº 216.733.499-00, residente e domiciliada
à Rua Carlos Evandir Raymundi, nº 191, bairro Seminário, na cidade de Taió – SC, CEP
89.190-000,  neste  ato  representado  por  seu  procurador,  HOBERDAN  BERTOTTI,
brasileiro,  casado  sob o regime de comunhão parcial  de bens,  nascido em  08/09/1982,
empresário,  portador do RG nº  4.485.507 expedido pela SESP -  SC e do CPF sob nº
031.679.679-43, residente e domiciliado à  Rua Carlos Evandir Raymundi, nº 191, bairro
Seminário, na cidade de Taió – SC, CEP 89.190-000.

Únicos  sócios  componentes  da  Sociedade  Limitada,  que  gira  sob  o  nome  empresarial
“NOLLY  IMPLEMENTOS  RODOVIÁRIOS LTDA”, inscrita  no  CNPJ  sob  nº
77.897.932/0001-03 e com seu contrato social devidamente arquivado na JUCESC sob NIRE
42200642159, têm, em comum acordo, o que segue:

Cláusula Primeira. A sociedade  gira  sob o nome empresarial  “NOLLY IMPLEMENTOS
RODOVIÁRIOS LTDA”,  com sede e domicílio a  Rua Carlos E. Raymundi,  nº 191, bairro
Seminário, na cidade de Taió – SC, CEP 89.190-000.

Cláusula Segunda. A sociedade explora o ramo de “fabricação de implementos rodoviários,
agrícolas, comércio varejista de acessórios para implementos rodoviários e agrícolas, e a
prestação  de  serviços  de  consertos  de  implementos  rodoviários  e  agrícolas  em  geral  e
fabricação de cabines, carrocerias e reboques para outros veículos automotores”.

Cláusula Terceira. A sociedade  iniciou suas atividades  em 01 de  fevereiro  de  1984,  e  sua
duração é por prazo indeterminado.

Cláusula Quarta. Observadas  as disposições da legislação aplicável,  a sociedade pode abrir
filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos
sócios.

Cláusula Quinta. O capital social é de R$5.000,00 (cinco mil reais), divididos em 5.000 (cinco
mil) cotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada, integralizado em moeda corrente nacional, assim
distribuído entre os sócios:

SÓCIOS PERCENTUAL COTAS VALORES (R$)

HOBERDAN BERTOTTI 99,00% 4.950 4.950,00

MARIA DELOURDES SOETHE BERTOTTI 1,00% 50 50,00

TOTAL 100,00% 5.000 5.000,00

Cláusula   Sexta  .   A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas ambos
respondem solidariamente pela integralização do capital social.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 30/09/2022   Data dos Efeitos 29/09/2022
Arquivamento 20223244929 Protocolo 223244929 de 29/09/2022 NIRE 42200642159
Nome da empresa NOLLY IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 486107852415786
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2022Luciano Leite Kowalski -  Secretário-geral em exercício

30/09/2022

Página 3 de 4

Cláusula    Sétima  .   Serão regidas pela legislação aplicável à matéria, tanto ao valor das quotas,
integralização  do  capital  social,  a  retirada  de  sócio,  quanto  à  dissolução  e  a  liquidação  da
sociedade.

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

Cláusula    Nona  .   A administração da sociedade cabe ao sócio  HOBERDAN BERTOTTI,  na
função  de  sócios  administradores,  podendo  representar  a  sociedade  isoladamente, ativa  e
passivamente,  em  juízo  ou  fora  dele,  inclusive  em  repartições  públicas  federal,  estadual,
municipal, autarquias e entidades paraestatais, podendo, nomear procuradores  Ad-judicia e  Ad-
negotia quando  os  interesses  sociais  o  requeiram,  com  especificações  nos  respectivos
instrumentos dos atos e das operações que poderão ser praticados; entretanto, sendo-lhe vedado o
emprego do nome empresarial, sob qualquer pretexto ou modalidade, em operações ou negócios
estranhos ao objeto social, especialmente as prestações de avais, fianças ou cauções em favor de
terceiros, e subsistirá sua responsabilidade pessoal quando o houver empregado indevidamente.

Parágrafo Primeiro:  No exercício da administração, os administradores poderão retirar valor
mensal a título de pró-labore.

Cláusula Décima. 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
e a distribuição dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis, sendo que os
lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de
suas cotas de capital.

Parágrafo Primeiro: Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer
período do ano a partir de resultado do período apurado.

Parágrafo Segundo:  A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação dos sócios
desde que aprovada pelos sócios cotistas.

Cláusula Décima   Primeira  .   O falecimento, retirada, interdição ou inabilitação de um dos sócios
não acarretará a dissolução da sociedade, que continuará com o sócio remanescente ou herdeiros
do  sócio  falecido.  Caso  o(s)  herdeiro(s)  do  sócio  falecido  não  pretenda(m)  ingressar-se  na
Sociedade,  então,  caberá  aos(s)  sócio(s)  remanescente(s)  providenciar(em)  a  produção  de
balanço  especial  e  apuração  do  patrimônio  líquido  para  pagamento  dos  haveres  do  sócio
falecido,  mediante  levantamento  de  balanço  geral  específico  para  este  fim,  tudo  em
conformidade com a legislação em vigor.

Parágrafo Primeiro. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade
se resolva em relação a qualquer de seus sócios.

Parágrafo Segundo. Os valores levantados serão pagos 90 (noventa) dias após o levantamento
dos haveres, em 36 (trinta e seis) parcelas iguais e sucessivas acrescidas de INPC e juros de 6%
(seis por cento) ao ano.
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Cláusula Décima   Segunda  .   Os sócios administradores declaram, sob as penas da lei, que não
estão impedidos de exercer  a  administração  da sociedade,  por lei especial  ou em virtude de
condenação  criminal,  ou  por  se  encontrar  sob  efeitos  dela  a  pena  que  vede,  ainda  que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou, ainda, por crime falimentar, de prevaricação,
de  peita  ou  suborno,  concussão,  peculato,  ou  contra  a  economia  popular,  contra  o  sistema
financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo,
fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima   Terceira  .   A sociedade manterá os registros contábeis e fiscais necessários, de
acordo com os arts. 1179 a 1195 do Código Civil.

Parágrafo Único. Esta sociedade não possui Conselho Fiscal.

Cláusula Décima   Quarta  .   Os casos omissos e não regulados pelo presente instrumento, serão
regulados pelo Código Civil (Lei 10.406/02) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

Cláusula Décima    Quinta  .   Fica eleito  o foro da comarca de  Taió -  SC,  para qualquer  ação
fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por mais especial que seja.

E,  por  assim se acharem em perfeito  acordo  em tudo quanto neste  instrumento foi  lavrado,
obrigam-se a cumprir o presente assinando-o, em via única destinado a registro e arquivamento
na JUCESC.

Taió - SC, 22 de setembro de 2022.

_______________________________
Hoberdan Bertotti

______________________________
Maria Delourdes Soethe Bertotti

P/P: Hoberdan Bertotti
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