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INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 051/2022, PROCESSO N.
0135/2022

Pelo presente instrumento particular de procuração e pela melhor
forma de direito, a empresa

TECNOAGUA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO,

EXPORTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS EIRELI, com sede na Rua Professora Ergilia
MiceIli, 150, Bairro Jardim Regina, CEP 14.808-110, na cidade de Araraquara-SP, devidamente
inscrita no CNPJ n2 03.994.017/0001-08 e Inscrição Estadual n2 181.296.379-112, representada
pelo Sr. Marcus Fabiano Bernardes, portador da Cédula de Identidade RG n 2 18.067.903
SSP/SP e do CPF ns? 066.036.438-71, nomeia e constitui como seu representante o Sr. JOSÉ
LUCIANO DE SOUSA, portador da Cédula de Identidade RG n2 26.878.352-4 SSP/SP e do CPF n2
131.108.068-60, a quem são conferidos poderes para representar a empresa outorgante no
Pregão Presencial para Registro de Preços n° 051/2022, instaurado pela Prefeitura do
Município de Américo Brasiliense/SP, em especial para subscrever proposta, formular lances,
negociar preço, interpor recursos, desistir de sua interposição, subscrever declarações exigidas
no Edital e praticar todos os demais atos pfftinentes ao certame acima indicado.

Araraquarqi, 05 de setembro de 2022.
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CNPJ: 03.994.017/000 -08
NIRE: 3560204528-1

MARCUS FABIANO BERNARDES, brasileiro, casado sob o regime comunhão
parcial de bens, nascido em 21/03/1965, natural de São Jose do Rio Preto — SP,
empresário, residente e domiciliado na cidade de Araraquara - SP, à Avenida
Geraldo Hilário da Silva, 334, Jardim dos Flamboyants, CEP 14805-290,
portador do RG. 18.067.903 SSP/SP — expedida em 15/06/1983 e CPF/MF n. °
066.036.438-71, único sócio da sociedade empresária limitada TECNOAGUA
INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E MANUTENÇÃO
DE BOMBAS EIRELI, legalmente constituída com contrato social registrado e
arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo — JUCESP sob NIRE n°
3560204528-1, em sessão de 18/04/2018, com sede social na cidade de
Araraquara, Estado de São Paulo, Rua Professora Ergilia Miceli, 150 — Jardim
Regina - CEP 14808-110, inscrita no CNPJ/MF sob n° 03.994.017/0001-08,
resolve, neste ato, alterar o ato Constitutivo, nas condições que seguem:
I. ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL:
A partir desta data, o titular resolve alterar o capital social da empresa
para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em moeda corrente do pais,
utilizando saldo lucros acumulados.

CONSOLIDA CA
"CLAUSULA PRIMEIRA"
DA DENOMINAÇÃO

A empresa gira sob a denominação c16:,..„-T-E/CNOAGUA
INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E MANUTENÇÃO
DE BOMBAS EIRELI".
"CLAUSULA SEGUNDA"
DA SEDE DA EMPRESA

A empresa tem sua sede na cidade de Araraquara, estgdo de São
Paulo, na Rua Professora Ergilia Miceli, 150 — Jardim Regina - CEP 14808110.
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do presente ato.
"CLAUSULA TERCEIRA"
DO OBJETO DA EMPRESA

A empresa tem por objeto: "Fabricação de equipamentos hidráulicos e
pneumáticos, pegas e acessórios, exceto válvulas; manutenção e
reparação de bombas; comercio varejista, importação e exportação de
bombas de agua; captação, tratamento e distribuição de agua; perfuração
e construção de poços de Agua; distribuição de agua por caminhões;
perfurações e sondagens; construção de redes de abastecimento de Agua,
coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; carga
e descarga; aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem
operador, exceto andaimes; serviços de engenharia; testes e analises
técnicas; gestão de redes de esgoto; transporte rodoviário de carga, exceto
produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional; atividades de estudos geológicos; administração de obras;
comercio varejista de materiais hidráulicos; outras atividades
profissionais, cientificas e técnicas; serviços de operação e fornecimento
de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso
em obras; aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e
industriais, sem operador; comércio atacadista importação e exportação
de bombas e compressores; partes e pegas; comércio varejista de
materiais de construção em geral".
"CLAUSULA QUARTA"
DO PRAZO DE DURAÇÃO DA EMPRESA

O inicio da atividade ocorreu em 01/08/2000 e serã. or prazo
indeterminado.
"CLAUSULA QUINTA"
DO CAPITAL DA EMPRESA

A capital da empresa é de R$ 300.000,00 (trezento mil reais),
totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeCia-correfite do pais, de
responsabilidade do titular.
Parágrafo único. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital
integralizado.
"CLAUSULA SEXTA"
DA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA

A empresa sera gerida e administrada pelo titular MARCUS
FABIANO BERNARDES, já devidamente qualificado, com todos os poderes
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podendo praticar todos os ac s coinpreendidos no obj o, s
da empresa, inclusive perante terceiros, repartições p slicas federais, estaduais
e municipais, autarquias e árgãos previdencidrios.
"CLAUSULA SÉTIMA"
DOS PROCURADORES

Faculta-se ao titular, nomear procuradores para representá-lo por
um período determinado, nunca excedente este há um ano, devendo constar no
instrumento de mandato, de forma especifica, os atos e poderes a serem
praticados pelos outorgados.
Parágrafo único. As procurações outorgadas pela empresa deverão especificar
expressamente os poderes conferidos e determinar prazo de validade limitado
a, no máximo, 01 (um) ano, com exceção das procurações "ad judicia", que
poderão ser outorgadas por prazo indeterminado. As procurações outorgadas a
empregados da empresa são, automaticamente, revogadas com o término do
contrato de trabalho.
"CLAUSULA OITAVA"
DO TERMINO DE EXERCÍCIO E LEVANTAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL

O exercício terminará em 31 de Dezembro de cada ano, quando
proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço
de resultado econômico, bem como serão efetuados a apuração dos resultados
com observância das disposições legais aplicáveis, cabendo ao titular, os lucros
ou prejuízos apurados.
"CLAUSULA NONA"
DA INTERDIÇÃO OU FALECIMENTO DO TITULAR

Ocorrendo a interdição ou falecimento do titular, a empresa
continuará exercendo suas atividades com o curador nomeado, herdeiros ou
sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesses destes, o valor de seus
haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa,
â data da resolução, verificada em balanço especialmente levantadQpar este
fim.
"CLAUSULA DÉCIMA"
DA DECLARACAO DE DESIMPEDIMENTO

(

0 titular e administrador MARCUS FABIANOBEINARDE5
declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração
da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou
suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações
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A regência supletiva da empresa indi idual
limitada dar-se-a, no que couber, as regras pre
aLsocied es
limitadas, nos termos do artigo n° 980-A, § 6°, da i n° 10 406/20
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0 titular da empresa Marcus Fabi no Bernardes declara, sob as
penas da lei, que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando
desimpedido para constituir a presente EIRELI, nos termos do artigo 980-A, § 2°,
da Lei n° 10.406/2002.
"CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA"
DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Araraquara, Estado de São
Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento, bem
como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes
deste, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.
E, por estar de acordo, ratifica e outorga o presente instrumento,
pelo que a parte firma-o em 3 (três) vias, de igual e absoluto teor.

Araraquara — SP, 22 de Outubro de 2018.

MARCUS F BIANO BE ROES, CPF: 066.036.438-71
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GONSTItUICAO DE
INSTRUMENTO PARTICULAR
DE
SOCIEDADE POR COTAS DE RESPOSABIILIDADE LIMITADA DA
FIRMA = TECNOA GU1A = COMERCIO MANUTENÇÃO DE
BOMBAS LTDA - ME -

Pelo presente •ihstrumento

na melhor

'-FERNANDA DA SILVA,/ brasileira, /solteira%/maior, -/èmpresiari:
residente ;e domiciliada à rua Tenente -Penha 1104, ,BairroJardim
'Maria. Tannuri, /CEP. 14.930-000, em Boa Esligran0a. do Su Estado
:São Paulo,tportadOra do documento de identidade RG. n.:
33 •462.793-X/SP/SP,; inscrito no C:P..F n. 225.724.458-32/
2- 'JACIRA DA SILVA BERNARDES(brasileira/viuva,/bmpresária%
reSidente e domiciYada 'à rua Com. Pedro Morganti, 1270. Bairro do
Carmo, CEP. 14.800-200/0M Araralquara : Estado de São PauIo
portadora dolklOcument9 de identidade Rd. n. 5.397-..202/SSP/5Pi/
inscrito rio C.P.F.n. 74.938.08-72/TEM entre-si justo - contratado,
constituir uma scsridade peii quotas de responsabilidade yinitada, de
acordo corn o'D'elCreto n?: 3708 de 10 de janeiro de 1.919, que sera
regida pelas cláusulas seguintes:
- DA DENOMINAÇÃO SEDE OBJETO
A sociedade adotará a denoming.po social - de TECNOAG
COMERCIO MANUTENÇÃO D
BAS LTDA - ME.7-1
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A, sociedade terá sede social à rua Vereador Marcelino da Silva
Braga 180, Distrito Industrial II, CEP. 14.930-000 em Boa
Esperança do Sul Estado de São Paulo.
3- A sociedade terá pôr objeto Social COMERCIO VAREJISTA DE

BOMBAS, REPAROS E MANUTENÇÃO DE POÇOS D'AGUA.

4- A sociedade mediante seu objetivo Social tera seu CNAE-FISCAL
n. 5249-3/99
II - DO CAPITAL SOCIAL E DA RESPONSABILIDADE DOS
SOCIOS
5-O Capital Social será, no valor, de R$ 20.000,00 Vinte Mil Reais),
dividido em 20.000, (Vinte Mil )Auotas, do valor nominal de RS 1.00 (
um Real) ada uma, cuja distribuição entre os sócios., totalmente
integralizados neste ato em boa moeda corrente no pais, sera
efetuada da seguinte forma;
A Sócia FERNANDA DA SILVA, 10.000. quotas no valor total de R$
10.000,00 ( Dez Mil Reais).
A Sócia AURA DA SILVA BERNARDES, 10.000. quotas no valor
total de R$ 10.000,00 ( Dez Mil Reais).

III- DA GERENCIA
6- A sociedade será gerenciada e administrada pelas sócias
FERNANDA DA SILVA , já qualificada e sócia JACIRA DA SILVA
BERNARDES, já qualificada, se comprometem a dar fiel desempenho
de seus compromissos e funções, tão-só nos negócios que digam
respeito aos interesses sociais, sendo proibido o seu uso para fins
estranhos, tais como endosso de favor, cartas de fiança e outros
documentos análogos que possam acarretar responsabilidade para a
sociedade. A sociedade será, representada ativa e passivamente,
judicial e extrajudicialmente, podendo para tanto assinarem em
conjunto ou isoladamente, todos e quaisquer documentos.
El

e acordo corn, o artigo 2°. "In-fine

do decreto 3.708 de 1 T'de Janeiro
de 1919, a responsabilidade dos
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sócios é limitada a totalidade do
Capital Social.
exercício
da
E2
Pelo
administração, terá o, sócio ,
gerente direito a uma retirada
mensal a titulo de"pró-labore",
cujo sera fixado em comum
acordo entre os sócios, a qual
sera levada a conta de despesas
gerais da sociedade.
IV- DO PRAZO DE DURAÇÃO E DO EXERCÍCIO SOCIAL
7- A sociedade terá duração pôr prazo indeterminado, a partir de sua
constituição.
8- 0 Exercício social coincidirá com o ano civil, Anualmente, a 31 de
Dezembro, sera elaborada um balanço geral e uma demonstração do
resultado do exercício. Os lucros ou prejuízos apurados, serão
divididos ou suportados pêlos sócios na proporção de suas cotas de
capital, exceto se, havendo lucro, deliberarem os sócios levá-lo ao
patrimônio líquido da sociedade para posterior utilização.
V - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
9- As alterações contratuais somente poderão ser processadas pôr
decisão dos sócios que detenham a maioria simples das quotas do
capital Social.
VI- DA CESSÃO DAS COTAS
10- As quotas do capital social não poderão ser alienadas a terceiros
estranhos 6 sociedade, sem que seja dado o direito de preferência ao
sócio que nela permanecerem, sendo-lhe assegurada tal preferência
em igualdade de condições, prego pôr prego., o sócio retirante deverá
comunicar a sua intenção, com antecedência minima de trinta dias.
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_»::---)111 DO FÕIRO DE ELEIÇÃO E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
11- Fica eleito para dirimir as dúvidas e resolver os conflitos oriundos
deste instrumento o foro da Comarca de Ribeirão Bonito Estado de
São Paulo, com expressa renúncia a qualquer putro, pôr mais
privilegiado que seja.
12- A sociedade não entrara em dissolução e, consequentemente, em
liquidação pôr retirada, morte, falência ou incapacidade de qualquer
dos quotistas, A morte de qualquer das sócias não extinguirá a
sociedade, que continuara com a admissão de herdeiros ou
sucessores, Não havendo entendimento então a sociedade se
dissolverá.
13- Os casos omissos neste instrumento serão resolvidos de
conformidade com as disposições constantes do Decreto n°. 3709 de
10 de janeiro de 1.919, das quais tem pleno conhecimento os sócios
componentes que elas sujeitam expressamente.
As sócias declaram, sob as penas da lei, que não praticaram nenhum
dos crimes previstos em legislação especifica, que as possam
impedir de exercerem atividades mercantis.
E, pôr estarem assim, de comum acordo, justos e contratados,
assinam o presente instrumento em 3 ( três) vias, de igual valor, teor
e forma, na presença de duas testemunhas
BOA ESPERANÇA DO SUL, 01 DE AGOSTO DE 2000
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N2 051/2022
PROCESSO n2 0135/2022

A empresa TECNOAGUA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE BOMBAS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n2. 03.994.017/0001-08,
Inscrição Estadual sob o n2. 181.296.379-112 com sede na Rua Professora Ergilia
MiceIli, 150, Bairro Jardim Regina, CEP 14.808-110, na cidade de Araraquara-SP, por
intermédio de seu representante legal abaixo assinado, em conformidade com o
disposto no artigo 4° , inciso VII, da Lei n ° 10.520/2002, DECLARA que cumpre
plenamente os requisitos de habilitag5o exigidos no Edital que rege o certame acima
indicado.

Araraquara, 06 de set

2022.

e Sousa
RG n. 6.878.352-4 SSP/SP
Procurador

Rua Prof. Erg(lia MiceIli, 150 - Jardim Regina • Araraquara / SP CEP 14808-110
(16) 3333-5513 • tecnoaguasp@terra.com.br • www.tecnoaguasp.com.br • CNPJ: 03.994.017/0001-08

