
 

 

RODOPARANÁ IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA. 
Rua da Balança,96 - CEP 92.500-000 - Guaíba – Rio Grande do Sul 
Fone: (51) 3491 8191 
www.rodoparana.com.br - guaiba@rodoparana.com.br 

 

 
Á 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ/RS 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.224/2022 

TIPO: MENOR PREÇO POR ÍTEM 

 

IMPUGNAÇÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2022, PROMOVIDO PELA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ-RS 

 

A empresa RODOPARANA IMPLEMENTOS 

RODOVIÁRIOS LTDA, CNPJ 97.467.856/0007-07, ora denominada impugnante, 

através de seu representante abaixo assinado, vem apresentar o presente pedido de 

impugnação, conforme §2º do Art. 41 da Lei nº 8.666/93 e alterações e na Lei 

10.520/2002, perante o ato convocatório, pelas razões a seguir apresentadas: 

Preliminarmente, salienta-se que, nos termos do §2º, Art. 41 

da Lei Nº 8.666/93 c/c o ítem 15.1 do ato convocatório: “Até 02 (dois) dias úteis antes 

da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 

impugnar este Edital.” - destacamos, portanto, a tempestividade da impugnação 

apresentada. 

A impugnante, interessada em participar do Processo 

Licitatório, após análise do instrumento convocatório que norteará o Pregão pelo 

Menor Preço por ítem, observou que, na forma como tal se apresenta, restringe uma 

maior participação, maior competitividade, consequentemente menor preço, qualidade 

e tecnologia em relação aos bens a serem adquiridos.  

Conforme interpretação do texto Constitucional e da Lei 

Geral de Licitação, é proibido a Administração Pública estipular exigências, que visem 

restringir a participação dos concorrentes, sem uma prévia consulta que as justifique, 

estabelecendo exclusividades que não impliquem vantagens ao município licitante.  

A Constituição Federal não admite que as licitações 

contenham cláusulas restritivas à participação dos interessados, determinação esta 

prevista no Art. 37, inciso XXI: 

 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as 

obras, serviços, compras e alienações serão contratados 
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mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de 

condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 

estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 

condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual 

somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 

econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 

obrigações. 

 

Referida determinação novamente é mencionada no Art: 

3º, §1º, Inciso I, da Lei nº 8.663/93, nos seguintes termos: 

 

“É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 

convocação, cláusulas ou condições que comprometam, 

restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive 

nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam 

preferências ou distinções em razão da naturalidade, da 

sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 

circunstância impertinente ou irrelevante para o específico 

objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 

deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro 

de 1991; (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010).” 

 

O Tribunal de Contas da União - TCU, também se 

manifestou quanto à restrição do universo dos participantes, vejamos: 

 

TCU - Acórdão 2079/2005 - 1ª Câmara - “9.3.1. abstenha-se de incluir nos 

instrumentos convocatórios condições não justificadas que restrinjam o caráter 

competitivo das licitações, em atendimento ao disposto no art. 3º da Lei nº 8.666/93;” 

 

TCU - Decisão 369/1999 - Plenário - “8.2.6 abstenha-se de impor, em futuros editais 

de licitações, restrições ao caráter competitivo do certame e que limitem a participação 

de empresas capazes de fornecer o objeto buscado pela Administração Pública, 

consoante reza o art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/93;” 
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TCU - Acordão 1580/2005 - 1ª Câmara - “Observe o § 1º, inciso I, do 

art. 3º da Lei 8.666/1993, de forma a adequadamente justificar a inclusão de cláusulas 

editalícias que possam restringir o universo de licitantes.” 

Desta forma, está evidenciado que as únicas exigências 

que a administração pública poderá realizar aos interessados em licitar, são aquelas 

indispensáveis ao cumprimento do contrato com qualidade e dentro da melhor 

tecnologia, sob pena de violação do princípio da competitividade e nulidade da 

licitação. 

Portanto, as exigências estabelecidas pela Administração 

não podem ir além do estritamente necessário à obtenção do objeto desejado pelo 

Poder Público pelo menor preço e dentro da melhor tecnologia. É neste “fio da 

navalha” que a Administração deve se pautar : de um lado, deve formular as 

exigências indispensáveis à boa seleção do desejado e de outro lado, não pode ir 

além do estritamente necessário e dentro da legalidade. 

É importante salientar que a licitação é procedimento que 

tem por finalidade realizar a seleção da proposta mais vantajosa para a contratação de 

interesse da administração, preservando sempre, em seu desenvolvimento, o respeito 

ao princípio da isonomia, voltado a resguardar a igualdade entre os diversos 

participantes. A preocupação com a preservação do tratamento isonômico, dado a sua 

grande importância, não é , todavia, apenas uma preocupação da lei de licitações, 

como se pode notar pelo entendimento do Tribunal de Contas da União - TCU. 

Diante disto, passa a impugnar um dos ítens descritos no 

objeto do referido processo licitatório, qual seja, “Escavadeira Hidráulica”, constante no 

“Anexo I - Termo de Referência”: 
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Ítens Impugnados: 

 

Refere-se que o equipamento ofertado pela empresa ora 

impugnante, qual seja, Escavadeira Hidráulica marca SANY Modelo SY155H, atende 

as especificações do edital, conforme solicitado pelo município, à excessão do 

comprimento do carro, comprimento para transporte e profundidade de escavação, em 

virtude de ínfima diferença. 

1. Comprimento do Carro 

Entende-se que o equipamento ora ofertado pela 

impugnante, que possui 3.610mm no comprimento do carro, atenderia 

satisfatoriamente às necessidades do município, uma vez que a diferença exigida é de 

somente 38mm, ou seja, menos de 4cm aquém do solicitado em edital.  

Logo, perante a diferença ínfima constatada, tem-se que a 

alteração do ítem em questão não traria quaisquer prejuízos ao órgão licitador, mas 

sim ampliaria a possibilidade de competitividade e participação, proporcionando ao 

ente público a efetiva busca melhor produto, ao melhor preço. 

Assim, por entender que o maior beneficado seja o 

município Licitador, requer-se, respeitosamente, seja alterado o referido ítem, a fim de 

constar equipamento com “carro longo, com no mínimo 3.610mm”, pois tal mudança 

não afetará o desempenho do equipamento, visto que inclusive o número mínimo de 

roletes superiores e inferiores é atendido pela máquina ora ofertada.  
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2. Comprimento para transporte 

Quanto ao ítem em questão, a escavadeira hidráulica 

ofertada pela impugnante possui comprimento total para transporte de 

7.870mm, logo, 4,7cm maior que o exigido no edital, que é de 7.823mm. 

Tal diferença não implica em prejuízo para transporte do 

equipamento , visto que não haveria necessidade de mudança no tipo de 

caminhão que deslocaria esta máquina. 

  

3. Profundidade de Escavação 

Por último, a profundidade de escavação da máquina ofertada é de 5500mm, 

enquanto a exigência no edital é de 5520, logo, 2cm aquém do exigido, não 

afetando o desempenho do equipamento. 

 

Conclusão 

Pelas razões expostas, explana-se que, com a alteração 

dos ítens mencionados, dada a ínfima e irrisória diferença apresentada, será possível 

ampliar a competitividade e a isonomia do certame, sem comprometer o desempenho 

operacional do equipamento, o que proporcionará maior participação no processo 

licitatório, criando para o ente público uma efetiva busca de qualidade e do menor 

preço. 

Assim, demonstrada a capacidade de atendimento das 

características, requer-se, respeitosamente, que o edital seja alterado, a fim de 

constar: 

1. Comprimento do carro: 3.610mm 

2. Comprimento para transporte: 7870mm 

3. Profundidade de escavação: 5500mm 

Nestes termos, pede deferimento 

Guaíba, 12 de Dezembro de 2022. 

 

 
 
 

__________________________________ 
FERNANDO LUIS SCOTTI 

Cargo: Sócio Administrador 

RG nº 3049470077 CPF nº 679.928.110-20 
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EDUARDO JOSÉ SCOTTI, brasileiro, casado com comunhão parcial, administrador de
empresas, residente e domiciliado à Rua Luiz Augusto Marckmann Grocoske, 1809 Casa
26, Campo Comprido, CEP 81230-174, Curitiba, Paraná, portador do RG 9.049.219.811
SJTC/RS e CPF 574.821.600-00 e FERNANDO LUÍS SCOTTI, brasileiro, divorciado,
administrador de empresas, residente e domiciliado à Rua Luiz Augusto Marckmann
Grocoske, 1809 Casa 33, Campo Comprido, CEP 81230-174, Curitiba, Paraná, portador do
RG 3.049.470.077 SSP/RS e CPF 679.928.110-20, sócios componentes da sociedade
empresária limitada, sob a denominação de RODOPARANÁ IMPLEMENTOS
RODOVIÁRIOS LTDA, CNPJ 97.467.856/0001-03, estabelecida na Avenida Juscelino
Kubitscheck de Oliveira, 3545, Cidade Industrial, Curitiba-PR, CEP 81.270-200, com
contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná em sessão de 22/04/1994 sob o nº
41203073545, resolvem por este instrumento particular alterar o referido contrato social
consolidando o mesmo, enquadrando na Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

CLAUSULA PRIMEIRA: ABERTURA DE FILIAL
Fica constituída neste ato uma filial no seguinte endereço: Rua Laudelino José

Mascaro, 211, Jardim Mascaro CEP 86.430-000, na Cidade de Santo Antônio da Platina, no
Estado do Paraná que terá por objeto social o Comercialização de peças e acessórios novos
para veículos e Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, com início em suas
atividades no dia 02/05/2022.

CLAUSULA TERCEIRA: DA CONSOLIDAÇÃO
Á vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art.

2.031 da Lei n. º 10.406/2002, os sócios resolvem, por este instrumento, atualizar e
CONSOLIDAR o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas
e condições contidas no contrato social primitivo e posteriores alterações que, adequado às
disposições da referida Lei n.º 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a
seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO
RODOPARANÁ IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.

CNPJ/MF Nº. 97.467.856/0001-03
NIRE Nº. 41203073545

EDUARDO JOSÉ SCOTTI, brasileiro, casado com comunhão parcial, administrador de
empresas, residente e domiciliado à Rua Luiz Augusto Marckmann Grocoske, 1809 Casa
26, Campo Comprido, CEP 81230-174, Curitiba, Paraná, portador do RG 9.049.219.811
SJTC/RS e CPF 574.821.600-00 e FERNANDO LUÍS SCOTTI, brasileiro, divorciado,
administrador de empresas, residente e domiciliado à Rua Luiz Augusto Marckmann
Grocoske, 1809 Casa 33, Campo Comprido, CEP 81230-174, Curitiba, Paraná, portador do
RG 3.049.470.077 SSP/RS e CPF 679.928.110-20, sócios componentes da sociedade
empresária limitada, sob a denominação de RODOPARANÁ IMPLEMENTOS
RODOVIÁRIOS LTDA, CNPJ 97.467.856/0001-03, estabelecida na Avenida Juscelino
Kubitscheck de Oliveira, 3545, Cidade Industrial, Curitiba-PR, CEP 81.270-200, com
contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná em sessão de 22/04/1994 sob o nº
41203073545, resolvem por este instrumento particular alterar o referido contrato social
consolidando o mesmo, enquadrando na Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
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CLAUSULA PRIMEIRA:
A sociedade gira sob o nome empresarial de “RODOPARANÁ IMPLEMENTOS

RODOVIÁRIOS LTDA.”, e tem sua Matriz com domicilio na cidade de Curitiba, estado do
Paraná, na Avenida Juscelino Kubitscheck de Oliveira, 3545, Cidade Industrial, Curitiba-PR,
CEP 81.270-200, possuindo ativas as seguintes filiais:

FILIAL PONTA GROSSA: NIRE 41 9 0056481 8 CNPJ 97.467.856/0002-94 -
Domiciliado na Avenida Souza Naves, 2245 - Chapada, CEP 84.062-000, cidade de Ponta
Grossa, Estado do Paraná;

FILIAL CASCAVEL: NIRE 41 9 0064985 6 CNPJ 97.467.856/0003-75 - Domiciliado
na Rodovia BR 277, Km 583,3, Jardim Itapema, CEP 85.818-560, cidade de Cascavel,
Estado do Paraná;

FILIAL CAMBÉ: NIRE 41 9 0078422 2 CNPJ 97.467.856/0004-56 - Domiciliado à
Rua José Carlos Mufatto, 900, Jardim Riviera, CEP: 86.187-025, cidade de Cambé, Estado
do Paraná;

FILIAL GUAIBA: NIRE 43 9 0144459 1 CNPJ 97.467.856/0007-07 - Domiciliado à
Rua Balança, 96 - Bairro Colina, CEP 92.700-500, Cidade de Guaíba, Estado do Rio Grande
do Sul;

FILIAL PARANAGUÁ: NIRE 41 9 0134028 0 CNPJ 97.467.856/0008-80 -
Domiciliado à Rua Munhoz da Rocha Neto, 5.750 – Jardim Samambaia, CEP 83.215-000,
Cidade de Paranaguá, Estado do Paraná;

FILIAL MÁQUINAS: NIRE 41 9 0139962-4 CNPJ 97.467.856/0010-02 - Domiciliado
à Avenida Juscelino Kubitscheck de Oliveira, 3545, Box 19, 21, 23 e 25, Cidade Industrial,
CEP 81.270-200, Cidade de Curitiba, Estado do Paraná;

FILIAL LAGES: NIRE 42 9 0108649-0 CNPJ 97.467.856/0011-85 - Domiciliado à
Avenida Doutor João Pedro Arruda, 1437, Bairro Área Industrial, CEP 88.500-000, Cidade
de Lages, Estado de Santa Catarina;

FILIAL MARIALVA: NIRE 41 9 0162462 8 CNPJ 97.467.856/0012-66 - Domiciliado à
Rodovia BR 376, S/Nº Km 188, CEP: 86.990-000, cidade de Marialva, Estado do Paraná.

FILIAL MARMELEIRO: NIRE 41 9 0187865-4 CNPJ 97.467.856/0013-47 -
Domiciliado à Rua Argentina Sul, 320, Bairro Centro, CEP 85.615-000, na Cidade de
Marmeleiro, no Estado do Paraná.

FILIAL GUARAPUAVA: NIRE 41 9 02054132 CNPJ 97.467.856/0014-28 -
Domiciliado à Rua Engenheiro Lentsch, 842, Bairro Conradinho, CEP 85.055-110, na
Cidade de Guarapuava, no Estado do Paraná.

FILIAL PELOTAS: NIRE 43 9 20036690 CNPJ 97.467.856/0015-09 - Domiciliado
à Rodovia BR 116 Pavao 293, SN, KM 530 Fazenda Fragata Almoxarifado Timber, Distrito
Rodoviário CEP 96.160-000, na Cidade de Capão do Leão, no Estado do Rio Grande do
Sul.

FILIAL SANTO ANTÔNIO DA PLATINA: - Domiciliado à Rua Laudelino José
Mascaro, 211, Jardim Mascaro CEP 86.430-000, na Cidade de Santo Antônio da Platina, no
Estado do Paraná (art. 997, II,CC/2002)

CLAUSULA SEGUNDA:
O capital social é de R$ 71.000.000,00 (Setenta e um milhões de reais), dividido em

71.000.000 (Setenta e uma milhões) quotas no valor nominal R$ 1,00 cada (um real),
inteiramente integralizadas, em moeda corrente do País, assim subscrito:
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O sócio FERNANDO LUÍS SCOTTI, possui 42.600.000 (Quarenta e dois milhões e
seiscentas mil) quotas totalizando R$ 42.600.000,00 (Quarenta e dois milhões e seiscentos
mil reais) o que representa 60,00% do capital total da empresa.

O sócio EDUARDO JOSÉ SCOTTI, possui 28.400.000 (Vinte e oito milhões e
quatrocentas mil) quotas totalizando R$ 28.400.000,00 (Vinte e oito milhões e quatrocentos
mil reais) o que representa 40,00% do capital total da empresa. (art. 997, III, CC/2002) (art.
1.055, CC/2002)

CLAUSULA TERCEIRA:
O objeto social da Matriz é: Comercialização de reboques e semirreboques,
Comercialização de caminhões novos e usados, Comercialização de peças e acessórios
novos para veículos, Representação comercial na venda de produtos novos e usados,
Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos, Manutenção
e reparação de máquinas e equipamentos para usos industriais destinado a atender também
o setor florestal, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio atacadista
de máquinas e equipamentos florestais, partes e peças, Fabricação de cabines, carrocerias
e reboques para caminhões, Fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem,
pavimentação e construção, peças e acessórios, exceto tratores, Serviços de monitoramento
eletrônico (Monitoramento/apontamento eletrônico de equipamentos florestais visando à
gestão operacional da frota), Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas,
Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e
comunicação e Aluguel de máquinas e equipamentos comerciais, florestais e industriais,
sem operador.

O objeto social da Filial Ponta Grossa é: Comercialização de reboques,
semirreboques e caminhões novos e usados, Comercialização de peças e acessórios novos
para veículos, Representação comercial na venda de produtos novos e usados, Serviços de
instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos, Manutenção e reparação
de outras máquinas e equipamentos para usos industriais (destinado a atender também o
setor florestal), Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio atacadista de
outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente, partes e peças,
Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões, Fabricação de outras
máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e
acessórios, Serviços de monitoramento eletrônico (monitoramento/apontamento eletrônico
de equipamentos florestais visando à gestão operacional da frota), Aluguel de outras
máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem
operador.

O objeto social da Filial Cascavel é: Comercialização de reboques, semirreboques e
caminhões novos e usados, Comercialização de peças e acessórios novos para veículos,
Representação comercial na venda de produtos novos e usados, Serviços de instalação,
manutenção e reparação de acessórios para veículos, Manutenção e reparação de outras
máquinas e equipamentos para usos industriais (destinado a atender também o setor
florestal), Comercio varejo de pneumáticos e câmaras de ar, Comercio atacadista de outras
máquinas e equipamentos não especificados anteriormente, partes e peças, Fabricação de
cabines, carrocerias e reboques para caminhões, Fabricação de outras máquinas e
equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios e Aluguel
de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados
anteriormente, sem operador.
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O objeto social da Filial Cambé é: Comercialização de peças e acessórios novos
para veículos e Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.

O objeto social da Filial Guaiba é: Comércio de máquinas e equipamentos florestais,
partes e peças, Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para usos industriais
destinado a atender também o setor florestal, Fabricação de máquinas e equipamentos
florestais, peças e acessórios, Fabricação de máquinas e equipamentos para
terraplenagem, pavimentação e construção, peças e acessórios, exceto tratores, Serviço de
pulverização e controle de pragas agrícolas e Aluguel de máquinas e equipamentos
comerciais, florestais e industriais, sem operador.

O objeto social da Filial Paranaguá é: Comércio a varejo de peças e acessórios
novos para veículos automotores e Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.

O objeto social da Filial Máquinas é: Comercio atacadista de outras máquinas e
equipamentos não especificados anteriormente, partes e peças, Fabricação de outras
máquinas e equipamentos de uso em geral não especificados anteriormente, peças e
acessórios, Manutenção e preparação de outras maquinas e equipamentos para uso
industriais, Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e
comunicação e Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais não
especificados anteriormente, sem operador.

O objeto social da Filial Lages é: Comercialização de reboques, semirreboques e
caminhões novos e usados, Comercialização de peças e acessórios novos para veículos,
Representação comercial na venda de produtos novos e usados, Serviço de instalação,
manutenção e reparação de acessórios para veículos, Manutenção e reparação de outras
máquinas e equipamentos para usos industriais (destinado a atender também o setor
florestal), Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio atacadista de
outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente, partes e peças,
Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões, Fabricação de outras
máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e
acessórios, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não
especificados anteriormente, sem operador.

O objeto social da Filial Maringá é: Comercialização de reboques, semirreboques e
caminhões novos e usados, Comercialização de peças e acessórios novos para veículos,
Representação comercial na venda de produtos novos e usados, Serviços de instalação,
manutenção e reparação de acessórios para veículos, Manutenção e reparação de outras
máquinas e equipamentos para uso industriais destinado a atender também o setor florestal,
Comercio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comercio atacadista de outras
maquinas e equipamentos não especificados anteriormente, partes, e peças, Fabricação de
cabines, carroceiras e reboques para caminhões, Fabricação de outras maquinas e
equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios e Aluguel
de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados
anteriormente, sem operador.

O objeto social da Filial Marmeleiro é: Comercialização de peças e acessórios
novos para veículos e Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.

O objeto social da Filial Guarapuava é: Comercialização de peças e acessórios
novos para veículos e Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.

O objeto social da Filial Pelotas é: Comércio de máquinas e equipamentos
florestais, partes e peças e Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para
usos industriais destinado a atender também o setor florestal.
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O objeto social da Filial Santo Antônio da Platina é: Comercialização de peças e
acessórios novos para veículos e Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.

CLÁUSULA QUARTA:
A sociedade iniciou as suas atividades em 22/04/1994 e seu prazo é indeterminado.

(art.997, II, CC/2002)

CLÁUSULA QUINTA:
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem

o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e
preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se
realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

CLÁUSULA SEXTA:
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos

respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

CLÁUSULA SÉTIMA:
A administração da sociedade caberá aos sócios FERNANDO LUÍS SCOTTI ou

EDUARDO JOSÉ SCOTTI, o qual compete, privativa e individualmente, o uso da firma com
os poderes e atribuições, autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer
dos quotistas ou de terceiros, sem autorização do outro sócio. (arts. 997, VI; 1013, 1015,
1064, CC/2002)

CLAUSULA OITAVA:
Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará

contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002)

CLÁUSULA NONA:
Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão

sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (arts. 1071 e 1072, § 2º
e art. 1078, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA:
A sociedade poderá a qualquer momento, abrir ou fechar filial ou outra dependência,

mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA:
Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro-

labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:
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 do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado
com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço
especialmente levantado.
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Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1028 e art. 1031, CC/2002)

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA:
(Os) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não estão impedidos

de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação
criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, 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 de
consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLAUSULA DECIMA QUARTA:
Fica eleito o foro de Curitiba para o exercício e o cumprimento dos direitos e

obrigações resultantes deste contrato.
E por estarem assim justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente em 1 (uma)
via, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Curitiba (PR), 18 de Abril de 2022.

TESTEMUNHAS: SÓCIOS:

_____________________________ _______________________
JUVENILHO R. M. JUNIOR FERNANDO LUÍS SCOTTI
RG 8.858.056-7/PR SÓCIO

_____________________________ ______________________
EVERALDO A. R. PEREIRA EDUARDO JOSÉ SCOTTI
RG 6.040.179-9/PR SÓCIO
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113 hp/2200 rpm 14,100 kg

 103 kN2 x 121 Ipm 

VAZÃO DA BOMBA PRINCIPAL

POTÊNCIA NOMINAL PESO TOTAL

FORÇA DE ESCAVAÇÃO



PADRÃO

OÃRDAP

A COMPRIMENTO PARA TRANSPORTE

B LARGURA PARA TRANSPORTE

C ALTURA PARA TRANSPORTE

D LARGURA DA ESTRUTURA SUPERIOR

E ALTURA ATÉ O TOPO DA CABINE

F LARGURA DA SAPATA DA ESTEIRA

G BITOLA DAS ESTEIRAS

H DISTÂNCIA MÍNIMA DO SOLO

I RAIO DE GIRO TRASEIRO

J DISTÂNCIA ENTRE RODAS

K COMPRIMENTO DA ESTEIRA

PESO OPERACIONAL(KG)

CAPACIDADE DE CAÇAMBA (M³)

POTÊNCIA NOMINAL(KW/RPM)

VEL. DE DESLOC. (MÁX/MÍN) KM/H

VELOCIDADE DE GIRO(RPM)

RAMPA

PRESSÃO SOBRE O SOLO(KPA)

FORÇA DE ESC. DA CAÇAMBA(KN)

FORÇA DE ESC. DO BRAÇO(KN)

A ALTURA MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO

B ALTURA MÁXIMA DE DESPEJO

C PROF. MÁX. DE ESCAVAÇÃO

D PROF. MÁX. DE ESC. EM PAREDE VERT.

E ALCANCE MÁX. DE ESCAVAÇÃO

F RAIO MÍNIMO DE GIRO

G ALTURA MÁX COM O MÍN. DE RAIO

      0.65

113HP/@2200

8610

LANÇA 

BRAÇO

4600 mm
    3000 mm

2 X 121 l/m
240 litros
150 litros

6115

5500

5085

8330

2490

6495

5.5/3.5

14100

12

70%/35º

43

103

67

7870 mm

2570 mm

2880 mm

2490 mm

2740 mm

500 a 600 mm

1990 mm

420 mm

2210 mm

2930 mm

3610 mm

PADRÃODIMENSÕES GERAIS

PARÂM. TÉCNICOS

-  COMPRIMENTO DA LANÇA     5,700 mm

-  COMPRIMENTO DO BRAÇO     2,500 mm

SY155H Dimensões e Especificações

VAZÃO MÁXIMA DA BOMBA

TANQUE COMBUSTÍVEL

TANQUE HIDRÁULICO

ALCANCE OPERACIONAL (mm)

MODELO DO MOTOR ISUZU 4JJ1X

4600
2500


