
TREND 
Energy 

ANEXO IV 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 0312023 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao 
Pregoeiro do Município de Coronel Vivida - PR 

Tem o presente documento de proposta, a finalidade de apresentar os preços para 

fornecimento do objeto deste Pregão, acatando todas as estipulações consignadas no edital. 

Cumpre-nos, informar-lhes, que examinamos cuidadosamente, os documentos de licitação, 

inteirando-nos dos mesmos, para a elaboração da presente proposta. Em consonância com 

os referidos documentos, declaramos: 

1. TREND ENERGY SOLUÇÕES INDUSTRIAIS EIRELI 

2. Inscrição no CNPJ: 31.898.500/0001-16 

3. Telefone/fax/e-mail: (47) 3514-8514 

4. Dados bancários: Banco Bradesco, Agência 0332, CC 76751-4 

	

S. 	E-mail: contato@trendenergy.ind.br  e kamilatrendenerqy.ind.br  

6. Responsável assinatura Contrato: Suzan Kátia Fernandes - Via Procuração. 

7. CPF: 090.317.188-07 e RG 16.427.996-9. Celular: (47) 9.9141-0628 

8. O prazo de validade da proposta é de: 60 dias. 

9. O prazo de entrega: 30 dias 

10. Frete: CIF e impostos todos inclusos. 

11. O prazo de garantia é de 12 meses contra defeitos de fabricação. 

12. MARCA OFERTADA: SLC 

13. Endereço.: Rua 1.536, n° 60 - sala 1302 B, Centro Balneário Camboriú SC, Cep. 

88.330-610 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ -SC 

TRENO ENERGY SOLUÇÕES INOUSTRAIS — CNPJ 31.898.500/0001-16 
SUZAN 	Adoeft,,n 	 TELEFONE: 47 3514-8514 E-MAIL: contatotrendenerciy.ind.br  
KATIA 	diglI por SUZAM 

uZ  FERNANDES: AND.°• 
Rua 1.536, n°60-sala 1302 B, Centro Balneário Camboriú SC, Cep, 88.330-610— BALNEÁRIO 

	

0903171880 /18807
D.do2O230l23 	 CAMBORIÚ SC 

7 	 1 106.34 -0300 



TREND 
E ne rgy 

PLANILHA DE PREÇOS 

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO LOTE 03 	 VL. 
UNITÁRIO 

VL. 
TOTAL 

01 4.500 M 2  MODELO OFERTADO: 	 R$ 52,30 R$ 235.350,00 
GRAMA SINTÉTICA 	PARA 	PARQUE 
INFANTIL: TIPO DE FIO SINTÉTICO: 
POLIETILENO 	(PE) 	EM 
MONOFILAMENTO 	OU 	FIBRILADA. 
ALTURA 	DOS 	FIOS: 	12 	MM. 
QUANTIDADE DE PONTOS POR M 2 : 

60.000 PONTOS POR M 2 . DISTÂNCIA 
ENTRE 	CARREIRAS: 	4MM 	E 	5MM 
ENTRE 	CARREIRAS. 	COR 
PREDOMINANTE: 	VERDE 	OLIVA. 
TRATAMENTO 	 PROTETOR: 
ESTABILIZADO E TRATADO ANTI-UV E 
ANTI-ESTÁTICO. 	COMPOSIÇÃO 	DA 
BASE 	PRIMÁRIA: 	100% 
POLIPROPILENO (PP). COMPOSIÇÃO 
DA 	BASE 	REFORÇADA: 
POLIPROPILENO. INSTALADA. 

MARCA OFERTADA: SLC 

VALOR TOTAL: R$235.350,00  (Duzentos e trinta e cinco mil, trezentos e cinquenta reais.) 

ITEM QUANT UNID 	DESCRIÇÃO LOTE 04 VL. 
UNITÁRIO 

VL. 
TOTAL 

01 	24.500 KG MODELO OFERTADO: R$ 3,75 R$ 91.875,00 
BORRACHA GRANULADA PRETA DE 2 
MM PARA GRAMA SINTÉTICA. 

MARCA OFERTADA: SLC 

VALOR TOTAL: R$ 91.875,00 (Noventa e um mil, oitocentos e setenta e cinco reais.) 

VALOR TOTAL DOS LOTES: R$ 327.225,00 (Trezentos e vinte e sete mil, duzentos e vinte e cinco 

reais.) 

Obs. Os materiais estão de acordo com as características técnicas constantes do edital em referência. 

TRENO ENERGY SOLUÇÕES INDUSTRAIS —CNPJ 31.898.500/0001-16 
TELEFONE: 47 3514-8514 E-MAIL: contatotrendenergy.ind.br  

SUZANKATIA"END: Rua 1.536, n°60 - sala 1302 B, Centro Balneário Camboriú SC, Cep, 88.330-610 - BALNEÁRIO 
FERNANDES: 
09031718807.2o012, 	

CAMBORIU -SC 
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CONDICÕES PAGAMENTO: conforme edital. Dados Bancários: Banco Bradesco, Agência 0332, 

CC 7675 1-4. 

DISPOSIÇÕES FINAIS: A TREND ENERGY SOLUÇÕES INDUSTRIAIS EIRELI obriga-se a cumprir todos 

os termos do edital. Comprometendo ainda, a efetivar a substituição, sem ônus, dos bens que vierem 
a ser rejeitados pela Administração. DECLARAMOS que os preços ofertados são irreajustáveis, 
expressos em moeda corrente nacional, neles estão inclusos todos os tributos, encargos sociais, 

trabalhistas, impostos, taxas e todas as demais despesas indispensáveis, ao perfeito cumprimento do 

objeto desta licitação, inclusive o frete. DECLARAMOS cumprir plenamente todos os requisitos de 

habilitação exigidos nesta licitação. 

Balneário Camboriú-SC, 23 de janeiro de 2023. 

Suzan Kátia Fernandes - Por Procuração 

CPF: 090.317. 188-07 

Assinado de forma 

SUZAN KATIA 
digital por SUZAN 
KATIA 

FERNANDES: FERNANDES:09031 

09031718807 718807 
Dados: 2023.01.23 
11:06:55 -0300 

ri 
TREND ENERGY SOLUÇÕES INDUSTRAIS - CNPJ 31 .898.500/0001-16 

TELEFONE: 47 3514-8514 E-MAIL: contato(trendenerQy.ind.br  
END: Rua 1.536, n° 60 - sala 1302 B, Centro Balneário Camboriú SC, Cep. 88.330-6 10— BALNEÁRIO 
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Rua 500, n° 211 - Fone: (47) 3267-9600 

PROTOCOLO; 1634328 	DATA: 1011012022 	 LIVRO: 724 	 FLS.: 117 - IO\ 

ESPÉCIE: PROCURAÇÃO AD NECOTIA 

PROCURAÇÃO PÚBLICA, na forma abaixo: 

SAIBAM quantos este Público Instrumento de 
Procuração virem que, protocolada sob n° 1634328, aos dez dias do mês de outubro do ano de 
dois mil e vinte e dois (10/10/2022). neste 20  Tabelionato de Notas e Protestos, localizado na 
Rua 500, n°. 211, centro. na  Cidade e Comarca de Balneário Camboriú, Estado de Santa 
Catarina, perante a Escrevente Substituta, Janaina Claudia Farina Silva, compareceu como 
outorgante TREND ENERCY SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA, sociedade empresária 
limitada, inscrita no CNPJ/ME número 3 1.898.500/0001-16 (foi realizada consulta à base de 
dados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, verificando nada constar em 
seu nome; Data: 10/10/2022 às 16:39:33 - 
Hash:5bed.fc46.57c2.5787.3956.f65c.7732.bal c.3d3a.09e7), com sede na Rua 1536, 130 
andar, n° 60, Sala 1302, Centro, Balneário CamboriúlSC, bem como a respectiva filial, inscrita 
no CNPJ/ME sob n° 31.898.500/0002-05, situada na Cidade de Itapeva/SP, representadas 
neste ato por seu Sócio Administrador, DOUGLAS GUERREIRO DA SILVA, brasileiro, 
maior e capaz, natural de Sapopema/PR, nascido em 16112/1967, filho de João Silva e Zeni 
Guerreiro Silva, o qual declara ser casado. empresário, portador da carteira nacional de 
habilitação no 07500385050 DETRAN/SC, onde consta a cédula de identidade n° 45769810 
SSP/PR, inscrito no CPF/ME sob n°614.094.999-87, residente e domiciliado na Rua 1910. n° 
310, ap. 101. Centro, Balneário CamhoriúlSC, conforme os se guintes documentos 
comprobatórios: Alteração Contratual da Sociedade, devidamente registrada na competente 
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, na data de 04/10/2022, e Certidão 
Simplificada, emitida na data de 05/10/2022. O representante declara, sob sua 
responsabilidade civil e penal, não haver alterações contratuais e/ou atas posteriores, até a 
presente data. Reconhecido como o próprio, face a apresentação do documento original de 
identificação, cuja cópia fica arquivada neste Tabelionato, do que dou fé. E, por ela, 
outorgante, na forma aqui representada, me foi dito que, por este público instrumento, nomeia 
e constitui sua bastante procuradora SUZAN KATIA FERNANDES. brasileira, maior, 
natural de Três Lagoas/MS, nascida em, 22/0511967, filha de Valter Fernandes e Adelia dos 
Anjos Fernandes, casada, empresária, portadora da carteira nacional de habilitação n° 
04805808958 DETRAN/SC, onde consta a cédula de identidade n° 16427996 SSP/SP, 
inscrita no CPF/ME sob n° 090.317.188-07, residente e domiciliada na Rua 1910, n° 310, ap. 
101, Centro, Balneário CamboriúlSC; a quem confere amplos e gerais poderes para comprar e 
vender mercadorias do ramo da empresa; pagar e receber contas; promover cobranças 
amigáveis e judiciais, dando recibos e quitações; representá-la perante quaisquer instituições 
bancárias e financeiras, inclusive junto ao Banco do Brasil, agência n° 0510-X, conta 
corrente n° 46548-8, Caixa Econômica Federal-CEF, Banco Itaú. Banco Banrisul, Banco 
Santander, Banco Bradesco, agência n o  0332-8, conta corrente n° 0076751-4, cooperativas 
de crédito, em quaisquer agências, podendo abrir, movimentar e/ou encerrar contas bancárias, 
depositar e sacar quaisquer quantias, emitir, assinar e endossar cheques, verificar saldos, 
requerer e retirar talonários de cheques, retirar cheques devolvidos, sustar, contra-ordenar 
cheques, requerer, renovar e retirar cartão magnético para movimentação eletrônica, realizar 
transferências e pagamentos por meio eletrônico, mudar ou renovar senhas de contas e cartões 
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magnéticos, assinar os respectivos termos de compromisso; endossar e assinar duplicatas e 
< descontá-las, caucioná-las, avalizá-las, podendo assinar contratos de operações de crédito, < 
uj inclusive assinar contrato de câmbio; 	contrair empréstimos, requerer e retirar valores 

relacionados 	aos respectivos empréstimos, 	contratar e/ou dispensar empregados, 	fixar 
o 

ordenados; representá-la perante quaisquer e todas as repartições públicas federais, estaduais, 
o 
o municipais, Receita FederaL autarquias em geral, tabelionatos, protestos, cartórios de registro 
3 de imóveis e de títulos e documentos, inclusive no Instituto Nacional de Propriedade 

Industrial. Procuradorias, INSS, SERASA, CADIN, ICP-Brasil e outros órgãos de certificação 
o 
: o digital, solicitar certificados para NF-e e outras conectividades sociais solicitadas pelos 
O  
o governos federais, estaduais e municipais, instituições ligadas à telefonia, água, energia 
o z elétrica, órgãos do imposto de renda, podendo requerer, assinar e retirar tudo o que for 
LI w o preciso, 	pagar taxas, 	obter 	recibos, 	transigir, 	acordar e discordar, 	preencher guias 	e 
z formulários; fazer a assinatura digital da empresa outorgante, junto ao órgão competente; 
o 
° representá-la na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, podendo enviar, retirar 
4 

encomendas, correspondências, registrados, vales postais e tudo o que for preciso; representá- 
la perante a competente Junta Comercial, podendo promover alteração de razão social da 

4 outorgante e mudança e/ou ampliação de atividades; representá-la em qualquer juízo, 
instância ou tribunal, inclusive na Justiça do Trabalho e no Conselho de Contribuintes: 
constituir procurador com poderes para o Foro em geral, com poderes das cláusulas 'ad 
Judicia et extra judicia ", para a defesa dos direitos da outorgante; aceitar função de síndico ou 

4 de liquidatário, desistir, firmar compromissos; prestar declarações de qualquer espécie: 
participar de licitações, inclusive formular lances, negociar preços, interpor e desistir de 
recursos, em todas as fases licitatórias; receber citações, notificações e intimações, judiciais e 

01 extrajudiciais; bem como comprar, prometer comprar, permutar. alienar, hipotecar, vender, 
prometer vender, ceder ou de qualquer outra forma, ou título, alienar, e escriturar, quaisquer 
bens imóveis, inclusive através de financiamento bancário, a quem quiser, pelo preço e 
condições que convencionar; outorgar, assinar e receber respectivas escrituras públicas e/ou 01 
contratos particulares de qualquer espécie; transmitir e/ou receber posse, domínio, direito e 

oj 
 

ação; responder pela evicção; pagar. receber o valor do preço ajustado e dar quitação, passar 
01 

recibos e, no caso de cláusula resolutiva, assinar as respectivas notas promissórias; concordar 
ai com as cláusulas e solenidades de estilo; representá-la perante competentes repartições 

públicas federais, estaduais, municipais, tabelionatos, cartórios de registros de imóveis e 
autarquias em geral. INCRA. IBAMA, Serviço do Patrimônio da União, em qualquer de suas 
Secretarias, podendo juntar e retirar documentos, requerer averbações e certidões e retirá-las 

4' junto ao cartório de registro de imóveis e demais órgãos públicos e particulares, preencher 

01 
guias e formulários, apresentar provas e documentos, pagar taxas, impostos, custas e 

ai emolumentos; prestar declarações de qualquer natureza, inclusive de que é ou não pessoa 
politicamente exposta (PPE), declaração de transação imobiliária-inter-vivos, se teve ou não 
intermediação de corretor de imóveis, e assinar escritura de rerratificação e/ou aditamento, se 
necessário for; podendo ainda comprar, vender e transferir, para quem convier, pelo preço que 
contratar, qualquer veículo automotor; representá-la junto aos departamentos de trânsito, 
DETRAN, C1RETRAN, DELEGACIAS REGIONAIS DE POLÍCIA, Bancos/Instituições 

zi 
financeiras e demais órgãos públicos federais, estaduais e municipais ou autarquias em geral e 
despachantes, podendo para tanto, ditos procuradores. requerer 2 	Via de CRV, CRLV e 



2 0  TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS 
Município e Comarca de Balneário Camboriú-SC 

Marilson Miguel Barreto dos Santos - Tabelião 
Rua 500, n° 211 - Fone: (47) 3267-9600 

PROTOCOLO: 1634328 	DATA: 1011012022 	 LIVRO: 724 
	

FLS.: 117 

ESPÉCIE: PROCURAÇÃO AI) NEGOTIA 

"- 	demais documentos do respectivo veículo; requerer, assinar e retirar quaisquer documentos, 
solicitar e obter certidões negativas, inclusive de multa 'e roubo, pagar 1PVA, proceder 
emplacamento e legalizar documentação, pagar as respectivas taxas; pagar e/ou receber o 
preço da venda e/ou compra, receber e/ou dar quitação, assinar o competente documento de 
compra e/ou venda e/ou autorização de transferência no CRV, promover a respectiva 
transferência dando ao(à) comprador(a) plena posse e domínio do veículo vendido e responder 
pela evicção de direito, fazendo a venda e transferência sempre boa, firme e valiosa; 
apresentar provas e documentos, fazer declarações, inclusive escritura declaratória de 
alteração de endereço, preencher e assinar guias e formulários, passar recibos e dar e receber 
quitação; outorgando-lhes também poderes para, em caso de venda de veículo alienado, 
inclusive leasing, regularizar a situação junto ao Banco/Instituição Financeira, com a expressa 
autorização, anuência ou interveniência do respectivo Banco/instituição financeira, 
representando-a ainda, perante tabelionatos de notas, promovendo o reconhecimento das 
firmas necessárias e assinando livros necessários; podendo usar o veículo em qualquer parte 
do território nacional ou estrangeiro como seu, ficando os outorgados a partir desta data, civil 
e criminalmente, responsável por qualquer acidente ou ocorrência que causar, inclusive 
pontuação na CNH, e pelo pagamento de taxas, multas e impostos, podendo também requerer, 
perante qualquer autoridade alfandegária ou aduaneira de país estrangeiro, licença ou 
permissão de turismo pelo tempo e prazo que julgar conveniente; praticando, enfim, todos os 
atos necessários ao cumprimento do presente mandato, respeitando os limites estabelecidos 
no contrato social ou alterações contratuais, ficando vedado o substabelecimcnto. A 
outorgante, na forma aqui representada, foi cientificada de que deverá apresentar juntamente 
com a presente, o Contrato Social e/ou última Alteração Contratual Consolidada à Instituição 
Financeira e/ou órgão competente para que se analise a cláusula de administração, para 
conferência da procedência de outorga dos poderes aqui mencionados. Fica a outorgada 
plenamente ciente da responsabilidade assumida e advertida das implicações legais por seus 
atos. Os elementos e dados contidos neste instrumento foram fornecidos e declarados pela 
outorgante, na forma aqui representada. ficando responsável e comprometida por sua 
veracidade, bem como por qualquer incorreção. As partes estão cientes que de acordo com o 
Artigo 682 do Código Civil, cessa a procuração, nas seguintes hipóteses: 1 - pela revogação 
ou pela renúncia; EI - pela morte ou interdição de urna das partes; III - pela mudança de 
estado que inabilite o mandante a conferir OS poderes, ou o mandatário para os exercer; IV - 
pelo término do prazo ou pela conclusão do negócio. O outorgante autoriza a consignação e o 
armazenamento de seus dados pessoais constantes no presente instrumento notarial, bem 
como sua utilização em todos os demais atos e procedimentos decorrentes desta lavratura. 
Assim, pediu que lavrasse o presente instrumento, que após lido e sendo achado conforme, 
aceitou e assina, nestas notas, perante a Escrevente Substituta, Janaina Claudia Farina Silva, 
que a. digitou. Eu, Marilson Miguel Barreto dos Santos, Tabelião, que a fiz digitar, subscrevo, 
dou fé e assino. Emolumentos: Procuração Ad Negotia, emolumentos (integral): R$ 63.33; 
Selo: R$ 3,11 Total R$ 66,44. Assinou nesta escritura: TREND ENERGY SOLUÇÕES 
INDUSTRIAIS LTDA (Representante) DOUGLAS GUERREIRO DA SILVA, Nada mais, 
trasladada em seguida. Do qual dou fé que o presente traslado é cópia fiel da escritura lavrada 
por este Tabelionato. 

9/ 
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Balneário Camboriú/SÇA,0 de outubro de 2022. 

Poder Judiciário 
m3[] 	Estado de Santa Catarina 

Selo Digital de Fiscahzaço 
Normal 

G0S07609-IQ41- 
Confira os dados em: 

- 	 www.tjsc.jus.br/seto  
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Gmail 	 Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvividagmail.com > 

PROPOSTA COMERCIAL LOTE 04- EMPRESA: TREND ENERGY SOLUÇÕES 
INDL 
1 mensagem 

kamila@trendenergy.ind.br  <kamila©trendenergy.ind.br > 	 23 de janeiro de 2023 às 11:10 
Para: fernandocoronelvividapr.gov.br  
Cc: Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvivida©gmail.com > 

Bom dia Prezados, 

Segue em anexo proposta reajustada referente ao lote 04, conforme o solicitado, 

Atenciosamente, 

 

Kamila Silva 
Comercial 

Tel.: (47) 3514-8514 

E-mail: kamilatrendenergy.ind.br  

Edifício Empresarial Onix 
Rua 1536, n° 60 - Sala 1302 8 - Centro 
Balneário Camboriú!SC 

3 anexos 

- 
PROPOSTA COMERCIAL 23-01 .pdf 
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