
IDEPíTIPtCAÇÃO DO EMITENTE

ICAVEL veículos LTDA
RODOVIA PR 483,177I - AGUA BRANCA

85601-195 FRANCISCO BELTRÃO - PR

Fone (46)3211-6000
nfebebrao^icavel.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR

DA NOTA FISCAL

ELETRÔNICA

O-ENTRADA

1 - SAÍDA □
N° 000.041.591

SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4113 0884 9384 3000 0149 5500 1000 0415 9112 4899 4236

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenfla pov hr/pnrtal

ou no site da Sefaz Autorízadora

NATURE.A DA OPER.AÇAO

VENÜA DE VEICULO S/SUT.TRIB

PROTOCOLO DEAUT0RE.AÇ/\0 DE USO
141130120518866 22/08/2013 10:06:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

32.102.965-56

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT.

84.938.430/0001-49
D>:STINAT,ÜyO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

MTINTCTPIO DE PLANALTO
CKPJ/CPF

76.460.526/0001-16
DATA DA EMISSÃO

22/08/2013
ENDEREÇO

PC SAG FRANCISCO DE ASSIS, 1583
BAIRRO / DISTRITO CEP

CENTRO 85750-000
DATA DA saída

22/08/2013
MUNICÍPIO
PLANALTO

UF

PR
FONE/FAX

Í046) 3555-1677
INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO
IIOR/\ DA saída

10:01
KATURA/DUPUCATA

219875/0101 19/09/2013 100.000,00
CALCULO DO IMPOSTO

.  • "^ECALCICUS
.* 100.000.00

VALOR ICMS

12.000,00
ÜASEC.ÃLC ICMS ST

0.00
VALOR ICMS ST "

0.00
TOTAL DOS PRODUTOS

100.000.00

•

VAirÍR FRETF
-  • 0,00

VALORSFOURO

0,00
VALOR DFSCONTO

0,00
OUTRASDESP

0,00
VAI,OR IPI

0,00
TOTAL DA NOTA

100.000,00
. TRAN.SPORTADOR/VOLUMESTRANSPORT.ADOS

NOME / RAZAO SOCIAL

4

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE
CÓDIGO ANTT PLACA DO VEIC UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QU>\NTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
CODIOO

raODITO

001/9S31MS2PXDRÍ55I8U01

1
1

f

«(

V
A

DESCRIÇÃO DO PRODUTO /SERVIÇO
8.160 DEUVERY - ANO FAB/MOD: 201JÍ20U - NOVO
VEICULO NOVO
MARCA VOLKSWAQEN
TP.VEIC. 14-CAMINHAO
ESPEC.VEIC.: 2A:.ARQA
MODELO 8 160 DELIVERY
COR JB3B-BRANCOQEADA-NORMAL
COR DENATRAN: 04 - BR/\NCA
ACAB INTERNO; OO-PADRAO
COMB DIESEL
4 CILINDROS
6 MARaiAS
POTÊNCIA; 160 CV
2 PASSAG.
2 PORTAS
RENAVAM: 320510
FAB/MOD07 2013/2013
3800,0 CÜJNDRADAS
NR DO MOTOR S)092634
CHASSI: <>53lM52P3a>R353181
COND.VIN : NORMAL COND.VHC; l-ACABADO
OPCIONAIS

O RIO
CST

VALOR
UNIT

VALOR
TOT,\L

VALOR
CFOP UNID QUANT

100 000,00 100 000.00

licita

ic.oyi ^ncia

ivo n

BCALC
ICMS

100.000,00

V/\LOR
ICMS

12.000,00

,\l!q
ICMS

DADOS ADICIONAIS

INIOBMAÇÒHS COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
PROCON-PR-V,'WW.PRCiOV.BR/PROCONPR-OaD04IISi2n^AX (41)32197400 RUA ALAMEDA CABRAL,
184-CENTRO-CURmBA/Pft-CEP 80410-210
VEICULO VENDIDO SEM /YLIENACAO RDUCIARIA E SEM RESERVA DE
DOMÍNIO.
RECURSOS PROPRlOS DO MUNiaPIO.
CONTRATO ADMINISTRíXnVO N.14&20I3
PREGÃO PRESENCIAL N.041/2013
VLAFROX TRIBUTOS S/MERC; RS<34.280,00>(34,28*) FONTE IBPTVEROO I
DEPTO
VENDEDOR.. 01000 - LOJA
EMISíIMP.: 22/08/13 10:01:10 / 22/08/13 10:01:13



IDKN riFIÍ ACAÜ DO UMI I KN TK

iCAVEL veículos LTDA
RODOVIA PR 483. 1771 - iíRANC A

85601-195 FRANCISÍ O BKl.TRAO - PR

Fone (46) 3211-6(100

nrrbellnioÁiicaNcl.coin

D AN FE
UOCl]Ml.;N l'0 AUXILIAIS

DA NOTA riSCAL

ELFTRÜNJCA

Ü-ENTRADA

1 - SAÍDA

N" 000.041.644

SÉRIE I
FOLHA i/l

1

CHAVE DE ACESSO

4113 0884 9384 3000 0149 5500 1000 0416 4415 2335 3084

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

wuw.nrc.razendn.aov.hr/nortal

ou no site da Selaz Aiiiorizadora

\atlrf-7:a da üferacao

VDA. MERC.C/SUB.BALC.P/C.FINAL

PiWIOCOLO DE Al.TÜKIZACAO DF USO

14113ÜI21247730 23/08/2013 10:41:23

[NSCRICAO nST.ADU.AL

32.102.965-56

INSCRIÇÃO EST.-\DL".AL DO SI DST TRlUtn'

84.938.430/0001-49

DF.STI.NATAiUO I KK.MFTEMT;

NOME • RAZAO SOCIAL

MU>snClPIO DC PLANALTO

CNPJ ' CPF

76.460.526/0001-16

DAI A DA LMISSAü

23/08/2013
ENDEREÇO

PC SAO FRANCISCO DE ASSIS. 1583

BMRRíJ DISTRITO

CENTRO

CEP

85750-000

D.VI A DA ̂.\III A

23/08/2013
município

PLANALTO
n-

PR
eom: e\x

(046) 3555-1677
INSCRIÇ.AOEST.ADI .Al.

ISEN ro
HORA DAS.AID.A

10:35
FA I URA I DUPLICATA

219907/0101 20/09/2013 24.000,00
CALCTil.O DO l,\U'0S10

BASb'^*-- ICMS
0.00

\ ALOK ICMS

0,00
BASECAl.C ICMS ST

0,00
VALOR ICMS sr

0,00
TOTAL DOS PRODUTOS

24.000,00
\-.ALOR FRETE

0.00
V.ALOR SEGURO

0,00
\'ALOR DESCONTO

0.00
OirnUAS DESP

0,00
VALOR IPI

0,00
TOTAL DA NOTA

24.000,00
TR A.NSPOHT ADOR / VOLUMES I RA NSPOR I A DOS

NOME / RAZAO SOCIAL IREIEPÜRCONTA

1-DESTINAT.

CODIGO ANTV PLACA DO vrac UF UNPJyCPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇ.AO ESTADUAL

QU.ANTIU.-ADE ESPECm MARCA Nl.fMER,\ÇAO PE-SO BRUTO PESOi.K^ITDO

DADOS DOS PRODIITOS/SERVIÇOS

COOIGO

PRODUTO DESCRIÇ.ÀO DO PRODUTOSERVIÇO NC.\1/.SH

ORIG

/fsr OU.ANT

VALOR

UNIT

VALOR

TOTAI.

VAI OR

Di-;sc

li CALC

ICMS

V .\LOK

ICMS

ALIO

I( .MS

IM AC)T U(j:/ ' C.ACAMÜA UiM.i l'R2SC10210ÜCüOO.^b
'COM INl AÇAO- INf ORMACl")! SCOMI'LE\l(-:\rARi:S*
PCSCOM INICIAL A \V SAÍ > ORIGINAIS OAILANTlA I ANO S.l IM OllROME I ILAG
\T. AI'RO\ IRIHUIOS S MiiKC KS S ::7 ;0 • (.i rONiE llifl VKROII I

2A UQO.OÜ 2-1 ooü.no (J.OII

•M PI ( AS ■\o ork: N.ALS GA LANTIA Dl

''■<ocassn OE ucn\\
(  t Jvnviio ny ^
(  ' ■'•'reçv n.''^
( ! ConcomSnf^ia n.°
j^) Preqào Presa

Contrato n.
f  ' -'ai-ivo ny

\ÇÃO

1  'iáçiLiiicJado
I Uispfujs^
Ti. /j
...... ^

-^fí,0 TO Oc-tc

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMlíNTARE.S
SUBS ri rUICAOTRIBU VARIA CONFORME PROTOCOI O ICMS .iO'04
CONTR-AfO ADMINISTRATIVO N° |.|C./20I.I PREG.ÀO PRESEINClAl. N"'M 1/2017
RECURSOS PRÓPRIOS 00 MUNICÍPIO IMPLEMENI ADA SOB/VEICUI.O MARCA MODELO
VAVS 100 DELI\T-;RV. 2111.h2()L7,CHASSI '>5.I!M:i2P.\nR.15.MSI, REN.W.VN 72o51ij,C(iR IIRANCO
PRüCON-PR-WWW PR.GOV UR/PKOCONPR.OSOÍWI I SI2/I A.\ (41 1.12107400 RUA AUAMI-.DA CMIRAI.,
i84-ci-;NTRo-rirRriTn.vPR-cLP soo 10-210
PEDIDO IXS.12 DEPTO
VENDEDOR OOOSO - MARCIü MOREIRA DOS S.ANTOS VIA TR.AN.SP RÜDOATARIO
F.MisoMP :j.'u8h.í iu .'s >: í :í/os/u lo .issa
OBSENTR ' '
OBSF.RN' CONTRATO ADMINtS I RAIIVO N" l4(i.'2Ul.!
Pcucieil In i'focv('ti liiliinnáiic.i .Assc.sMu ia c SiNicnus. Liit.i - htip '/www .procjim Kiiiii !ir

RESERVADO AO FISCO,



II)K.\ riFK AC AO l)() K.MI I FM V

?

ICAVFX veículos LTDA
RODOVIA PR 483, 1771 - ACH A BRANC A

85Í.0I-I95 I RA\( IS(O BI ! I RÃO - PR

Fonc(4(>)321l-6ÜU0

nIVbcItrao ii iravel.cdiii

DANFE
IX K IMr.N K) ArXIl lAR

l) \ \O I A i lsc AL

i  i.l TRÒNIc A

O-INTRADA

1 - SAÍDA

N " 000.041.644

SF.RIF. I

FOLHA 1/1

1

cnA\ 1 i)i; ACi-sso

4113 0884 9384 3UÜ0 0149 5.S00 1000 0416 4415 2335 3084

Consulta de auicnticidade no portai nacional da Ni"-e

u \\ w. n ic. la/cnda. eo\. brportal

ou no site da Scfa/ Autori/adora

SAI I RI / A OA OI'l;RAI. \()

VDA. MERC.C/SUB.BALC.P/C.FINAL

i'ROIO( OI o DL AL lORI/AC AO 01 l SO

Í4H30121247730 23/08/2013 10:41:23

INSCRIÇ ÃO rSTAOrAl

32.102.965-56

INSCRJC AO LST.ADL.AL Do st Ds 1 I Rim I

84.938.430 0001-49
)FS riN A I AKIO / KFMF I FN I F

NO\IF RA/ AO SOCIAL

.MUNICÍPIO DC PLANALTO
CNPJ Cl't

76.460.526/0001-16
DAI A DA 1 MISSÃO

23 4)8'2013
hNDI Kl CO

PC SAO FRANCISCO DC ASSIS. 1583
BAIRRO DMRIIO

CEN FRO
CHI'

85750-000

DAI \ DA s \ll) \

23/08/2013
Ml Nl( II'IO

PLANAI. 10 PR

loNI 1 \\

(046)3555-1677
|Ns( RIC \0| SI ADI Al

ISKNTO
iiOR \ D A s \il) \

10:35

219907/0101 20/09/2013 24.000.00
\F( I FO l)0 IMHOSIO

li \SI C Al C ICMS

0.00
\ ALOR ICMS

0.00
H ASi; CAI C ICMS ST

0,00
\ ALOR UAIS SI

0,00
lOI Al DOs PKODI lOS

24.000.00
\ALOR 1 RI IF

0.00
UANS FADOU \()l.l MFS

V..\l OR SHCiCRO

0.00
IRANSrOKIADOS

A .Al.OR DI SCON TO

0.00
OI I RAS Dl SI'

0.00
\ AI.OR IPI

0.00
IDI AL DA NOTA

24.000,00

SOML RA/AOSO( IAI 1 RI I I l'OR( ( t\l A

1-DESTINAI
I  I iDK.O w 1 1 l'í AC A DO \ 1 l( LI 1 M'l ( l'l

Ml \|i ll'iO n 1NS( RIC \OLST\DI \!

HSPFT II. M ARí .\ NT MTR.XC AO pi sonai IO I'l Sll 1 lOI TIH)

1 MJU.S lUFS KKUUl lOS SFK\ ICÜS

( ODKiO

1'RODI TO

IsrÃiT
dfscric ÀoDORRODi ro si:r\ i( O

■  1'r:sc no!')')(

'COMIM AC AO ■ ÍNIORM \(.()l S COMI'! I \ll \ I ARI
l>CS ( OM 1M( lAl AU vAOORH,|\ \|N (,\RA\TI\: ANO s 1 I\1 n! II o\ll iK\(,
\ I Al"RO\ IRIHl lov > M, H( Kv ,.->• , | (IN 1 1 !HIM \ I K

.X

OKKj

M IM { \v

:

IN \|N (.A lAN I lA Dl

lADOS \I>IC lON AIS

INIORM ACÓI S l (AIIM IAIFNI ARL:
SLHSIIIl ICAO TRIIIL I ARIA CONI OR\II 1'ROTOCOi O l( AIS :<
CONTRAIO I'R1 (i.\0 I>R|-S1 M I Al N 'm : ,) ••

1MI'I I Ali N I \I)A SI )U \ I R 1 IO M \R( \ M( ini | ()
'IM RI NA\ \\ -.1.1 (IR liRWí (I

I W I-Í lOi i-J. i Kl V \I \Mj !)A ( \|1R M

ADMINISiRATnO N I li-Ooi •.
RI ( l RSOS 1'ROl'RIO.S DO \|| \li i|'U)

\A\ s lt>" Dl I l\l RV 0 1 '- 2' 1 • ( ll.\^^l - -"!M-:i'\|)
l'R(KON.|'R.U\\\\ l>R CiO\ ItR I'KIK .iSKR.i s. .M,
lS t-( I NIRO-Cl RiniiA l'R-(T I' S' I! O 1
l'l DIDO 1XS<: Dl |'|()

\FNDI.DOR uiusv. .\IAIU IO.MORI IRA DOS S.AN I OS \ IA IR.A.NSI' RÜDO\ lAlUO
lAlls l\il' ;< OS O III O x; ;; us I; |i' o -4
OllS I.NIR

oasi R\ CONIRAIO ADMINIMRAI l\ O N Ui, :

l'<n,cicii l'\ ''rocni lnti>.-in.i'i.M A--e,bi>. i ! i-Sisicmas Ltila • tiiip ...m l'i

RI SI R\ ADO AO I l.sro

J
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ICAVEL veículos LTDA
ROROMA PR483.1771 - A<a:A BRANC A
85601 I9S h-RANC ISC OBKI.TRAO- PR

Fone (46) 3211 -6000

nfebehnto^a kavcLcom

DANFE
IXX^LrNÜ^WIÍ.) AUXII.LAR

DA NOI A HISC.-U-

ELETRÒNKAA

0-ENTR.\DA I 1
l - S.AÍDA I * I
N® 000.041.591

SÉKIK 1

FOLMA 1/1

S.ATTFfy.A l>AI»Pb"R.AÇA(>

VHNDA DI-: VEICUI.O S/SUT.TRIB
ISSCHÍi;A" bSTAIH^AI.

32 102.965-56

DF.STIS M VRIO I REMTTF.MK
NOMt R..\/A"S(X"U1-

M1TNTCIPIO DF. PLANALTO
FNDF.RFí.f)

R- SAO FRANCISCO i)H ASSIS. 1583
Musiripu)

i'l.ANAÍ.r()
ISllWJilllMJU

INSrRlÇÁO ESTAr>t.'Al. D() Sl'BST TfilIMT

CirWT DEArKSSO

4113 0884 9384 3000 0149 5500 1000 04159112 4899 4236

Consulta dc autenticidade no portal nacional da NF-c
. n fejaytfnda.gov .br'.portal

ou no site da Scfa/ Aulorizadora

PRCTr(,X.-ni.O DE AlTORf/AÇAO DL I SO

141130120518866 22/08/2013 10:06J9

I-NPJ

84.93X430/0001-49

H,\lRRO DISTRITO

cf:ntro

CNPJ (TE

76.460.526/0001-16
TrÊp

mSCRKTAO E-STADt^Al.

ISENTO

ir:ct«ihi:ihi— i i i
HOR.A DA saída

10:01

219875/0101 19/09/2013 1(X).(KK),00
C.ALClilA) IX> IMPOSTO

aASU CALC icsts

1

VAI.ílR EHFTT

0.(X)

\'.ALOR l(.'MS

1

VAIORSFODRO

0.00

laAStCALC ICMS ST
0.00

VAT OR DFSrOSTO

0.(X)

|V.ALORICMS.STrOTAl. DOS rROÜLTOS

100.000.00
TnTAI.DA NOTA

100.000,00

;r)MF R,\7AOS<X:iAl.

Ol'AKlTDADI

FRETE POR rOSTA CODIOO AWTT

9-SEM frf;te
MliNICino

pi.,\rA DO VEir UF loNpj rpF

miMERr\ÇAOPESO BRITO

DADOS DOS PRODITOS / SERMÇOS
cÕdIÕÕ I
PfiOIHTfl DESrRK.-AO DO PR<lI>ITO SEFVK.TI

OOE')MIM«PXDR35J18E01 8 IW DE1J\'ERV • ANO FARMOD MM • NOVO
VFHTI.O NOVO

MARCA VOLI3WAOEN

tp\"f;i<" 14-c.a.minhao

FSreCVEiC :-rARGA

MODEI/) 8 IM DEUVERV

(DR )BJB-BRA.NrO QEADA-NORMAJ.

COR DENATRAN 04 - BRANCA

ACAB INTERNO OO-PADRAO

COMH DIESEL

4 rn.INDROS

ft MAR(H.-\S

BITENCIA 1«CV

7 P/VS-SAO

2 PORTAS

ri>:avam )2o.mo

FAIVMODOT 20I3'20n

4800.0 cilindrad..\s
NR IXj MOTOR B4042A.M

CHAS.S! •»5)IM52PXDR)53181

C()ND\TN NORM.AI. CONDVEIC l-ACAfiAtX)

OPCIONAIS

ORIG

NCMSH ("ST CKOP IfNID QOANT

8T0422I0

UF I INSCRIÇÃO E.STADl'Al.

ipasü iJOfiDo

V.ALOR VAIX)R BCAir VAIXIR AI.IQ
TOTAl. DFSC ICMS HTklS ICMS

DADOS ADICIONAIS

INFtJBMAÍp^ÒES COWPLEMENT.ARFS
PR(x:'OS-PR-V.'M'V.' ra CiO\- br PRrxrONPR-OaüOIllSIITAX (4l).4:i9-400 rua ALA.\IED,\ C.ABRAL.
líM-rFNrtlO-CURrnBA PR-CEP 8tM 10-210

\ LICU1.0 VF-NI>IIX)SaM Al.il-NAC.AonniiCURlA F.SEM RESF-RVA DE

DO.MINIO

RECURSOS PHOl-HiOS DO MUNICÍPIO

(DNTRATO Al)MINI.STR.\TIVO N I4Í»20I3

PREG ÃO PRESENCIAL N 041 2013

VI.APROXTHIBITOSS MERC Rí • .34 280.00FONTE IlHTVEROOl

DFPn)

\-ENDEIX)R OlOOO-LOJA

LMiSIMP 22 08 1.3 100110 ;2tKl}IOOI|3

lA^trerrd M' Pt<v)'<'n Infiumaliia A»ra.Mia e Sistanaf l.tdi • http ''ww* (iiocynii uom In

RESERVADO AO FISCX)
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MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO j .

: ^ . \
•  • k'

■  . ^ -f

CERTIFICADO DE ADEQUAÇÃO À legislação DE TRÂNSITO - CAT N° 0006/11
I  • '

O Departamento Nacional de Trânsito - DENA^TRAN, em cumprimento ao que dispõe á Portaria
n° 27/02 do DENATRAN, concede com base na docupientação apresentada, constante do processo n®
80000.045802/2010-68 - DENATRAN, o presente CERTIFIGADO, a METALÚRGICA VEGINI
LTDA EPP, CNPJ N®. 83.639,930/0001-17, réferentè ao equipamento veicular abaixo especificado:

y' . f

Marca: VEGINI
Identificação do Fabricante: SC0<7 ' ,
Código da Carroceria: 102
Descrição da Carroceria: BASCULANTE

Este CERTIFICADO não exime o interessado de comprovar junto ao Órgão ou Entidade
Executivo de Trânsito, por ocasião do registro, licraci^ehto e emplacamentá, que' o Equipamento
Veicular instalado no veículo esteja adequado a legislação vigente de identificação e de Segurança ;
veicular. " ' '

Brasíli e iáneiro de'20lT:

'  N

MILTWW^
Coord^ador Geral Substituto

ORLANDO MOREIRA HA SILVA
Diretor do DENATRAN Substituto

- I'

iistado de Santa Catarina , ••
^  Escrivanis d» PB2

r  ' ..jieSotarCorrêíGehrKe- EacrlvídaPai ^Bv. I dê Setambro 1100. Cantro. Maísaranduba - âC, 89106-000 • (áT) 3379- 2
gartofiomaaabafliuol cow br

s^utenticaçSo Autentico a presente cópia fotoslática por ser uma
■ eproduçâo fiel do documento que me foi apresentado com a qual confi
e dou fé.
EíTOlumantoa 1 Autantlcaçío = R$ 2,46 11 Saio da Fiae.Uíaçlo PêflO
ÍDAU33366-0066) = 1.36 ! Total = R$ 3,90 | Redbo N 67á36

Seio Digital de Fiscalização DAU33365-OOE5
Confira os dados do ato em http://selo.tjsc.jus.far/

Dou f* Mtaaarandubi-09 da a^l da_20^

)

Sl
Ivale Solar Corria Gehrke • 6»èrlví de Paz

l

'  t
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Çl-AfiAlTj!

município de planalto
CNPJN" 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco ãe Assis^ 1583 - CEP: 85.750-000
e-maih planalto@rline.conubr

Fone: (046) 3555-8100 -Fax: (46) 3555-8101
PLANALTO - PARANÁ

PARECER jurídico

REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2013

O presente Processo de Licitação n° 041/2013, na modalidade de

Pregão Presencial, pelo critério menor preço, referente á aquisição de caminhão,

tipo leve, destinado a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Município de

Planalto, encontra-se conforme os ditames da lei e do ato convocatório, que recebeu

adequada tramitação e execução, nos termos da Lei n° 8.666/93, LC 123/2006 de 14

de dezembro de 2006 e demais legislação aplicável, podendo o Sr. Prefeito, após

efetivar o juízo de conveniência, homologar o resultado, adjudicando aos

vencedores o respectivo objeto.

Planalto-Pr., 17 dedilho de 2013

PTsrrRíQUBm
ASSESSORIA

OAB/PR N

URIDICA

40209
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município DE PLANALTO
CNPJN" 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de AssiSf 1583 - CEP: 85.750-000
e-mail: planalto@rUne.cofn.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
PLANALTO - PARANÁ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Planalto, Estado do Paraná, no uso de suas

atribuições legais e considerando a decisão da connissão julgadora; segundo o

parecer da Assessoria Jurídica que o processo tramitou e seguiu os ditames da

legislação pertinente, HOMOLOGA o resultado da licitação na modalidade de

Pregão Presencial n° 041/2013, cujo objeto é a aquisição de caminhão, tipo leve,

destinado a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Município de Planalto,

em favor da empresa ICAVEL VEÍCULOS LIDA, e em conseqüência ADJUDICA o

objeto em favor da mesma para que produza seus efeitos legais.

Planalto-Pr., 18 de julho de 2013

MARLON FERNANDO KUHN

PREFEITO MUNICIPAL
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Planalto-Pr., 20 de junho de 2013

DE: Antônio Renato Sangalli - Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

PARA: Marlon Fernando Kuhn - Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente
autorização objetivando a contratação de empresa visando a aquisição de caminhão,
tipo leve, destinado a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Município de
Planalto, conforme abaixo segue:
Item Nome do produto Quant Unid Preço PreçoPreço Preço

unitário total

Caminhão, eletrônico, nacional, novo, motor

mínimo com 160 CV, mínimo cinco marchas

para frente e uma à ré, PBT mínimo de
S.OOOkg, distancia entre eixos mínima de 3,90
metros, equipado com caçamba metálica
basculante capacidade de 4m3, cantos
quadrados, cinco tampas,
dimensões intemas 4000x2050x500mm, com
laterais construída em chapa de aço 3/16;
reforçada externamente com calhas laterais
em chapa de aço dobradas em perfil "U";
posição de descarga na traseira em sentido
vertical com ângulo de 45°,tampa traseira
abertura Lateral roteiro de calhas externo no

assoalho, chapa fundo 1/4", protetor de
cabine; chassi e sob chassi em viga "U" .
Sistema de levantamento hidráulico com

ação direta, bomba hidráulica, tomada de

força. Para lamas em chapa de aço; para
choque traseiro com reforços; para barros
traseiros de borracha; tanque reservatório
para óleo hidráulico; porta estepe na parte
frontal do chassi entre cabine e caçamba;
pára-choque traseiro, faixas refletivas.
Pintura em fimdo especial anticorrosivo com
acabamento em esmalte sintético na cor
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solicitada.

GARANTIA DE FÁBRICA E REVISÕES
OBRIGATÓRIOS INCLUÍDAS, NO
MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES.

TOTAL 140.000,00

O custo total estimado da solicitação acima, importa no
valor aproximado de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

Cordialmente,

ÁNTONIO RENATO SANGALLI
Secretário de Obras e Serviços Urbanos
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Planalto-Pr., 21 de junho de 2013

DE: Marlon Fernando Kuhn - Prefeito Municipal

Preliminarmente para a autorização solicitada para a
contratação de empresa visando a aquisição de caminhão, tipo leve, destinado a
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Município de Planalto, encaminhamos:

PARA:

PARA:

Secretaria de Finanças;
à fins de indicação de recursos de ordem orçamentária
para fazer frente à despesa;

Departamento de Materiais e Compras;
à  fins de elaboração da minuta do instrumento
convocatório da licitação;

PARA: Departamento Jurídico;
à fins de análise e indicação da modalidade a ser adotada.

Cordialmente,

MARLCW FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal.
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Planalto-Pr., 24 de junho de 2013

DE:

PARA:

Secretaria de Finanças

Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Em atenção à solicitação visando à contratação de empresa visando a
aquisição de caminhão, tipo leve, destinado a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
deste Município de Planalto, expedido por Vossa Excelência na data de 21/06/2013,
informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para assegurar o
pagamento das obrigações decorrentes da solicitação supra, sendo que o pagamento

DOTAÇÃO
Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

570 06.119.26.782.2601-1024 0.1.00.0000000

571 06.119.26.782.2601-1024 0.1.00.0000501

Cordialmente,

ENSON ELEMAR SCHABO

Secretário de Finanças
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Planalto-Pr., 25 de junho de 2013

DE: Assessoria Jurídica

PARA: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

À apreciação deste Setor Jurídico do processo
administrativo referente à contratação de empresa visando a aquisição de caminhão,
tipo leve, destinado a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Município de
Planalto.

De acordo com a informação contida no oficio, de
20/06/2013, da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e pesquisa de preços feita
pelo Departamento de Compras, o preço máximo do objeto importa em R$ 140.000,00
(cento e quarenta mil reais).

A Secretaria de Finanças informa a existência de previsão
de recursos de ordem orçamentária para fazer face às obrigações decorrentes da
contratação, esclarecendo que o pagamento será efetuado através das Dotações
Orçamentárias:

DOTAÇOES

Conta da despesa Funcional programática Destinação de reciu'so

570 06.119.26.782.2601-1024 0.1.00.0000000

571 06.119.26.782.2601-1024 0.1.00.0000501

A Licitação dar-se-á sob a modalidade PREGÃO, na
forma PRESENCIAL, pelo critério de julgamento de MENOR PREÇO, regido pela
Lei Federal n.° 10.520 de 17 de julhode_2002T^ubsiciiariaitTerrte^ Lei n.° 8.666/93 e
suas alterações, LC 123/200^jde'i!4lde dezembro de 2006 e o Dect^to Municipal n.°
2727/2007 de 26/06/2QÓ7redemais aisposições legais.

PATS DREY

40.209
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AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

Planalto-Pr., 26 de junho de 2013

DE:

PARA:

Marlon Fernando Kuhn

Pregoeiro/Comissão de Licitações

Considerando as informações e pareceres contidos no presente Processo,
Autorizo a Licitação sob a Modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, pelo
critério de julgamento de MENOR PREÇO, que tem por objeto à contratação de
empresa visando a aquisição de caminhão, tipo leve, destinado a Secretaria de
Obras e Serviços Urbanos deste Município de Planalto, nos termos da Lei Federal
n. ° 10.520 de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente a Lei n. ® 8.666/93 e suas
alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e o Decreto Municipal n.°
2727/2007 de 26/06/2007, e demais disposições legais.

O Pregoeiro e a Equipe de Apoio nomeada pela Portaria 002/2013.

Encaminhe-se ao Departamento de Compras e Licitações para as
providências necessárias.

(
MARLON FERNANDO KUHN

PrMeito Municipal
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MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO JV° ...../2013

MODAUDADE: PREGÃO PRESENCIAL

TIPO: MENOR PREÇO

o Município de Planalto, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o n® 76.460.526/0001-16, com sede na Praça
São Francisco de Assis, n° 1583, por seu Prefeito Municipal, Senhor Marlon
Fernando Kuhn, e o Senhor Luiz Carlos Boni Pregoeiro, nomeado pela
Portaria de n° 002/2013 de 03/01/2013, tomam público a realização de
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO,
objetivando a aquisição de caminhão, tipo leve, destinado a Secretaria
de Obras e Serviços Urbanos deste Município de Planalto, que será regida
pela Lei Federal de n° 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal de
n° 2727/2007 de 26/06/2007 sua alterações, e subsidiariamente à Lei
Federal n° 8.666/93, suas alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de
2006 e demais legislações aplicáveis, a ser executado pela Comissão
designada pela Portaria n° 002/2013 de 03/01/2013, e nas condições
fixadas neste edital e seus anexos.

ABERTURA

A abertura da presente licitação se dará em sessão pública, a ser realizada
no dia / / , às : horas, na sala de reuniões da Comissão de
Licitação da Prefeitura Municipal de Planalto, com endereço na Praça São
Francisco de Assis, 1583 - Centro, Planalto-Pr.

1- DO OBJETO

1.1- A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta visando a
aquisição de caminhão, tipo leve, destinado a Secretaria de Obras e Serviços
Urbanos deste Município de Planalto, conforme condições, especificações,
valores e quantidades, constante no Anexo I e nos termos deste edital.

LOTE: 1

Item NOME DO PRODUTO Quant. Unid. Preço

máximo

unitário

Preço

máximo

total

1 Caminhão, eletrônico, nacional, novo,
motor mínimo com 160 CV, mínimo cinco

marchas para frente e uma à ré, PBT
mínimo de S.OOOkg, distancia entre eixos
mínima de 3,90 metros, equipado com
caçamba metálica basculante capacidade
de 4m3, cantos quadrados, cinco tampas,
dimensões internas 4000x2050x500mm,
com laterais construída em chapa de aço
3/16; reforçada externamente com calhas

01 UN 140.000,00 140.000,00
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laterais em chapa de aço dobradas em
perfil "U"; posição de descarga na traseira
em sentido vertical com ângulo de
45°,tampa traseira abertura Lateral
roteiro de calhas externo no assoalho,
chapa fundo 1/4", protetor de cabina;
chassi e sob chassi em viga "U" . Sistema
de levantamento hidráulico com ação
direta, bomba hidráulica, tomada de
força. Para lamas em chapa de aço; para
choque ti^aseiro com reforços; para barros
traseiros de borracha; tanque reservatório
para óleo hidráulico; porta estepe na
parte frontal do chassi entre cabine e
caçamba; pára-choque traseiro, faixas
reíletivas, Pintura em fundo especial
anticorrosivo com acabamento em
esmalte sintético na cor solicitada.
GARANTIA DE FÁBRICA E REVISÕES
OBRIGATÓRIOS INCLUÍDAS, NO
MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES.

TOTAL 140.000,00

2- DA DOTAÇÃO
2.1- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação seráo utilizados
recursos financeiros próprios do Município de Planalto. Proveniente das

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

570 06.119.26.782.2601-1024 0.1.00.0000000

571 06.119.26.782.2601-1024 0.1.00.0000501

3- DA PARTICIPAÇÃO
3.1- Poderão participar desta licitação todos os interessados e as empresas
com o ramo pertinente ao seu objeto, legalmente constituída e que
satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital.
3.2- Os interessados deverão entregar até o dia / / às :
horas no Departamento de Licitações desta Prefeitura 02 envelopes lacrados;
envelope I contendo proposta de preços. Envelope II contendo documentos
para habilitação, com as seguintes identificações na parte externa:

PREGÃO PRESENCIAL N° /2013
ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE: (nome da empresa)

PREGÃO PRESENCIAL N° /2013
ENVELOPE II - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE: (nome da empresa)
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3.3- É vedada a participação direta ou indireta nesta licitação:
a) pessoa física;
b) empresa em regime de subcontratação, ou ainda, em consórcio;
c) empresa que estiver sob falência, concurso de credores, dissolução,

liquidação;
d) empresa que tenha sido declarada inidônea para contratar com a

Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal;
e) Tenham em seu quadro, empregados menores de 18 (dezoito anos

efetuando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados
com idade inferior a 16 (dezesseis) anos, efetuando qualquer trabalho, salvo
na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. Conforme
Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição
Federal (anexo V).
3.4 - As empresas beneficiadas da LC 123/2006 deverão apresentar
declaração de enquadramento em regime de tributação para fazer valer o
direito de prioridade, conforme modelo constante no anexo VI. Enviada
em um terceiro envelope.

4- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.1- Só poderá deliberar em nome do licitante, formulando ofertas/lances de
preços e praticar os demais atos pertinentes ao certame, um dos seus
dirigentes contratuais ou estatutários, legalmente identificado, ou pessoa
física ou jurídica, habilitada por meio de Procuração, ou Carta de
Credenciamento, conforme modelo do anexo II, ou documento equivalente,
outorgando poderes necessários á formulação de propostas e à prática de
todos os demais atos inerentes ao certame. Caso seja sócio ou titular da
empresa, deverá apresentar documentos que comprovem sua capacidade de
representar a mesma, com poderes para formular ofertas e lances de preços e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, que deverá ser
entregue ao Pregoeiro no início ou durante a reunião de abertura, ou enviada
dentro de um terceiro envelope.
4.2- Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único
admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder por
todos os atos e efeitos previsto neste edital, por sua representada.
4.3- A não apresentação do credenciamento, a incorreção do documento
credencial ou ausência do representante, implicará na exclusão da proposta
no certame.

5- DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
5.1- Decairá do direito de solicitar esclarecimento ou providencia e de
impugnar o Edital, aquele que não o fizer até 02 (dois) dias úteis antes da
data de abertura da sessão do Pregão.

6- DA PRÉ-HABILITAÇÃO
6.1- Os licitantes deverão apresentar Declaração dando ciência de que
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cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo no
Anexo IV, diretamente ao Pregoeiro, no início da sessão. Poderá também ser
enviada ainda em um terceiro envelope.

7- DA PROPOSTA DE PREÇOS
7.1- A proposta de preços - envelope I, devidamente assinada pelo
proponente ou seu representante legal, deverá ser redigida em português,
datilografada ou digitada, de forma clara, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas nos campos que envolverem valores, quantidades e prazos, com
indicação do número deste Edital. Deverá ser elaborada considerando as
condições estabelecidas neste edital e seus anexos, discriminando-se
minuciosamente o objeto cotado, observando-se o quantitativo de cotação de
quantidade e o preço máximo unitário e total, constando ainda à
marca/modelo do objeto ofertado e validade da proposta mínima de 60
(sessenta) dias, conforme descrito no Anexo I do presente Edital, facilitando
assim o julgamento. Não deverá ser cotado objeto que não atenda ás
especifícações mínima prevista no Anexo I, sob pena de
desclassificação.
7.2- Deverá ainda fazer parte integrante da proposta de preços, folders
e/ou catálogos com imagens e discriminações detalhadas do objeto, para
que assim, possa-se examinar com mais eficiência o objeto proposto.
7.3- Ao assinar a Proposta de Preços - Anexo I, o proponente estará
assumindo automaticamente o cumprimento de todas as condições
estabelecidas na mesma.

7.4- Os preços deverão ser cotados em moeda nacional (não se admitindo
cotação em moeda estrangeira), limitada a 02 (duas) casas após a vírgula,
sendo que os dígitos excedentes serão excluídos pelo Pregoeiro e pela Equipe
de Apoio sem arredondamento, sendo que o preço máximo unitário e total de
cada item encontra-se indicado no Anexo 1 do presente Edital.
7.5- No preço deverá estar incluídas todas as despesas e encargos
necessários ao fornecimento do objeto licitado.
7.6- Forma de entrega: O Objeto deverá ser entregue na Prefeitura Municipal,
à Praça São Francisco de Assis, n° 1583, Centro, Planalto-Pr., no prazo de 30
(trinta) dias, contados apôs o recebimento da Solicitação de Entrega.

8- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES

8.1- O Pregoeiro declarará aberta a sessão iniciando-se com a fase de
credenciamento dos interessados em participar do certame.
8.2- Estando de posse da relação das Licitantes Credenciadas o Pregoeiro
fará divulgação verbal dos interessados, sendo que, as proponentes
credenciadas poderão ofertar lances durante a sessão do Pregão, dando-se
início ao recebimento dos envelopes "proposta de Preços" e "Documentos de
Habilitação".
8.3- Abertos os envelopes contendo as propostas de preços, será realizada
sua conferência, análise de sua conformidade com as exigências do Edital.
8.4- O Pregoeiro procederá à classificação da proposta de menor preço, e
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aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por
cento), relativamente à de menor preço, para participarem dos lances verbais.
8.5- Caso não haja pelo menos trés propostas nas condições definidas no
item 8.4, serão classificadas as propostas subsequentes que apresentarem os
menores preços, subsequentes, até o máximo de trés.
8.6- Cumprindo o item 8.3, serão desclassificadas as propostas de preços
que:

a) forem elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus
anexos;

b) apresentem valores cotados acima do máximo estipulado no anexo I;
c) apresentarem preços unitários ou totais simbólicos, irrisórios ou de

valor zero, ou manifestamente inexequíveis, havido assim como aquele
incompatível com os preços praticados no mercado, conforme a Lei 8.666/93
e suas alterações;

d) considerar qualquer oferta ou vantagem náo prevista neste Edital e
seus anexos.

8.7- Na ocorrência de empate dentre as classificadas para participarem dos
lances verbais, a ordem para esses lances será definida através de sorteio,
onde terá preferência para o lance a licitante sorteada. Às licitantes
proclamadas classificadas, será dada oportunidade para nova disputa, por
meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, em
relação à de menor preço, iniciando-se pelo autor da proposta de maior valor.
8.8- A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das
propostas, o que definirá a seqüência dos lances seguintes.
8.9- O lance sempre deverá ser inferior ao anterior ou da proposta de menor
preço.

8.10- A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo
Pregoeiro, implicará a exclusão da Licitante da etapa de lances verbais e na
manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação
das propostas.
8.11- O pregoeiro poderá negociar com a licitante excluída da participação
dos lances verbais, na forma do item 8.13, caso a Proponente vencedora seja
inabilitada, observada a ordem de classificação.
8.12- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o
proponente desistente ás penalidades cabíveis.
8.13- Caso náo se realize lances verbais, serão verificados a conformidade
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para contratação,
hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente
para que seja obtido melhor preço.
8.14- Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as
ofertas.

8.15- O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor
apresentado pela primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus
anexos.

8.16- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o
Pregoeiro examinará o atendimento das condições habilitatórias da licitante
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classificada em primeiro lugar.
8.17- Constatado o atendimento pleno às exigências editatícias, será
declarada a proponente vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste
Edital pelo Pregoeiro.
8.18- Se a proponente não atender ás exigências habilitatórias, o Pregoeiro
negociará diretamente com a Licitante melhor classificada e posteriormente
examinará os seus documentos de habilitação, sendo declarada vencedora e
a ela será adjudicado o objeto deste Pregão.
8.19- Para fins de julgamento das propostas de preços, o Pregoeiro e sua
Equipe de Apoio levarão em consideração o critério MENOR PREÇO.
8.20 - Os beneficiários da Lei Complementar n° 123/2006, caso sua
proposta se situe no intervalo até 5% (cinco por cento) de menor preço
de licitante não beneficiário da mesma LC 123/2006, podem reformular
no ato a sua proposta de preço para outro de menor valor caracterizando
desempate legal. O empate do valor da proposta já decide a classificação
a favor da empresa beneficiária da LC 123/2006.
8.21- Os licitantes logo após a abertura dos Envelopes "1" contendo a
proposta de preço, que se apresentaram como beneficiários da LC
123/2006, tem a oportunidade de cotejar seus preços com os demais
licitantes não beneficiários da mesma lei, para reformularem suas
ofertas para a situação de menor preço, e, assim, ser classificado em
primeiro lugar.

9- DA HABILITAÇÃO
9.1- As empresas deverão apresentar no ENVELOPE II, os seguintes
documentos originais ou cópia autenticada em Cartório Público, e deverão
estar dentro dos respectivos prazos de validade, os quais serão examinados
pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio:

a) Prova de regularidade, perante o Instituto Nacional de Seguro Social
-INSS;

b) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante
apresentação de Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições
Federais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do
domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma de
lei;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante
apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela
Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou sede do
proponente, ou outra equivalente, na forma de lei;

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante
apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela
Secretaria de Municipal da Fazenda, do domicilio ou sede do
proponente, ou outra equivalente, na forma de lei;

f) Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, mediante
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apresentação de Certidão de Negativa de Débitos Trabalhistas;
g) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração;
h) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ);
i) Declaração de Idoneidade (anexo III);
j) Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo

V* da Constituição Federal (anexo V);
k) Declaração de que possui empresa responsável pela revisão e

assistência técnica do objeto numa distância não superior a 150
quilômetros da sede do Município de Planalto (anexo VII).

9.2- Em nenhum caso será concedido prazo para a apresentação de
documentos de habilitação que tiverem sido entregues na própria sessão,
sendo que a falta de quaisquer documentos implicará na inabilitação do
licitante.

9.3- Os envelopes com documentos relativos a habilitação das licitantes não
declaradas vencedoras, permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente
lacrados, até que seja formalizada a assinatura do contrato ou homologada a
licitação. Após este fato, ficarão por 20 (vinte) dias correntes á disposição das
licitantes interessadas. Findo este prazo, sem que sejam retirados, serão
destruídos.

10- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
10.1- O Objeto deverá ser entregue na Prefeitura Municipal, à Praça São
Francisco de Assis, n° 1583, Centro, Planalto-Pr., no prazo de 30 (trinta)
dias, contados apôs o recebimento da Solicitação de Entrega.
10.2- A empresa vencedora ficará obrigada a substituir, reparar, corrigir ou
substituir, a suas expensas, o objeto que vier a ser recusado, sendo que o ato
do recebimento não importará na aceitação.
10.3- Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade
do objeto, obrigando-se a reparar, corrigir ou substituir aquele que
apresentar defeito.

11- DO VALOR MÁXIMO
11.1- O valor máximo correspondente ao total do objeto, é de R$
140.000,00 (cento e quarenta mil reais), conforme demonstrado no Anexo
I, do presente ato convocatório.

12- DAS PENALIDADES

12.1- O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto adquirido,
comportar-se de modo inidóneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará
impedido de licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade.
12.2- Pela inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento
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equivalente e pelo descumprimento das normas e legislação pertinentes à
execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do contrato ou
instrumento equivalente, o Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a
prévia defesa, aplicar ã empresa contratada as sanções previstas no art. 87
da Lei n° 8.666/93, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10
(dez por cento) sobre o valor do contrato.
12.3- A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização
do licitante por eventuais perdas e danos causados ao Município de Planalto.

13- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1- Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões
do Pregoeiro, poderá faze-lo, manifestando sua intenção com registro da
síntese das suas razões, sendo-lhe facultado juntar memoriais no prazo de
03 (três) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar por
escrito, contra-razões em igual número de dias, que começarão a contar do
término do prazo do recorrente.
13.2- A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em interpor
recursos, ao final da sessão, importará a preclusão do direito de recursos e
adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.
13.3- Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeitos suspensivos.
13.4- O acolhimento de recursos importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.

14- DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
14.1- Inexistindo manifestação recursal, caberá ao Pregoeiro a adjudicação
do objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do
resultado pelo Prefeito do Município de Planalto, publicando-se a decisão em
jornal oficial do Município
14.2- Ocorrendo recursos, após sua resolução, caberá ao Prefeito do
Município de Planalto a adjudicação do resultado, com publicação da decisão
em jornal oficial do Município.
14.3- Adjudicado o objeto ao vencedor do certame, poderá o Pregoeiro
negociar diretamente com o adjudicatário, buscando obter um melhor preço.

15-DO PAGAMENTO

15.1- O pagamento pertinente a presente licitação será efetuado em até 15
(quinze) dias após a entrega do objeto e com apresentação da respectiva nota
fiscal.

16- DOS ANEXOS DO EDITAL

16.1- É facultada a apresentação dos Anexos em modelos próprios do
proponente, desde que não descaracterizem suas finalidades.
16.2- Compõem esta Convocação Geral, além das condições especificas,
constantes do corpo do Edital, os seguintes documentos:

a) Anexo I - Descrição do objeto a ser adquirido e demais informações;
b) Anexo II - Modelo de Carta de Credenciamento;

8
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c) Anexo III - Modelo de Declaração de Idoneidade;
d) Anexo IV - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de

Habilitação;
e) Anexo V - Modelo de Declaração de Observância ao Disposto do

Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal;
í) Anexo VI - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP;
g) Anexo VII - Modelo de declaração de responsabilidade da revisão e

assistência técnica do objeto;
h) Minuta de Contrato.

17- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1- Esta licitação poderá ser revogada por interesse público e anulada por
ilegalidade de oficio ou mediante provocação de terceiros, mediante parecer
por escrito e devidamente fundamentado, aplicando-se os procedimentos
inerentes aos recursos quanto ã concessão de prazo para contraditório.
17.2- O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão
relevar omissões puramente formais, desde que não reste infringido o
principio da vinculação ao instrumento convocatório.
17.3- será(ão) lavrada(s) ata(s) do(s) trabalho(s) desenvolvido(s) em ato
público de abertura dos envelopes, a(s) qual(is) será(ão) assinada(s) pelo
Pregoeiro, pela equipe de apoio e representantes credenciados presentes.
17.4- A licitação não implica da obrigatoriedade de compra por parte do
Município de Planalto. Até a entrega do empenho, poderá o licitante vencedor
ser excluído da licitação, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem
prejuízo de outras sanções cabíveis, se a contratante tiver conhecimento de
qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao
julgamento desta licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade
financeira, técnica ou administrativa.
17.5- Os pedidos de esclarecimentos, impugnações e a apresentação escrita
dos recursos deverão ser protocolizados junto a Prefeitura do Município de
Planalto, na Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro - CEP 85.750.000 -
Planalto, Estado do Paraná, no horário das 8:00 ãs 11:30 e das 13:30 ãs
17:30 horas.

17.6- As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento
deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Não obstante
qualquer mudança de domicilio da CONTRATADA que, em razão disso, é
obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber
notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas.

Planaito-Pr., de de

MARLON/FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ...V2013

PREGÃO PRESENCIAL N° ...V2013

Contrato Administrativo que entre si fazem o Murücípio de Planalto e a
empresa na forma abaixo.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Púbüco
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, n" 1583, inscrito no CNPJ n"^
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal,
senhor MARLON FERNANDO KUHN, em pleno exercício de seu mandato e
funções, brasileiro, casado, residente e domicüiado neste Município de Planalto,
Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG n'' 3.031.944-3 e do CPF/MF
sob n'' 643.844.469-34.

CONTRATADA: , devidamente inscrita

no CNPJ sob n.° , com sede à ,

N^ , na Cidade de neste ato representado
pelo Admmisti'ador(a) o Sr(a) brasileiro(a), comerciante,
portador(a) do RG n° , e do CPF sob n."
residente e domiciliado(a), na Cidade de

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO DO CONTRATO

O presente contrato tem por objeto a aquisição de caminhão, tipo leve,
destinado a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Mxmicípio de Planalto,
tudo conforme a seguir:
ITEM QUANT. UNID. OBJETO MARCA/

MODELO

VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL

01 01 UN Canunhão, eletrônico, nacional,

novo, motor mínimo com 160

CV, mínimo cinco marchas para
frente e uma à ré, PBT mínimo

de 8.000kg, distancia entre eixos
mínima de 3,90 metros,
equipado com caçamba metálica
basculante capacidade de 4m3,
cantos quadrados, cinco tampas,
dimensões internas

4000x2050x500mm, com laterais

construída em chapa de aço
3/16; reforçada externamente
com caUias laterais em chapa de
aço dobradas em perfil "U";
posição de descarga iia traseira
em sentido vertical com ângulo
de 45°,tampa traseira abertura
Lateral roteiro de calhas
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exlemo no assoalho, chapa
fimdo 1/4", protetor de cabine;
chassi e sob chassi em viga "U"
.  Sistema de levantamento

hidráulico com ação direta,

bomba hidráulica, tomada de

força. Para lamas em chapa de
aço; para choque traseiro com
reforços; para barros traseiros
de borracha; tanque
reservatório para óleo
hidráulico; porta estepe na parte
frontal do chassi entre cabine e

caçamba; pára-choque traseiro,
faixas refletivas. Pintura em

fundo especial anticorrosivo
com acabamento em esmalte

sintético na cor solicitada.

GARANTIA DE FÁBRICA E
REVISÕES OBRIGATÓRIOS
INCLUÍDAS, NO MÍNIMO DE
12 (DOZE) MESES.

TOTAL

Parágrafo Único - Integram e completam o presente termo Contratual,
para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as
condições expressas no edital PREGÃO PRESENCIAL N" /2013, juntamente com
seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR

Pelo fornecimento do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará
à CONTRATADA o valor total de R$ ( ), daqui a diante
denominado VALOR CONTRATUAL.

CLÁUSULA TERCEIRA
DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA
O Objeto deverá ser entregue na Prefeitura Municipal de Planalto, à

Praça São Francisco de Assis, n" 1583, Centro, Planalto-Pr., no prazo de até 30 (trinta)
dias, contados após o recebimento da Solicitação de Entrega.

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO

Parágrafo Primeiro - O pagamento pertinente ao presente Contrato
será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega do objeto, e com apresentação
da respectiva nota fiscal.

Parágrafo Segundo - O pagamento decorrente da aquisição do objeto
correrá por conta dos recursos próprios do Município de Planalto, através das
seguintes dotações orçamentárias:
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Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

570 06.119.26.782.2601-1024 0.1.00.0000000

571 0611926782260110240571

449052

0.1.00.0000501

CLÁUSULA (aUINTA
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber
o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o
valor ajustado na forma e prazo convencionados.

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento ajustado;
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução

do Contrato.

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Prestar o fornecimento na forma ajustada;
b) Oferecer garantia contra qualquer defeito de fabricação do objeto em

uso pelo prazo mínimo de 12 meses, contados a partir da data de
entrega do mesmo;

c) Manter uma empresa responsável pela revisão e assistência técnica
do objeto numa distância não superior a 150 quilômetros da sede do
Município de Planalto;

d) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais decorrentes.

e) A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir ou substituir, as
suas expensas, o objeto do contrato em que se verificar, defeitos ou
incorreções durante o prazo de garantia.

f) Manter durante toda a execução do Contiato, em compatibilidade
com as obrigações por ela assmnidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na hcitação;

g) Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato,
documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor
quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

CLÁUSULA SEXTA
DA CESSÃO DO CONTRATO

A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma
pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE e
anuência expressa da Contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA serão aplicadas multas pela
CONTRATANTE a serem apuradas na forma a saber: pela inexecução total ou
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parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo desciunprimento das normas e
legislação pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do
contrato, o Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à
empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei n" 8.666/93, sendo que em
caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

Parágrafo Segundo - Pelo retardanrento da execução do contrato,
quando não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto
adquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de
licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante o Município de Planalto.

CLÁUSULA OITAVA
DA RESCISÃO

O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos
fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n" 8.666/93.

Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece os direitos da
CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n°
8.666/93.

CLÁUSULA NONA
DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência será até 31/10/2013.
CLÁUSULA DÉCIMA

DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes,
com base na legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento
deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Não obstante qualquer
mudança de domicilio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter
um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e
outi-as medidas em direito permitidas.

Justas e contratadas, firmam as partes este instmmento em 02 (duas)
vias de igual teor, com as testemunhas presentes no ato, a finr de que se produza
efeitos legais.

Planalto-Pr de de

CONTRATANTE CONTRATADA
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TESTEMUNHAS:
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PARECER:

Planalto-Pr., 27 de junho de 2013

DE: Assessoria Jurídica

PARA: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

À apreciação deste Setor Jurídico do processo
administrativo referente à contratação de empresa visando a aquisição de caminhão,
tipo leve, destinado a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Município de
Planalto.

As minutas do Edital de Licitação Pregão Presencial e do Contrato
Administrativo anexos ao Processo Administrativo encontram-se em consonância

com a Lei Federal n. ° 10.520 de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente a Lei n. °
8.666/93 e suas alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e o Decreto
Municipal n.° 2727/2007 de 26/06/2007, e demais disposições legais.

PATRI

OAB
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EDITAL DE LICITAÇÃO JNT 041/2013

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

TIPO: MENOR PREÇO

o Município de Planalto, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o n° 76.460.526/0001-16, com sede na Praça
São Francisco de Assis, n° 1583, por seu Prefeito Municipal, Senhor Marlon
Fernando Kuhn, e o Senhor Luiz Carlos Boni Pregoeiro, nomeado pela
Portaria de n° 002/2013 de 03/01/2013, tornam público a realização de
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO,
objetivando a aquisição de caminhão, tipo leve, destinado a Secretaria
de Obras e Serviços Urbanos deste Município de Planalto, que será regida
pela Lei Federal de n° 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal de
n° 2727/2007 de 26/06/2007 sua alterações, e subsidiariamente à Lei
Federal n° 8.666/93, suas alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de
2006 e demais legislações aplicáveis, a ser executado pela Comissão
designada pela Portaria n° 002/2013 de 03/01/2013, e nas condições
fixadas neste edital e seus anexos.

ABERTURA

A abertura da presente licitação se dará em sessão pública, a ser realizada
no dia 11/07/2013, às 14:00 horas, na sala de reuniões da Comissão de
Licitação da Prefeitura Municipal de Planalto, com endereço na Praça São
Francisco de Assis, 1583 - Centro, Planalto-Pr.

1- DO OBJETO

1.1- A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta visando a
aquisição de caminhão, tipo leve, destinado a Secretaria de Obras e Serviços
Urbanos deste Município de Planalto, conforme condições, especificações,
valores e quantidades, constante no Anexo I e nos termos deste edital.

LOTE: 1

NOME DO PRODUTO

Caminhão, eletrônico, nacional, novo,
motor mínimo com 160 CV, mínimo cinco
marchas para frente e uma à ré, PBT
mínimo de S.OOOkg, distancia entre eixos
mínima de 3,90 metros, equipado com
caçamba metálica basculante capacidade
de 4m3, cantos quadrados, cinco tampas,
dimensões internas 4000x2050x500mm,
com laterais construída em chapa de aço
3/16; reforçada externamente com calhas

Unid.

UN 140.000,00 140.000,00
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laterais em chapa de aço dobradas em
perfil "U"; posição de descarga na traseira
em sentido vertical com ângulo de
45°,tampa traseira abertura Lateral
roteiro de calhas externo no assoalho,
chapa fundo 1/4", protetor de cabine;
chassi e sob chassi em viga "U" , Sistema
de levantamento hidráulico com ação
direta, bomba hidráulica, tomada de

força. Para lamas em chapa de aço; para
choque traseiro com reforços; para barros
traseiros de borracha; tanque reservatório
para óleo hidráulico; porta estepe na
parte frontal do chassi entre cabine e
caçamba; péira-choque traseiro, faixas
reíletivas. Pintura em fundo especial
anticorrosivo com acabamento em

esmalte sintético na cor solicitada.

GARANTIA DE FÁBRICA E REVISÕES
OBRIGATÓRIOS INCLUÍDAS, NO
MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES.

TOTAL 140.000,00

2- DA DOTAÇÃO
2.1- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados
recursos financeiros próprios do Município de Planalto. Proveniente das
seguintes DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

570 06.119.26.782.2601-1024 0.1.00.0000000

571 06.119.26.782.2601-1024 0.1.00.0000501

3- DA PARTICIPAÇÃO
3.1- Poderão participar desta licitação todos os interessados e as empresas
com o ramo pertinente ao seu objeto, legalmente constituída e que
satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital.
3.2- Os interessados deverão entregar até o dia 11/07/2013 às 14:00 horas
no Departamento de Licitações desta Prefeitura 02 envelopes lacrados;
envelope I contendo proposta de preços. Envelope II contendo documentos
para habilitação, com as seguintes identificações na parte externa:

PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2013
ENVELOPE í - PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE: (nome da empresa)

PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2013
ENVELOPE II - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE: (nome da empresa)
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3.3- Ê vedada a participação direta ou indireta nesta licitação:
a) pessoa física;
b) empresa em regime de subcontratação, ou ainda, em consórcio;
c) empresa que estiver sob falência, concurso de credores, dissolução,

liquidação;
d) empresa que tenha sido declarada inidônea para contratar com a

Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal;
e) Tenham em seu quadro, empregados menores de 18 (dezoito anos

efetuando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados
com idade inferior a 16 (dezesseis) anos, efetuando qualquer trabalho, salvo
na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. Conforme
Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição
Federal (anexo V).
3.4 - As empresas beneficiadas da LC 123/2006 deverão apresentar
declaração de enquadramento em regime de tributação para fazer valer o
direito de prioridade, conforme modelo constante no anexo VI. Enviada
em um terceiro envelope.

4- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.1- Só poderá deliberar em nome do licitante, formulando ofertas/lances de
preços e praticar os demais atos pertinentes ao certame, um dos seus
dirigentes contratuais ou estatutários, legalmente identificado, ou pessoa
física ou jurídica, habilitada por meio de Procuração, ou Carta de
Credenciamento, conforme modelo do anexo II, ou documento equivalente,
outorgando poderes necessários à formulação de propostas e á prática de
todos os demais atos inerentes ao certame. Caso seja sócio ou titular da
empresa, deverá apresentar documentos que comprovem sua capacidade de
representar a mesma, com poderes para formular ofertas e lances de preços e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, que deverá ser
entregue ao Pregoeiro no início ou durante a reunião de abertura, ou enviada
dentro de um terceiro envelope.
4.2- Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único
admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder por
todos os atos e efeitos previsto neste edital, por sua representada.
4.3- A não apresentação do credenciamento, a incorreção do documento
credencial ou ausência do representante, implicará na exclusão da proposta
no certame.

5- DA IMPÜGNAÇÃO DO EDITAL
5.1- Decairá do direito de solicitar esclarecimento ou providencia e de
impugnar o Edital, aquele que não o fizer até 02 (dois) dias úteis antes da
data de abertura da sessão do Pregão.

6- DA PRÊ-HABILITAÇÃO
6.1- Os licitantes deverão apresentar Declaração dando ciência de que
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cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo no
Anexo IV, diretamente ao Pregoeiro, no início da sessão. Poderá também ser
enviada ainda em um terceiro envelope.

7- DA PROPOSTA DE PREÇOS
7.1- A proposta de preços - envelope I, devidamente assinada pelo
proponente ou seu representante legal, deverá ser redigida em português,
datilografada ou digitada, de forma clara, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas nos campos que envolverem valores, quantidades e prazos, com
indicação do número deste Edital. Deverá ser elaborada considerando as
condições estabelecidas neste edital e seus anexos, discriminando-se
minuciosamente o objeto cotado, observando-se o quantitativo de cotação de
quantidade e o preço máximo unitário e total, constando ainda à
marca/modelo do objeto ofertado e validade da proposta mínima de 60
(sessenta) dias, conforme descrito no Anexo I do presente Edital, facilitando
assim o julgamento. Não deverá ser cotado objeto que não atenda às
especificações mínima prevista no Anexo I, sob pena de
desclassificação.
7.2- Deverá ainda fazer parte integrante da proposta de preços, folders
e/ou catálogos com imagens e discriminações detalhadas do objeto, para
que assim, possa-se examinar com mais efíciência o objeto proposto.
7.3- Ao assinar a Proposta de Preços - Anexo I, o proponente estará
assumindo automaticamente o cumprimento de todas as condições
estabelecidas na mesma.

7.4- Os preços deverão ser cotados em moeda nacional (não se admitindo
cotação em moeda estrangeira), limitada a 02 (duas) casas após a vírgula,
sendo que os dígitos excedentes serão excluídos pelo Pregoeiro e pela Equipe
de Apoio sem arredondamento, sendo que o preço máximo unitário e total de
cada item encontra-se indicado no Anexo I do presente Edital.
7.5- No preço deverá estar incluídas todas as despesas e encargos
necessários ao fornecimento do objeto licitado.
7.6- Forma de entrega: O Objeto deverá ser entregue na Prefeitura Municipal,
ã Praça São Francisco de Assis, n° 1583, Centro, Planalto-Pr., no prazo de 30
(trinta) dias, contados após o recebimento da Solicitação de Entrega.

8- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES
8.1- O Pregoeiro declarará aberta a sessão iniciando-se com a fase de
credenciamento dos interessados em participar do certame.
8.2- Estando de posse da relação das Licitantes Credenciadas o Pregoeiro
fará divulgação verbal dos interessados, sendo que, as proponentes
credenciadas poderão ofertar lances durante a sessão do Pregão, dando-se
início ao recebimento dos envelopes "proposta de Preços" e "Documentos de
Habilitação".
8.3- Abertos os envelopes contendo as propostas de preços, será realizada
sua conferência, análise de sua conformidade com as exigências do Edital.
8.4- O Pregoeiro procederá á classificação da proposta de menor preço, e
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aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por
cento), relativamente à de menor preço, para participarem dos lances verbais.
8.5- Caso não haja pelo menos três propostas nas condições definidas no
item 8.4, serão classificadas as propostas subsequentes que apresentarem os
menores preços, subsequentes, até o máximo de três.
8.6- Cumprindo o item 8.3, serão desclassificadas as propostas de preços
que:

a) forem elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus
anexos;

b) apresentem valores cotados acima do máximo estipulado no anexo I;
c) apresentarem preços unitários ou totais simbólicos, irrisórios ou de

valor zero, ou manifestamente inexequíveis, havido assim como aquele
incompatível com os preços praticados no mercado, conforme a Lei 8.666/93
e suas alterações;

d) considerar qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital e
seus anexos.

8.7- Na ocorrência de empate dentre as classificadas para participarem dos
lances verbais, a ordem para esses lances será definida através de sorteio,
onde terá preferência para o lance a licitante sorteada. Às licitantes
proclamadas classificadas, será dada oportunidade para nova disputa, por
meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, em
relação à de menor preço, iniciando-se pelo autor da proposta de maior valor.
8.8- A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das
propostas, o que definirá a seqüência dos lances seguintes.
8.9- O lance sempre deverá ser inferior ao anterior ou da proposta de menor
preço.

8.10- A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo
Pregoeiro, implicará a exclusão da Licitante da etapa de lances verbais e na
manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação
das propostas.
8.11- O pregoeiro poderá negociar com a licitante excluída da participação
dos lances verbais, na forma do item 8.13, caso a Proponente vencedora seja
inabilitada, observada a ordem de classificação.
8.12- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o
proponente desistente às penalidades cabíveis.
8.13- Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para contratação,
hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente
para que seja obtido melhor preço.
8.14- Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as
ofertas.

8.15- O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor
apresentado pela primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus
anexos.

8.16- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o
Pregoeiro examinará o atendimento das condições habilitatórias da licitante
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classificada em primeiro lugar.
8.17- Constatado o atendimento pleno às exigências editatícias, será
declarada a proponente vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste
Edital pelo Pregoeiro.
8.18- Se a proponente não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro
negociará diretamente com a Licitante melhor classificada e posteriormente
examinará os seus documentos de habilitação, sendo declarada vencedora e
a ela será adjudicado o objeto deste Pregão.
8.19- Para fins de julgamento das propostas de preços, o Pregoeiro e sua
Equipe de Apoio levarão em consideração o critério MENOR PREÇO.
8.20 - Os beneficiários da Lei Complementar n° 123/2006, caso sua
proposta se situe no intervalo até 5% (cinco por cento) de menor preço
de licitante não beneficiário da mesma LC 123/2006, podem reformular
no ato a sua proposta de preço para outro de menor valor caracterizando
desempate legal. O empate do valor da proposta já decide a classificação
a favor da empresa beneficiária da LC 123/2006.
8.21- Os licitantes logo após a abertura dos Envelopes "1" contendo a
proposta de preço, que se apresentaram como beneficiários da LC
123/2006, tem a oportunidade de cotejar seus preços com os demais
licitantes não benefíciários da mesma lei, para reformularem suas
ofertas para a situação de menor preço, e, assim, ser classificado em
primeiro lugar.

9- DA HABILITAÇÃO
9.1- As empresas deverão apresentar no ENVELOPE II, os seguintes
documentos originais ou cópia autenticada em Cartório Público, e deverão
estar dentro dos respectivos prazos de validade, os quais serão examinados
pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio:

a) Prova de regularidade, perante o Instituto Nacional de Seguro Social
-INSS;

b) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante
apresentação de Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições
Federais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do
domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma de
lei;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante
apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela
Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou sede do
proponente, ou outra equivalente, na forma de lei;

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante
apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela
Secretaria de Municipal da Fazenda, do domicilio ou sede do
proponente, ou outra equivalente, na forma de lei;

f) Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, mediante
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apresentação de Certidão de Negativa de Débitos Trabalhistas;
g) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração;
h) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ);
i) Declaração de Idoneidade (anexo III);
j) Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo

7° da Constituição Federal (anexo V);
k) Declaração de que possui empresa responsável pela revisão e

assistência técnica do objeto numa distância não superior a 150
quilômetros da sede do Município de Planalto (anexo VII).

9.2- Em nenhum caso será concedido prazo para a apresentação de
documentos de habilitação que tiverem sido entregues na própria sessão,
sendo que a falta de quaisquer documentos implicará na inabilitação do
licitante.

9.3- Os envelopes com documentos relativos a habilitação das licitantes não
declaradas vencedoras, permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente
lacrados, até que seja formalizada a assinatura do contrato ou homologada a
licitação. Após este fato, ficarão por 20 (vinte) dias correntes à disposição das
licitantes interessadas. Findo este prazo, sem que sejam retirados, serão
destruídos.

10- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
10.1- O Objeto deverá ser entregue na Prefeitura Municipal, á Praça São
Francisco de Assis, n° 1583, Centro, Planalto-Pr., no prazo de 30 (trinta)
dias, contados após o recebimento da Solicitação de Entrega.
10.2- A empresa vencedora ficará obrigada a substituir, reparar, corrigir ou
substituir, a suas expensas, o objeto que vier a ser recusado, sendo que o ato
do recebimento não importará na aceitação.
10.3- Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade
do objeto, obrigando-se a reparar, corrigir ou substituir aquele que
apresentar defeito.

11- DO VALOR MÁXIMO
11.1- O valor máximo correspondente ao total do objeto, é de R$
140.000,00 (cento e quarenta mil reais), conforme demonstrado no Anexo
I, do presente ato convocatório.

12- DAS PENALIDADES

12.1- O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto adquirido,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará
impedido de licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade.
12.2- Pela inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento
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equivalente e pelo descumprimento das normas e legislação pertinentes à
execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do contrato ou
instrumento equivalente, o Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a
prévia defesa, aplicar à empresa contratada as sanções previstas no art. 87
da Lei n° 8.666/93, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10
(dez por cento) sobre o valor do contrato.
12.3- A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização
do licitante por eventuais perdas e danos causados ao Município de Planalto.

13- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1- Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões
do Pregoeiro, poderá faze-lo, manifestando sua intenção com registro da
síntese das suas razões, sendo-lhe facultado juntar memoriais no prazo de
03 (trés) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar por
escrito, contra-razões em igual número de dias, que começarão a contar do
término do prazo do recorrente.
13.2- A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em interpor
recursos, ao final da sessão, importará a preclusão do direito de recursos e
adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.
13.3- Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeitos suspensivos.
13.4- O acolhimento de recursos importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.

14- DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
14.1- Inexistindo manifestação recursal, caberá ao Pregoeiro a adjudicação
do objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do
resultado pelo Prefeito do Município de Planalto, publicando~se a decisão em
jornal oficial do Município
14.2- Ocorrendo recursos, após sua resolução, caberá ao Prefeito do
Município de Planalto a adjudicação do resultado, com publicação da decisão
em jornal oficial do Município.
14.3- Adjudicado o objeto ao vencedor do certame, poderá o Pregoeiro
negociar diretamente com o adjudicatário, buscando obter um melhor preço.

15-DO PAGAMENTO

15.1- O pagamento pertinente a presente licitação será efetuado em até 15
(quinze) dias após a entrega do objeto e com apresentação da respectiva nota
fiscal.

16- DOS ANEXOS DO EDITAL

16.1- É facultada a apresentação dos Anexos em modelos próprios do
proponente, desde que não descaracterizem suas finalidades.
16.2- Compõem esta Convocação Geral, além das condições especificas,
constantes do corpo do Edital, os seguintes documentos:

a) Anexo I — Descrição do objeto a ser adquirido e demais informações;
b) Anexo II - Modelo de Carta de Credenciamento;

8



ÇusiSS

município de planalto
CNP/N^ 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco deAssis^ 1583 - CEP: 85.750-000
e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO PARANÁ

c) Anexo III - Modelo de Declaração de Idoneidade;
d) Anexo IV - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de

Habilitação;
e) Anexo V - Modelo de Declaração de Observância ao Disposto do

Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal;
f) Anexo VI - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP;
g) Anexo VII - Modelo de declaração de responsabilidade da revisão e

assistência técnica do objeto;
h) Minuta de Contrato.

17- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1- Esta licitação poderá ser revogada por interesse público e anulada por
ilegalidade de oficio ou mediante provocação de terceiros, mediante parecer
por escrito e devidamente fundamentado, aplicando-se os procedimentos
inerentes aos recursos quanto à concessão de prazo para contraditório.
17.2- O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão
relevar omissões puramente formais, desde que não reste infringido o
principio da vinculação ao instrumento convocatório.
17.3- será(ão) lavrada{s) ata(s) do(s) trabalho(s) desenvolvido(s) em ato
público de abertura dos envelopes, a(s) qual(is) será(ão) assinada(s) pelo
Pregoeiro, pela equipe de apoio e representantes credenciados presentes.
17.4- A licitação não implica da obrigatoriedade de compra por parte do
Município de Planalto. Até a entrega do empenho, poderá o licitante vencedor
ser excluído da licitação, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem
prejuízo de outras sanções cabíveis, se a contratante tiver conhecimento de
qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao
julgamento desta licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade
financeira, técnica ou administrativa.
17.5- Os pedidos de esclarecimentos, impugnações e a apresentação escrita
dos recursos deverão ser protocolizados junto a Prefeitura do Município de
Planalto, na Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro - CEP 85.750.000 -
Planalto, Estado do Paraná, no horário das 8:00 ás 11:30 e das 13:30 às
17:30 horas.

17.6- As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento
deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Não obstante
qualquer mudança de domicilio da CONTRATADA que, em razão disso, é
obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber
notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas.

Planalto-Pr., 28 de junho de 2013

ÍYl
MARLOI^FERNANDO kuhn

Prefeito Municipal
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PREGÃO PRESENCIAL N® 041/2013

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

.FONE:_

EST.

Credenciamos o(a) Sr. (a).

portador(a) da cédula de identidade sob n^

e CPF sob n°

A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO

PRESENCIAL N° 041/2013, instaurado pelo Município de Planalto, na

qualidade de representante legal da empresa, com poderes para representar

a empresa, elaborar a proposta, oferecer lances, assinar atas, interpor de

recurso e praticar todos os demais atos que se fizerem necessários.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO



tOTâLí?

município de planalto

CNPJN'' 76.460.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-maih planalto@rline.cont.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PAFIANÁ

PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2013

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZAO SOCIAL:.

CNPJ N°

ENDEREÇO FONE:.

MUNICÍPIO: EST.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO

PRESENCIAL N° 041/2013, instaurado pelo Município de Planalto, que não

fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público,

em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data / /

NOME:

RG/CPF

CARGO
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PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2013

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(documento obrigatório)

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

FONE:

O representante legal da empresa.

EST.

na qualidade de Proponente do

procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°

041/2013, instaurado pelo Município de Planalto, declara para fins de

direito que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos de

habilitação exigidos no respectivo edital de licitação.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2013

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO
DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7® DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL

PROPONENTE:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

FONE:

A proponente abaixo assinada, participante da licitação

modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2013, por seu representante,

declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de

junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, nos termos do § 6° do

artigo 27 da Lei n° 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em

situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à

observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição

Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2013

ANEXO VI - Declaração de enquadramento em regime de
tributação de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte
(na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP)

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

.FONE:_

EST.

O representante legal da empresa.

;  — , na qualidade de Proponente do
procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°
041/2013, instaurado pelo Município de Planalto, declara para todos os fins
de direito que estou(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de
pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2013

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA
REVISÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO OBJETO

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO FONE:.

MUNICÍPIO: EST.

Declaramos conforme solicitado no edital em epígrafe que

a empresa responsável pela revisão e assistência técnica do objeto, caso

venhamos a vencer a referida licitação é:

Nome:

CNPJ°

Endereço: Telefone:

Cidade: Estado:

Distancia da sede do Município de Planalto: (km)

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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EMPRESA:

CNPJ

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2013

INSCRIÇÃO ESTADUAL N°_

ENDEREÇO:

CIDADE: ESTADO:

declara o recebimento do Edital PREGÃO PRESENCIAL N°

041/2013 anexos I,II,III,IV,V,VI,VII, Minuta de Contrato, referente

aquisição de 01 (um) caminhão, eletrônico, nacional, novo, motor

mínimo com 160 CV, mínimo cinco marchas para frente e uma à ré,

PBT mínimo de S.OOOkg, destinados a Serviços Obras e Serviços

Urbanos deste Município de Planalto.

Planalto-Pr. de de

NOME;_

RGN°

ASSINATURA:
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N^ ...../2013
PREGÃO PRESENCIAL N° ...../2013

Contrato Administrativo que entre si fazem o Município de Planalto e a
empresa na forma abaixo.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, n° 1583, inscrito no CNPJ n°
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal,
senhor MARLON FERNANDO KUHN, em pleno exercício de seu mandato e
funções, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de Planalto,
Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG n° 3.031.944-3 e do CPF/MF
sob n° 643.844.469-34.

CONTRATADA: , devidamente inscrita

no CNPJ sob n.° com sede à
N° , na Cidade de neste ato representado
pelo Administrador(a) o Sr(a) brasileiro(a), comerciante,
portador(a) do RG n.° , e do CPF sob n.° ,
residente e domiciliado(a), na Cidade de

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO DO CONTRATO

O presente contrato tem por objeto a aquisição de caminhão, tipo leve,
destinado a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Município de Planalto,
tudo conforme a seguir:
ITEM QUANT. UNID. OBJETO MARCA/

MODELO

Caminhão, eletrônico, nacional,

novo, motor mínimo com 160

CV, mínimo cinco marchas para
frente e uma à ré, PBT mínimo

de S.OOOkg, distancia entre eixos
mínima de 3,90 metros,

equipado com caçamba metálica
basculante capacidade de 4m3,
cantos quadrados, cinco tampas,
dimensões internas

40ü0x2050x500mm, com laterais

construída em chapa de aço
3/16; reforçada externamente
com calhas laterais em chapa de
aço dobradas em perfil "U";
posição de descarga na traseira
em sentido vertical com ângulo
de 45®,tampa traseira abertura
Lateral roteiro de calhas
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externo no assoalho, chapa
fundo 1/4", protetor de cabine;
chassi e sob chassi em viga "U"

Sistema de levantamento

hidráulico com ação direta,
bomba hidráulica, tomada de

força. Para lamas em chapa de
aço; para choque traseiro com
reforços; para barros traseiros
de borracha; tanque
reservatório para óleo
hidráulico; porta estepe na parte
frontal do chassi entre cabine e

caçamba; pára-choque traseiro,
faixas refletivas. Pintura em

fundo especial anticorrosivo
com acabamento em esmalte

sintético na cor solicitada.

GARANTIA DE FÁBRICA E

REVISÕES OBRIGATÓRIOS
INCLUÍDAS, NO MÍNIMO DE
12 (DOZE) MESES.

TOTAL

Parágrafo Único - Integram e completam o presente termo Contratual,
para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as
condições expressas no edital PREGÃO PRESENCIAL N° /2013, juntamente com
seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR

Pelo fornecimento do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará
à CONTRATADA o valor total de R$ ( ), daqui a diante
denominado VALOR CONTRATUAL.

CLÁUSULA TERCEIRA
DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA
O Objeto deverá ser entregue na Prefeitura Municipal de Planalto, à

Praça São Francisco de Assis, n° 1583, Centro, Flanalto-Pr., no prazo de até 30 (trinta)
dias, contados após o recebimento da Solicitação de Entrega.

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO

Parágrafo Primeiro - O pagamento pertinente ao presente Contrato
será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega do objeto, e com apresentação
da respectiva nota fiscal.

Parágrafo Segundo - O pagamento decorrente da aquisição do objeto
correrá por conta dos recursos próprios do Município de Planalto, através das
seguintes dotações orçamentárias:
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Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso
570 06.119.26.782.2601-1024 0.1.00.0000000
571 06.119.26.782.2601-1024 | 0.1.0Q.000Q501
CLÁUSULA QUINTA
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber
o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o
valor ajustado na forma e prazo convencionados.

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento ajustado;
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução

do Contrato.

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Prestar o fornecimento na forma ajustada;
b) Oferecer garantia contra qualquer defeito de fabricação do objeto em

uso pelo prazo mínimo de 12 meses, contados a partir da data de
entrega do mesmo;

c) Manter uma empresa responsável pela revisão e assistência técnica
do objeto numa distância não superior a 150 quilômetros da sede do
Município de Planalto;

d) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais decorrentes.

e) A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir ou substituir, as
suas expensas, o objeto do contrato em que se verificar, defeitos ou
incorreções durante o prazo de garantia.

f) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

g) Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato,
documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor
quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

CLÁUSULA SEXTA
DA CESSÁO DO CONTRATO

A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma
pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE e
anuência expressa da Contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
XNADIMPLEMENTO CONTRATUAL

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA serão aplicadas multas pela
CONTRATANTE a serem apuradas na forma a saber: pela inexecução total ou
parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das normas e
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legislação pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do
contrato, o Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à
empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93, sendo que em
caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

Parágrafo Segundo - Pelo retardamento da execução do contrato,
quando não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto
adquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de
licitar e contratar com a adnunistração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante o Município de Planalto.

CLÁUSULA OITAVA

DA RESCISÃO
O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos

fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n° 8.666/93.
Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece os direitos da

CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n°
8.666/93.

CLÁUSULA NONA

DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência será até 31/10/2013.
CLÁUSULA DÉCIMA
DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes,
com base na legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento
deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Não obstante qualquer
mudança de domicilio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter
um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e
outras medidas em direito permitidas.

Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento em 02 (duas)
vias de igual teor, com as testemunhas presentes no ato, a fim de que se produza
efeitos legais.

Planalto-Pr de de

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:



Diário Oficial dos Municipios
do Sudoeste do Pai'aná - DIOEMS

Sesutxls-feira. 01 cleJulio<le2013 Insti^ído P6la Resduçio 001 de 04 de OutuCra da 2011 Ano il-Edi;ãoN* 0376 Páotna57/144

08 02-1030200432.125-Secretana Municipal Oe Saúae-3390 39 00. aesdoíxamento
5140-1888, código reduzido 50i aditivo rf> 0i/20i3-Contrato n® 2040/20ii/GP-
Inexlglbüídade de Licitação n® 47/2011- PARTES: Muntcipio de Pato Branco e PHD
laboratório Paologla Humana Díagnósilca do Sudoeste S.S-Valor de RS 39.410.80.
ADITIVO n® 01/2013-Contrato n® 2041/20ii/GP-lnexlgrbllidade n® 48/2011-PARTES'
Município de Pato Brancoe Clínica Médca Longbí Ltda-Vatorde RS 20.400.00. ADITIVO
n» 01/2013-^ontraío n» 2043/2011/GP-lnexigibllkíade n® 50/2011-PARTES; Município de
Pato Brancoe Clínica Radiológica Sudoeste S/C Ltda-Valorde RS 60.160.00 ADITIVO
rP 01/2013-Contrato n® 2044/2011/GP-lnexigibilidade n» 51/2011-PARTES Município de
PatoBrancoe Clínica Médica Fressato Lida-vaaor de RS 43 200.00 aditivo n® 01/2013-

Contrato n® 2045^011/GP-lnexlgibi!idade n® 52/'201l-PARTES: Município de Pato
Brancoe CDIPSUL-Clínica de Diagnóstico por imagem Sul Uda-ValordeR$522 712,00
ADITIVO n® 01/Z)13-Con!rato rP 2047/2011/GP-]n©;lglblliOade n' 54/2011-PARTES:
Município de Pato Branco e Clinica de Urologia JanczesKi Uda-Valor de RS 40 000.00
ADITIVO n® 01/2013-Contrato n® 2050/20ll/GP-lnexlgibllldade n» 57/2011-PARTES;
Município de Pato Braico e C Cardio Clínica Cardiovascular Lttia-ValOf de RS 60.160.00
ADITIVO n® 01/2013-Contrato n® 2051/201l/GP-lneclgibllldade n® 58/2011-PARTES:
Município de Paio Branco e Laboratório de Análises Clínicas São Lucas Uda-LABSAL-
vaior de RS 24 259.68 ADITIVO n° oi/20i3-Contrato n» 2052'2Dii/GP-!nexigibilldade
0= 59/2D11-PARTES Município de Pato Branco e João Mictiels Freire & Cia Uda-Valor
de RS 24.259.68 ADITIVO n® 01/2013-Contrato n® 2053/20ii/GP-lnexlffbllidade n'
60/2011-PARTES. Município de Pato Branco e Centro Brasileiro de Análises Clinicas
Uda-CBAC-Valor de RS 24 259.68. ADITIVO n® 01/2013-ContratO n» 2054/2011/GP-
Inexigibilidade n® 61/2011-PARTES. Mumcipio de Pato Branco e Laboratório Poiiclírica
Pato Branco Sociedade Simples Ltda-Valor de RS 24.259,68 Permanecem em plena
vigência todas as demais cláusulas e condições que não conftitem com o presente Termo,
Pato Branco, 10 de maio de2013. Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Pato Branco-
Antonieta Chloquetla AugustinboZucctt-Prefelto.

'WECRETD N* 7.166 DE 17 DE JUNHO DE 2013

Reajusta valor do Provento de /^josentadort a do servidor Inativo Nelso Bofí.
O Pr^eito de Pato Branco. Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são
coníenoas pelo artigo 47. inciso XXIII da Lei Orgânica Municipa.
CONSIDÊRANOÜ

Protocolo n® 2013«/315910 de 10/06/2013
ParecerJurídico 378/2013 da Procuradoria Geral do Município.
DECRETA

Art 1°-Fica aiíorizado o reajuste no percentual de 38,73®/# (tnrtta e oito. virgiía setenta e
irés por cento), incidente sobre o valor do provento de aposentadoria do servidor inativo
NeisoBoft, decorrente da reiormuiação do Piano deCargose vencimentos dosServldores
Públicos Municipais, aprovado pela Lei Municipal n ® 3812 de 4de abril de 2012.
Art 2®-Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito de Pato Branco, 17 de junnode 2013.
AUGUSTINHOZUCCHI -Prelelto

PÉRÓUD'OESTE

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO N® 44/2013 -TIPO PRESENCIAL
0 município DE PÉROLA D'OESTE Estado do Paraná, por seu Prefeito Municipal.
~?nhorM.CIR VALENTIN PIGOSO, e o Senhor Deleslo Defanie. Pregoelro, designado

Portaria de n° 06/2013 de 21/01/2013 no uso de suas aülbuições legais, faz saber
e TORNA PÚBLICO aos interessados, que encontra-se aberto o preseríe Editai de
Ucitaçâo, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL tipo MENOR PREÇO POR ITEM. que
será regido pela Lei Federai de n® 10.520 de 17 de Julho de 2002, Decreto Murícipal
de n® 65/2007 de 03/07/2007, Lei Complementar n® 123, de 14;02/2006. regulamentada
pela Lei Municipal n® 521/2008. de 26/02/2008 e subsídiariamente pela Lei n° 8666 de 21
de Junho de 1993 e suas posteriores iterações e legislação correlata, para a finalidade
Efeaixo especificada.
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL DE N»44/2013
1 DO OBJETO DA LICITAÇÃO. Contratação de empresa para prestação de senflços na
área educacional sendo um professor de instrumentos musicais o qual vai trabáhar 40
horas semanais para com os se^lntes Instrumentos: viciâo, teclado bateria, guitarra e
pandeiro para a Escola de Musica "CONChaacustíca' projeto realizado pelo CRAS-
Centro de Referencia de Assistência Social do município de Pérola D'Oesfe/PR (demais
especificações constantes no edital e anexos)
2 PREÇO MÁXIMO. RS 17.160.00 (dezessete mil cento e sessenta reas),
3 DATA DE ABERTURA- No da 10/07/2013 ás 14.00 heras

4. LOCAL DAABERTURA Sala Oe Reuniões da Prefeitura Mumcipaf de Pérola D Oeste.
Estado do Paraná, com o Pregoelro e Equipe de Apoio
O Edita e anexos poderá ser retirado graurtamaite e diretamente com o Pregoelro na
Prefeitura Municipa. localizada á Rua Presidente Costa e Silva. 290. em horário comerciai
(8.00 às 1T.30 e das 13:30 ás 17.30 horas), de segunda a sexta feira ou pâo Telefone-
Fax. (0xx46) 3556-1223. onde tamt)ém serão prestadas todas as Informações a respeito
do certame licitatóno

Pérola D'Oeste/PR, 28 de jinho de 2013.

ALCIRVALETIN PIGOSO-Prefeito Mulicipai DELESIODEFANTE - Pregoeiro

PLANALTO

PREFErrURA

AVISO DE LICITAÇÃO

município oe PLANALTO/PR.

PREGÃO PRESENCIAL N® 041/2013
O MUNICÍPIO DE PLANALTO, faz satfer aos Interessados que com base na Lei Federal
de n® 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal de n® 2727/2007 de 26i06/2007,
e suDsidianamenie à Lei Federal n® 8.666/93, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006
e demais legislações aplicáveis em sua sede sito a Praça São Francisco de Assis. 1583.
fará rraiizar Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob n® 041/2013, conforme
describ abaixo

OBJETO'Aquisição de 01 (um) caminhão, eletrônico, nacional, novo. motor mínimo com
160 CV. mínlmoclncomarchasparafrenteeumaà ré. PBTminimodeS OOOkg, destinado
a Serviços Obras e Serviços Urbanos Oeste Município de Planalto
DATA DAABERTURA 11 de Julhode 2013 - às 14 00 horas
Maiores informações junto ao Departamento de Ucilações em horário de expediente.
MARLON FERNANDO KÜHN - Prefeito Municipal

SALGADO FILHO

PREFErrURA

AVISO DE LtCtTAÇÀO

EDITAL N® 072/2013-PMSF

MODAUDADE PREGÃO PRESENCIAL
ENTIDADE PROMOTORA MUNICÍPIO DE SALGADO RLHO-PR
RECURSOS PRÓPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO
O fvlunicípio de Salgado Filho, estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n®
76 205.699/0001-98, com sede à Rua Florlano Francisco Anafer n® 50. centro, toma

público que fará realizar às 09.00 horas do da 12 de Julhode 2013. na sala de licitações
da PrefeitjraMunIcipaí, PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço por item, de acordo
com a La Federai n® 10 520/0Z de 17 de julho de 2002, para Aquisição de filtros, estopa.
correia, chave combinada e bomba de graxa para m^iutenção de veículos e máquinas
pertencentes à Frota muiicipai de Salgado Filho intormações compiemertares sobre o
edital, poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Salgado Filho, no endereço supra
citado, ou através do telefone (Oxx46) 3564-1202. com a pregoeira
Salgado Filho. ̂  de Junho de 2013. Gabriela Kunsl^ - Pregoeira Oficial

AVISO DE LiCrTAÇÃO

EDIT/SiL N» 073/2013-PMSF

MODAUDADE. PREGÃO PRESENCIAL
ENTIDADE PROMOTORA' MUNICÍPIO DE SALGADO RLHO-PR
RECURSOS PRÓPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL OE SALGADO FILHO
O Município de Salgado Filho, estado do Paraná, inscrilo no CNPj/MF sob o n®
76 205.699/0001-98. com sede à Rua Floriano Francisco Anater. n® 50, centro, toma

públlcoque fará realizar às 14.00 horas do dia 12 de Julhode 2013. na sala de licitações
da Prefeitura Municipal. PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço por item de acordo
com a Lei Federal n® 10 520'02. de 17 de Julho de 2002 para Contratação de empresa
para execução de 250 (duzentos e cinqüenta) horas máquina de rompedor acoplado em
escavadeira hidrãullc a de no mínimo 17 toneladas. Informações complementares sobre o
edital, poderão ser obtidas na Preteitura Municipal de Saindo Filho, no endereço supra
citado, ou através do telefone (0xy46) 3564-1202. com a pregoeira
Salgado Filho. 28 de Junho de 2013.
Gabriela Kunsler - Pregoeira Oficial

SALTO DO LONTRA

PnEFEmíBA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIALN® 046/2013
O MUNICÍPIO D£ SALTO DO LONTRA, ESTADO DO PARANÁ toma pÚbllCO que fará
realizar, às 16 00 horas do dia 11 de Julho de 2013 nas dependências da Prefeitura
Municipal, sita a Rua Rio Grande do Sul, 975em Salto do Lontra. Paraná. Brasil. PREGÃO
PRESENCIAL para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. SERVIÇOS
DE TERCEIROS

Crrténode Julgamento Menor Preço por item
A Pasta Técnica, com o Inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e
anexos, poderá ser examinada no endweço acima indicado a partir do dia 26 de juiho de
2013. no horário comerciai

Iníoimações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimerío deverão ser dirigidos à
Comissão de Licitação no endereço acima mencionado-Telefone (046). fax 3538-1177.
Satto do Lontra. 26 de junho de 2013 Sedenir Rhoden - Presidente CPL :: lít-
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/MSOOEUaXBÇto
Pf®QtoPRES0JCW.N'OaZ(a)13-ÍH3SrROCE PREÇOS

A motUB Uiic^ de VM - PK o/ia aos neressados qje toA ntizar no
dali dejtÃnde2013,te091)0horas aetatarateMattenaindalidadede
~ ~ neanddtipomncrpreQapoflttmNoastenBdeiBganx^gg^paa
nM»RlI«»EBOnUftLAQU30^í3eLANOCSERffBOpeSFWW"
DBRASie£SSHWES(»SSCnÈmRASMMM5nwnVAS00MJW3PI(M£
Ve^aJAMX3mREI)UZAÇSobEB«in£ESB«IQC£BCiraCRaN&ROS
Ddapaa«rtimduuiiBtosedo3«niatepe?pmiosaehabaa;So lldejdho
de 20131 te 0^ horas
Uxd da reeiaA da sess3o pUca d) pegSx Sda de UdlaçSes da Pnfeitu-

la Muridpd de VeA • PR steada ra nja Honaro Morio Fabirne. n* 316. oertra.
na cidade de Veré • PR

Edtd natrtegra: âdspostSodsiiUressadosaaQusiade üotaçSes Iriorma.
^Oes conplennentares através do telefone (48} 353S-8000 ou pelo e-mal'
liõtacaõBÊrrverepr.goi/.6r

Veé. a de jOIxi de 2013.
( .p ( RIcsdo tjudMg
—Ragoeso

MtecilsnuuaBi'

Prefeitura Municipal de Planalto
/usooEuoncto

MUWJROCEaWW.TOPR
PFÍ3CoPRES8«3ALM>04taai3

O MUNORO OE HANM.10, taz saber aos irteressados que com base na Lb
Federal de if 10620 de 17 dejiiv de 20O2; Deoato Murtop^fP 2727/207 de
2Qtia2007. esubsdaiarrerteà Lei Federá if OeeesTLC 12312008 de 14 de
dezBTbiD de 2008 e denas leodapOes açOcàveis em sia ade ̂ a Raça Ste
FranosoodeAsss ISERfaâredteLictla^naMoiÈfidadeFRBSSOPRESBKl-
AL sob if 04V2013 cortene desaAo teeixo:
C8ÜE1Q Anjsçto de 01 (urrf carrirMoi detidncs raoorei, tvwo. nxicrninin)

oom 180 CV. nmm> ciieo rrsnchas para Irerte e urra é lé, FBT irlivia de 8009%
destrvdo a Seniças Obras e Sevicos tManos dede Mihdpio de Ftandto
CMIAQAA^njRA 11 dejUtvdeZOIS-teMDOhoras
MaictEsirfoíiTBçdesnitoaoOepBrlBnBtDdeticitaçfieseiTilMrinodeeipedh

ene
MAFICNFB94ANDOKLH4

nefoto Mindtsl

Prefeitura Municipal de Capanema
AAS00EUCnW^PRB3toFFES8OALfP(Ba2013

UJMCÍROOE<3V)WOIÃEkadodoPatarAtaraepiiiecoqjeiedi2aráPhioes-
> Liótd^ ms temos a segiir
KtadAtade. F^egBo Flesencill tP 0320013 - FMC
Tipo de Jttearrnto'Menor praça por 17^
($la AÕls^IXGâ^ÕeÁ&iiÊ^CBCESOIWIXBAOFFa^^

MTOCACASBXLASMUNamSCEOtBVBM- FR
Abertua das piipüstjs 0900 horas do da 15 de Jtlho de 2013
Lccat RddtuaMtfMpd de Caponerra Av. Riigal de Soiza 100O-Capanema
Flnni-certra
(teias Momaçdes podeâo ser obtidas m endereço adna dtado em horteo

nomd de emederie
CapaneiTB-R, 26 de teto de 2013

Gebtid Fd^ Opriari - Regoeiro

AASOlSUCnAâCM^RSSÂCtfRESBTClALhPCSraiia
MLNdPIOIXCAFIWe4AEstadodoFteaAtoinspõtteo<|ercaliz3éPlass-
9 IxAdino, nos lemos a segúr

ModeÜatie. Regio Ftesendd iP00312013- FMC
Tipo de JMoamgto Megor preço por ITBSA
(í5aoAali(>pbEG6CTa&mafflo(Bi3Esnfft^^

Mroã(3Asae>esMür«3Btis[£o««SM- m
Abenua ds propostas 0900 horas do da 18 de JUho de 2013
Ixcd: RetetisaMificvei de CSpanetTEt Ak fteigol de Soiea. lOeO-CapenenB

- Fteanâ - Centro.
Dareis jnforrreçOes poderOo ser obtidas ro endereço aciiTB atado em hotãno

nomsl deexpederte.
CeperefTB-R, 20 de teiho de 2013

Gabriel Fdipe Opiiani -Regoeiro
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PrMin MiMMM M Virt. a « mm •> lou

TBWQIEHCMaaiAÇÃOEADUCKACÍiO
UaiA^ 02312013-MOteLIDliOE-CCNVITE

CGJEIO CortiabcSo de eirprera eqxcólizada para iornedrTGno de inslniren-
tosmsicase acessórios destóodos ao d^rtamento de CÜlua do fTuidpio de
VerA emcuiptineito ao d^iodo no art.109, patignio 1 da Lei 9809 de 21 de
áfiho de 1993. tomase pUbto o rosdtado da bdtaçte ernepigr^ apresertando
o(d\»8nc8ilor(eápeiocrièiuiiaMueçopori>emAEI*+d:aS(XXiaASCEZAR
tóiem E OA LIDA VHÍCBU todos os itens do lote 01.
\tear Isrot dos{pstos coma bcteçte ip 02312013 • ConAft F5 5551,48 (cinco iril
qdnftentosednqiienia e un reais equsrenta e oito certavo^ Hoín!io()0 e atfudk»
a presente icta^o. Veré- 2Sw2013

«fleoSllamasr

7BW0gHCM(lCGftCfoEADJtJaCACfo
uoijiv^AQ (EaraDia-MGCWQ^-p^GlbPFBeiaAL

CBOOrAote^tieOI Orítiitiiadordegatioselronoosdeânnrespaaser

1 da La 8009 de 21 de jmho de 1983 tooBse pdica
o resinado da

LTDAVBICeUCXlEMOI

OaSraOll Valor talai dos gados coma fctaçSo tP 023/2013
esendal. FS 7300900 (seterta e tiés na reei^

Veré-PR 29 de lunho de 2013

ORefeitodaMtndpíodeVerA Bstadodo RranA com base na Lei Federai
966893 e legãaçflo ccnptetertar. toma púbfico eetrRo de Ctnliato
RVTIS MirúiptodeVteé- FReaenpiesaFe.TONISTCRLEnE
eSPÊDC COrttdD iP 970013 -CDnvteiP 2ZO013
OBUETD COmaaçao de Btpraa Ediec"fuada para preste serviços de Ba-

nes Mèdcos Laboiatoriaf psa Atedorertos aos MtWcipes.
PRAZQ vtrtce oâo (fa5dCRFhodc2014
\ALCR T017VL' 71.419)90 í^sSata e Dm Mi, Ostroanos e Dezenove Reais e

NGW0ta Cfentavoâ
POmA[£mdllMENTQ até 30dasapõseinsaaodenotafagi.
RB0tJRS06CR;ALe«lARIOS

xrtÃcaé»
aorttdtclBirnB

DOADUSSNAnjRA 29060013
FERO Comaroa de Dois Vizinhos

EXTRAnXEOONIROO
O Rrefcrio do Mtridpío de VnA Estado do iteaná, com base na Id Federd

868893 e legdacte ujiiplaiBia. toma público enceto de CDilinor
RtRIES MndpndeVeté-FRea enpros SLIZ2IN E QALTDA
esreOE Cbrtiao iP 9Qr2013- Fl^ iP 282013
CBIE10Cbniiaa;aodeBTpresaBpecial7w1nparaoFotnecimBtode<tiror-

SK iteeriais de Cai«i)jçte para Marteençte de irn^ da Admsiraçte Mifii»
pd e Manotençte do FWrndnío FICblico.
PRAZO vMe e ato (iasde abri de 2014.
VALOR TOm. 7966550 (SetetaeCtoUB SBScerioseOnqaertaeQnco

Itals e Onteena CertaiD^
FCRriADEm^iMSRQatéXdnapâsemssaodenorafiacd
fiAggS Huidpio deVVre - PRe a erpresaCBeAUStA CBDOONVee LTIA

CMnio iP 91i2013 ■ RÍegb iP 282013

Mitenarade Qmtiu^ pera kibUaiA de ffitvésds Mnn9açte lAndpel e
MarUte^doRatrirréntoRlilico-
PRAZQútIe e oto tltede abril <È 2014.
\mORTO»L 9881500 (Otertae Seis LU, Otocanlose Ckinas Reeis^
FCR4A CE RVOAMBUQ déXdasepásemsséa de nota fiscal
.(ARIES IAaéipiodeVÍ9é-FReaenrpresaO«fnOMArmAIS{£CCNSIRd-
çSOLinA-ME
e9>B3E Oomao iP 922013 - Plegb rP 282013
CREIO Corlrata^ de Brptesa Emedafizada para o fêmednenD de dvetsos

MderialsdeQirâlnj^ paal£inulenç£teiirévasda Admnistiaç9oUndpel e
MarUen^ te Fwrénn l^jbbTOL
PRAZO virle e cio daste tenl te 2014
VALCRTORL 137939,00 (CertoeTinae Sele Mi NoveoenaseTnrtaeNMe

Rms}
PGRMIE mGAABnO. né Xdasapteerrissaode noa fiscal
(ARgSMavdptoteVeré.PReaeiipieaWELXRMOiÍBSLTDA
EEF^ C&it£ tP 932013 ■ Regão rP 252013
OBETD CDreala* te Brpresa EaedaüBda para o FimednHio te dveisos

MroeriiKte Corêüu^paa itaruen^bdebrÃrôrate Adniniteaçte Mndpel e
Manuen^ te Rsiimbio FUfico.
PftAZQ vitle e oto dmde dai te 2014.
VALORIDIAL 34.18250(Trintae Qtera Mi. Certoe Otertae DásRadse

Oniteia CenlavDsV
CE HAGAMBUQ até X das apds emsEéo de nota fiscal

RBORSOBCFQtDeiTAFiOB

^—"TOSir

DATADAASSMATIRA 2»)820t3
FCRO OoriBcade DoisVizihos

DecrotoN» tsena
27/032013

Súmia Abra crécfto addond siçicnertar m Oçanirto Gerd te MaMfpio
para o Exercício financeiro de 2013. .
,A[ÍAOQWLCBOCBSWnCBF^B10MLNaiAL[£VBIÊ ESnOODOFARA.
NAN0U90!ESlJASrt!R8UgtelHy*S(EUaASENOT9RMRí^
187DACFENALB MUNaBO4V2013

UdCKblA
Ait 1*-FicBei]atomOairertoGadteMLnidpoteVa4Estad>tefVranA.caa

oBanjtedeXII unaédtoadcicnelaiçiençrtarrevdardeFS 17S209CD(ite*a
c sdaia e dnco ni e duaertos reè^ ns seoáilBS doTOçSes ornientános
09 Depertanrerto de Saúde IZOOO.W
008.001 Firdo Muridipal da Saúde
18X1001024127 Fundo lAiádprt te Saúde
<4.90S2roX BgLtóemertose «terti (tenenerle
0303 saúde-l^eiÍteVlnaladas(EC2SD0-19I4

10 OepartaiTatodeViaçãDeSeiviçasPiiithcos 492X,X
IQUt QviâodeSÕv^te Heria
X78200082032 Manutenção te Departanerto de vraçao
3.390.XW .00 Uíatí te Qmano
OOOO (temos Oteéríos (Livras

10 Dqjdlanrto te Wagb e Serviços FVMcos 6800a.M
10.M1 Qvisao te Seni^do Merior
X782.00(I82Q32 Manulen^ te OepailarTEnio de viai^
4 4X5Z.X.X BTjnaiçrtos e Lfelerial (^mcnerle
0000 (teüroosCronirios(Livies

11 DeiJititJiptode&pensaoEcunarnca X400.W
11.002 DívisSo de DeseiMMmerto (ted
X6080015.2042 Mandem^ da Qvisao de Deservolwnerto Rud
a3.X14.X.XDárias (tesoais Civil
0000 Recursos Oiiniiios livras)
Ari 2°-FdaahertfateorèserteaédloSuplerTBtarseféoiliiadososrecir-

sosjitMnieftes da AtiiaçSo ttas sesjites dotaçBes otcatraitârias
07 Departamito de Educação (Xnrae Esportes I44.900.X
07.001 DMsãodeEtecaçao
1ZX10Xt22017Trinsporle Escold
33X92X X Rissaoens e Despesas com Locanoção
0000 (temas OiteSiasdivies)

11 Depedamerto de Bpansão Eoonútrica 24000,n
11.mi Dvísão da IndirtriaCotTBrcioe Serviços
22681.Xie.1(n5 ArMsçãodeEíiiparTértos
4.4.XS2XX ̂penotos e Matend^nrenerte
0000 Iteijtxs (lanérios (Livras)

11 DepalaiBto de B^anste Eoonúrrica 6 200.X
I1.X1 Qvisao te InduteiaComBCioe Serviços
23 696.X17 2038 OeseraoKiiirarta Turidico
aaxxoax Mdoid deConsum
OOX (temos Odnãrios (livres)
Ail3P- EstEdça^ertnrãemvigoínadeea tesuapubbcaçao. ntrogadasas

dsposíçfies em cortrérk)
Gteinete te Refeito de Veré. emXte jirho de 2013

Decreto rP 187/13
27/082013

Súmia Abra crédto addond stçlehci^ m Grçanrarto Gerd te AUucipio
para q. Badod fircnceíro de 2013.
.AiytoO«.CKXSSANT06JRSFBTOMLWO(ALCEVgi^E5BDODO(A(iA-

fANOli9DC£SUASAIRSll^LH3IIS(£MBASENC»ARICRItFO?
lerOiCFENALB MUt<QF£6«2013

DECFEIA
AiL P-Ficad3emmocçarrartopttnarRiteMstdaodeVeié,paraoexetdao

te 2013. uncradto adoonai m vdv te RS 70800900 (Selecertos rril red^
tnsiarte as seguTles provi déntias:

1 -induste te rubricas de despesa nas teteçaescrcatTBtáias
^XCBARBVSilOOEviÂ^I^SERÃÇOSaai^
10001 OvisaoteSenriçostelrteticr
X782000ai0X - Atiuí^ de Maqdnas e
44XS2i»X OtSEO Ráte00311 -Biá.e^^r^Bnerte7X009X An 2* - Como recusos para ebetua de oèoto sú lenertar de que tida a presen

te Lei, sete) ■**»<»»»» »e r»n«lac «te npjrarjSpg Hf rrAUn mtnm
prevê O atbgo 43, § 1* indso IV. te iB 4.32064 m vdcr te RS 290.723,52 e anu
lação da segiite dotação orçanotiria
^xc^miÀiieiíoDEt^^ 1Q001 DvtsSadâ ScfvíGOSdo bierior

X7E2.00082032 - Aqusiçao de Maqúnas e EqápaneilDS
44XSZ.XX oteeo ForteOOSt1-Obnaselndda;6es 41927948
Art 3* - Esta CBaetoertiaemvigor na data de sapteficação. revogando as

dsposçSes em coiterio
GElineie da (deleito te Ver9 on 27 de Juho de 2013.

AtieSSUertiaer

.AASOfEUaiAÇto
PREGtoRESBICIAL N> 0312013

ARdouaMnopdteVeré-FR gásaaosirtgessBdosqLiefatãreeliigmda
10detUhode2019 âsOOX horas azbertfateficitacaonainidafidadeteRe-
gaoFteencidipo menor preço por item Na sidemB de legslro te preços, pata
RSQS3R4RBAn9iOE(S3SlK)CEFREQP6CCM(RC]MS8OFG(UALCEPI^0B
(>Vf3AFUIliRASEBeJRMS(^€SlAoSBCEgW00S[EH0SPEPVGBi.l(i-
aUfia3/S{e^QCES(£CÃFESÍM7WÍA,AMCm
DCACSFUiaOW^ClAFnnumMBGANZAQÃOOGCNSClRaC^bHíiSClEta
gra^^^teumose dos emclopes proposta ehahltaçãe: lOdejuOnde

l^cd da íeaBiação da sessão pútéca te pregte Sda de lioiaçSes te Refebua MLtidpelteVaé-FRsajadanaRjaRoneiioArtDnioFebBnsn' 319 coto. na
otetedeVaé-PR

BAtd ns íftBorE à âosÁtcrcssados na OréS> de lífonii^
cies complenrentares através do telefone (46) 3536-6000 ou pelo e-neil:
Cdlacao^nvae. pr.gov. br

iftiiÃXteiiitDde2013
cni,~'»cw. »í?sr* MMCvBlIJIlãe)!

cmsetNo AR/Mianu Of
MSaTÍNCWSOCUl-CMAS

ewriBirirDMMariieibiie V- w«»s
miuMíxo

rwiwijuu-iiM

jrtsoLucAo ir «osoon
SOXULri: Aiiron e nm <M AçSs («ra o ra-lÍRIiulwiiwJo
M sowis iMior M suma Úiw» d» mmUikb SKlk
m 2013 M nwnkvVD d* Vv« nn

O OMS • CoMlie IkMoM d* AuMncia SoüU d» VwSnR. as vw d* m
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PLANALTO/PARANA

W

ÍLUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO

Pregão Presencial n.- 41/2013

INGÁ VEÍCULOS LIDA., pessoa jurídica de direito

privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.- 01.994.951/0002-77, estabeiecida no

Trevo das Rodovias, BR 158/280, Cidade de Vitorino, Estado do Paraná,

CEP: 85.520-000, neste ato representada por seus procuradores estabelecidos em

conformidade com a Lei, vem, mui respeitosamente perante Vossa Senhoria, nos

termos do art. 41, § 2- da Lei n.-8.666/93 c/c art. 12 do Decreto 3.555/2000, art. 18 do

Decreto 5.450/2005 e art. 37, XXI da Constituição Federal, apresentar

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL

peios motivos táticos e jurídicos a seguir delineados:

1. DOS FATOS

O editai do pregão presencial restringe a participação de

interessados no procedimento licitatório, tendo em vista que ao realizar certas

exigências técnicas, acaba malferindo o Princípio da Isonomia, amplamente protegido

pelas disposições do art. 37, XXI da Constituição Federal.



Compuisando as disposições do edital, em especial as

características do objeto licitado, verifica-se a existência de elementos que realizam

exigências técnicas em detrimento de outras mais relevantes, pertinentes ao

desempenho esperado pelo bem licitado.

O bem licitado, conforme 'ANEXO T do Edital, deve possuir as

seguintes características:

"Caminhão, eletrônico, nacional, novo, motor mínimo com 160 CV,

mínimo cinco marchas para frente e uma à ré, PBT mínimo de 8.000kg,

distancia entre eixos mínima de 3,90 metros, equipado com caçamba

metálica basculante capacidade de 4m3, cantos quadrados, cinco

tampas, dimensões internas 4000x2050x500mm, com laterais construída

em chapa de aço 3/16; reforçada externamente com calhas laterais em

chapa de aço dobradas em perfil "U"; posição de descarga na traseira em

sentido vertical com ângulo de 45°,tampa traseira abertura Lateral roteiro

de calhas externo no assoalho, chapa fundo 1/4", protetor de cabine;

chassi e sob chassi em viga "U". Sistema de levantamento hidráulico

com ação direta, bomba hidráulica, tomada de força. Para lamas em

chapa de aço; para choque traseiro com reforços; para barros traseiros

de borracha; tanque reservatório para óleo hidráulico; porta estepe na

parte frontal do chassi entre cabine e caçamba; pára-choque traseiro,

faixas refletivas, Pintura em fundo especial anticorrosivo com

acabamento em esmalte sintético na cor solicitada."

Consideradas as características acima reproduzidas, denota-se a

exigência de potência do motor de no mínimo 160 CV.

Contudo, esse requisito não é essencial para o fim a que se

destina o veículo ora licitado.

Isso porque, conforme é de notório saber, em veículos que

transportam carga, como é o caso do veículo do presente certame, a potêficia do

motor não é tão relevante quanto o torque que o motor é capaz de gerar.



Em breves considerações, o íorque é a força aplicada ao eixo de

tração, que representa efetivamente a força motriz do veículo que, quanto maior,

maior sua capacidade de movimento em relação ao seu peso ou à carga transportada.

Isso quer dizer que um veículo cujo torque seja elevado, melhor será o alcance de seu

desempenho. Resumindo, é a forca que o motor gera para tracionar o veículo.

Já a potência é a quantidade de energia gerada por unidade de

tempo, o que remete à representação de que quanto maior é a potência, maior é a

capacidade de o motor gerar energia em menor tempo, para obter o movimento do

veículo. Em resumo, é a rapidez de execução do trabalho exigido pelo motor.

Como o que importa em veículos que têm por função o

transporte de cargas é a forca da execução do trabalho e não a rapidez que se

executa, exigindo maior robustez e força, o torque, que é representativo da força do

veículo, se torna mais relevante do que a potência deste.

Note-se que, em um quadro comparativo, que os veículos com

as mesmas características do veículo objeto da disputa, das marcas Volkswagen,

Iveco e Ford, potenciais concorrentes/participantes da licitação, possuem a potência

igual ou superior àquela exigida no edital. No entanto, com relação ao torque, que é a

característica essencial ao veículo licitado, para as funções que serão exercidas por

este, são inferiores ou equiparados se comparados com os veículos da marca

Mercedes-Benz.

Demonstra-se, pois, com o quadro demonstrativo:

MARCA POTÊNCIA (CV) IORQUE (NM)

Volkswagen 160 600

Iveco 177 570

Ford 162 550

r\/lercedes-Benz Accelo 815 156 580

Mercedes-Benz Accelo 1016 156 610



o que se pretende demonstrar, é que a exigência feita no

edital, referente à potência do motor do veículo a ser licitado, não guarda exata

relação com a real necessidade esperada do veículo a ser adquirido pelo

Município de Planalto, podendo ser mitigada, uma vez que impede a participação

ampla no certame iicitatório. ao ser realizada exigência incompatível com a real

necessidade e especificações técnicas esperadas em veículos deste porte.

Demonstrou-se que, para a utilização esperada do veículo em

questão, mais relevante é ter um torque mais elevado do que uma potência mais

elevada, revelando não ser tão relevante a exigência de ter o motor do veículo, uma

potência de 160 CV, podendo tal exigência ser relativizada, permitindo-se que veículos

que se aproximem das características exigidas neste tocante, também sejam

considerados aptos a participar do certame.

Pugna-se, pois, que seja alterado o Edital, para que seja viabiliza

a participação de caminhões da marca Mercedes-Benz, cujos veículos detêm potência

somente 4 (quatro) CV a menos do que o exigido no edital, mas que possuem um

torque mais elevado ou equiparado, exigência mais relevante às necessidades de

utilização do veículo, conforme demonstrado.

2. DO MÉRITO E DO DÍREITO

Todos os dispositivos da lei de licitações e, consequentemente

do próprio instrumento da licitação - edital - devem ser interpretados à luz do princípio

da isonomia. Tal interpretação não proíbe a diferenciação entre os concorrentes, pois

essa irá ocorrer naturalmente com a seleção da proposta mais vantajosa à

administração pública.

A verdadeira aplicação deste princípio é a vedação de qualquer

discriminação arbitrária que gere desigualdades em proveito ou detrimento de alguém,

como se verifica no caso em apreço. Assim é obrigação da administração pública

não somente buscar a proposta mais vantajosa, mas também demonstrar que

concedeu a todos os concorrentes aptos a mesma oportunidade.



Ilustrando as premissas acima invocadas, o ilustre Ministro do

Supremo Tribunal Federal, Min. Eros Grau, descreve com clareza o alcance do

princípio da isonomia perante os processos licitatórios, in verbis:

"A licitação é um procedimento que visa à satisfação do interesse

públicOj pautando-se pelo princípio da isonomia. Está voltada a um

duplo objetivo: o de proporcionar à Administração a possibilidade

de reaiizar o negócio mais vantajoso - o melhor negócio - e o de

assegurar aos administrados a oportunidade de concorrerem, em

igualdade de condições, à contratação pretendida pela

Administração, imposição do interesse púbUco, seu pressuposto é a

competição.

Procedimento que visa à satisfação do interesse público,

pautando-se pelo princípio da isonomia, a função da licitação é a de

viabilizar, através da mais ampla disputa, envolvendo o maior

número possível de agentes econômicos capacitados, a satisfação

do interesse público.

A competição visada pela licitação, a instrumentar a seleção da

proposta mais vantajosa para a Administração, impõe-se sela

desenrolada de modo gue reste assegurada a igualdade íisonomia)

de todos guantos pretendam acesso às contratações da

Administração." (STF- ADI n.~ 3.070-RN)

No caso em apreço, a desigualdade observada, inclusive,

acaba por impossibilitar a oferta de veículos aue além de atender às demais

características e exigências constantes do certame, superam os demais

concorrentes em requisitos técnicos, os quais são imprescindíveis e esperados

quando da aquisição de veículos desta natureza, conforme iá exposto.

O Tribunal de Contas da União, ao se deparar com certas

restrições impostas por editais de licitação, que restringem a competitividade do

certame e direcionam o resultado da licitação, assim tem se manifestado:



REPRESENTAÇÃO FORMULADA POR UNIDADE TÉCNICA DO TCU.

Indícios de irregularidades na coordenação-geral de logística do

ministério da Justiça. Concorrência. Contratação de serviços de infra-

estrutura de novas tecnologias, desenvolvimento, implantação, suporte e

operação de sistemas e tecnologias de informação. Edital com restrição

à competitividade do certame. Indícios de direcionamento da

licitação. Certame licitatório suspenso por decisão do teu. Audiência

dos responsáveis. Razões de justificativa acatadas parcialmente.

Comprovação de vícios graves no edital. Conhecimento.

Procedência. Multa. Determinação. Inscrição no cadin após o trânsito em

julgado. Licitação. Exigência de quantidade mínima e ou certa de

atestados para a comprovação da qualificação técnica. Considerações.

(Tribunal de Contas da União TCU; Repres 010.220/2000-8; Ac.

124/2002; Tribunal Pleno; Rei. Min. Augusto Sherman Cavalcanti;

Julg. 10/04/2002; DOU 24/04/2002)

DENÚNCIA. Possíveis irregularidades praticadas pelo trt 13- região.

Gastos excessivos com viagens do presidente da instituição e de

acompanhantes. Aquisição de veículo sem licitação. Direcionamento

em processo licitatório com conseqüente restrição ao caráter

competitivo do certame. Conhecimento. Procedência parcial. Multa.

Juntada às contas. (Tribunal de Contas da União TCU; Den

003.076/1999-7; Ac. 39/2000; Tribunal Pleno; Rei. Min. Guilherme

Palmeira; Julg. 22/03/2000).

Considerando os elementos constantes do Edital de Pregão

Presencial, acima debatidos, bem como a legislação atínente à matéria, deve o

Edital guerreado ser RETIFICADO, para que selam ampliadas as características

exigidas, especialmente no tocante à potência do motor, haia vista que tal

característica na forma posta, não se mostra relevante à escolha do bem, uma

vez que outras especificações do veículo é que são preponderantes à sua

escolha.



w

Para que o certame fique adequado à exigência legal e

constitucional da livre concorrência {em igualdade de condições) entre todas as

marcas do segmento, sugere-se que os bens licitados devam conter as seguintes

características;

"Caminhão, eletrônico, nacional, novo, motor mínimo com 155

CV, mínimo cinco marchas para frente e uma à ré, PBT mínimo

de S.OOOkg, distancia entre eixos mínima de 3,90 metros,

equipado com caçamba metálica basculante capacidade de 4m3,

cantos quadrados, cinco tampas, dimensões internas

4000x2050x500mm, com laterais construída em chapa de aço

3/16; reforçada externamente com calhas laterais em chapa de

aço dobradas em perfil "U"; posição de descarga na traseira em

sentido vertical com ângulo de 45°,tampa traseira abertura Lateral

roteiro de calhas externo no assoalho, chapa fundo 1/4", protetor

de cabine; chassi e sob chassi em viga "U" . Sistema de

levantamento hidráulico com ação direta, bomba hidráulica,

tomada de força. Para lamas em chapa de aço; para choque

traseiro com reforços; para barros traseiros de borracha; tanque

reservatório para óleo hidráulico; porta estepe na parte frontal do

chassi entre cabine e caçamba; pára-choque traseiro, faixas

refletivas, Pintura em fundo especial anticorrosivo com

acabamento em esmalte sintético na cor solicitada."

Em sendo acatadas as sugestões acima mencionadas - que

retomam a isonomia e competitividade entre as marcas do segmento - não haverá a

necessidade de mudança em relação aos demais itens (caso a exigência do motor

venha a ser de no mínimo 155 CV de potência).

Assim sendo, deve o presente edital ser retificado e/ou anulado,

em face do acima exposto e demonstrado.



3. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer:

a) Seja recebida e julgada a presente impugnação em até 24h

{vinte e quatro horas) a contar do recebimento, nos termos do § 2-, do art. 12 do

Decreto 3.555/2000;

W

b) Seja realizada a retificação do Edital de Pregão Presencial n.®

41/2013, em face do item discriminado no tópico 01 da presente, que descreve

exigência que incompatibiliza com o Princípio da Isonomia, insculpido no art. 37, XXI,

da Constituição Federai, evitando-se assim, prejuízos à escolha do veículo e,

especialmente, à livre concorrência.

Termos em que,

Pede e espera deferimento.

Vitorino/PR, em 08 de julho de 2013.

xJQÜJ
li^lCULOS

92-6
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RICARDO SCHÔLL, brasileiro, casado pelo regime de coménhão parcial de
bens, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rija Anmande-Éebo
Alvim, n ® 50, Bairro Santa Felicidade, na Cidade de Curitiba, Estado da Paraná,

CEP 82.400-340, portador da Cédula de identidade RG ni" 4.21CC.9^'l -
SSP/PR, inscrilo no CPF/MF sob n.° 627.707.649-34; MAI^ILISE SCHÒLL
GIARETTA, brasileira, casada pelo regime de comunhão parcial (|8*tíens,
administradora de empresas, residente e domiciliada na Rua Engenheiro
Ademar Munhoz, n.° 482, casa 8, baimo Uberaba, na Cidade de Curitiba, Èetâdo
do Paraná, CE:P 81.560-080, portadora da Cédula de Identidade RG n.®
3.445.988-6 - SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob n.^ 524,672.959-15; RENATE
SCHÔLL, brasileira, divorciada, administradora de empreslas, residente e
domiciliada na Rua Bororós, n.° 1398, ap. ̂ 1, Vila Izabet na Cidade de
Curitiba. Estado do Paraná, CEP 80.320-260, portadora da Cédula de Identidade
RG n.° 3.399.413-3 - SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob n." 1810.546.109-91;
CLAUDIA SCHÔLL URIO, brasileira, casada pelo regime de cpmunhão parcial
de bens, administradora de empresas, residente, e domiciliada na Rua. Beira
Lago, quadra 01, lote 07, na Cidade de Cascavel, Estado do. Paraná, CEP
85.800-000. portadora da Cédula de Identidade RG n.° 5.116.489-0 - SSP/PR.
Inscrita no CPF/MF sob n.° 809.092.133-68,pessaas físicas e sócios
componentes representando a totalidade do capita! social da sqciedade limitada
INGÁ VEÍCULOS LTDA.. pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF
sob n,° 01.994.351/0001-96, estabelecida na Rodovia PR-317,]Km 08. Quadra
54, Lote 06, nc Município de Maringá. Estado do Paraná, CEP 87065-005, com
Contrato Social arquivado na MM. Junta Comercial do Estado dó Paraná sob n.®
41203769264 em sessão de 18/07/1997 e, última alteração contratual arquivada
sob n.® 20126777627, em sessão de 22/11/2012, téndo em vístá a incorporação
da empresa DULEX VEÍCULOS LTDA., inscrita no CNPJ/MFè^àí^se
01.685.334/0001-09, confomie a Justificação de Incorporação e
Avaliação, documentos devidamente aprovados e que kntegram^,^è^
instrumento, resolvem modificar o contrato social e posteriórt^/^íeraóõ^?í/VÍ
mediante as cláusulas e condições seguintes; '^'4».. ^0 ^

% %
1-ALTERAÇÕES 'ffÂ

^0/CLAUSULA PRIMEIRA - Fica extinta a fifial estabelecida na Rodovia
Km 644, Bairro Progresso, Sala "B", no Município de São flliguel
Estado de Santa Catarina, CEP 98.900-00, sendo , o. Capital destacado
mesma, no vaior de R$ 1.000,00 (um mil reais), revertido á Matriz.

CLÁUSULA SEGUNDA - Èm decorrência da aprovaçÉ
empresa DULEX VEÍCULOS LTDA., inscrita n(
01.685.334/0001-09, efetivada de acordo com o
direitos, obrigações e o patrimônio líquido,, qu^constar»/^*'™^®
Patnmonial da incorporada, levantado em 31/10/2o7eVflüserão ier^
Veículos Ltda., pelos seus valores contábeis. /

jmiorporação
sob
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sócios da empresa CLÁUSULA TERCEIRA - Em substituição aos direitos de:

incorporada, que se extinguirão com a presente incorporação, serão atribuídas ^
aos mesmos 2.090.480 (dois milhões, noventa mil e quajtrocentos e^oiteRta)
quotas do Capital Social da Ingá Veículos Ltda.» no valor nomina! de^S$ J .00 í .
{um real) cada uma, correspondentes ao acervo líqujdo vertido* de»"RS • t
2.090.480.00 (dois mühões, noventa mil e quatrocentos e^^oitenta reais), sendo y
que, de acordo com a proporcionalidade dé; partidippção na &rep?esa /
incorporada, o sócio Ricardo SchoII receberá 520.873 (quinhentas e vípíe çnÜ © ";
oitocentas e setenta e três) quotas, a sócia MaríHse Schüjl Glaretta ieáabferá - '
527.861 (quinhentas e vinte e sele mi! e oitocentas e sesserita e uma) quotas, a
sócia Renate Scboll receberá 520.873 (quinhentas e vinte mil e oitocentas e
setenta e três) quotas é a sócia Claudia Schõl! Urio^ receberá 520.873
(quinhentas e vinte mil e oitocentas e setenta e três) quotas, do Capital Social
da incorporadora.

■ Parágrafo Primeiro. Em decorrência.da absorção do patrimônio líquido da
empresa incorporada/na data base, de 31/10/2012, o sócio quotiste Ricardo
Schôll, que possuía 1.965.427 (um mijhão, riovecentas e sessenta e cinco
mil e quatrocentas e vinte e sete) quotas do Capítál Social da incorporadora,
passa a possuir 2;486.300 (dois milhões, quatoçentas á oitenta e seis mil e
trezentas)quotas, do valornominal de R$ 1;0Ó:(úm real) cada uma.

Parágrafo Segundo., Ern decorrência da absorção do patrimônio líquido da
empresa incorporada, na data base de 31/10/20,12, á sdcia Marilise SchÔII
Giaretta, que possuía 1,966.779 (um milhão, riovecentas e sessenta e seis

Capital. Social da
es, quatroceiitas e

mil e setecentas e . setenta e nove)-quotas do
Incorporadora, passa a possuir 2.494.640 (dois milhõ
noventa e quatro mil e seisçentas e quarenta) quotas do Valor nominal de RS
1,00 (um real) cada uma.

Parágrafo Terceiro. Em decorrência da absorção do p rirímônio líquido da
empresa incorporada, na data base de 31/10/2012, a sácta Renate 3t;h'õ!!,
que possuía 1.965.427 (um milhão, novecentas e sessenta e cinco mil e
quatrocentas e vinte e sete) quotas do Capital Social da incorporadcra,
passa a possuir 2.486,300 (dois milhões, quatrocentas e] oitenta e: seis niil e
trezentas) quotas, do valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada utina.

Parágrafo Quarto. Em decorrência da absorção do patrimônio líquido, da
empresa Incorporada, na data base de 31/10/2012, .a sociCíami^la Schôll
Urio, que possuía 1.965.427 (um milhão, novéceritas e €?6i
e quatrocentas e vinte e sete) quotas do Capital Sócia/dí^
passa a possuir 2,486.300 (dois. milhões, quatrocentas
trezentas) quotas, do valor nominal de R$ 1,00 (um rea

Ja
CLAUSULA QUARTA ♦ Em razào da incorporação da
conseqüente versão do seu acervo líquido, o CapjtpT^
aumentado no valor de R$ ̂2.090.480,00
quatrocentos e oitenta reais), sendo atribuídas
mil e quatrocentos e oitènta) quotas do cápi
sócios da incorporada, passando a Cláusu

oitenta

social
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«  .. «

seguinte redação:

CLÁUSULA 06 - O Capital Social é de R$ 9.953.540,00 (nove

novecentos s c/ingü©/?ía e três mil e quinhentos e quarenta re3is) divididQem 5
9 © quinhdhtes e.953.540 (nove milhões, novecentas e cinqüenta e três mil
quarenta) quotas de vetor nominal de R$ 1,00 (um real) cada.
e totalmente integralizadas, assim distribuídas entre os 5óc/oS;

jma, subscritas

SÓCIO QUOTISTA QUOTAS VALOR TOTAL ̂

Ricardo Schôll 2.486.300 2.486.300,00 '

Maiilise SchÕII Giaretta 2.494.640 2.494.640.00

Renate SctiõU 2.486.300 2.486.300,00

Claudia Schõll Urio 2.466.300 2.486.300.00

Totais 9^53.540 9.9S3.54ÍO.OO

1

»•

CLÁUSULA QUINTA - Ficam os sócios quotistas autorizados a Ipraticar os atos
necessários à incorporado, inclusive a süb.scriçã°-^ íntegralização capital
na empresa incorporadora, em conseqüência dã versão do acervo líquido da
incorporada.

CLÁUSULA SÉXTA - Pelo presente instrumento,: com base na Justificação, no
Protocolo de incorporação, no Laudo de Avaliação e Balanço Patrimonial
levantado em 31/10/2012, documentos. estes aprovados sem ressalvas,
concretiza-se a incorporação, transferindo-se os bens, direitos e obrigações
para a sociedade incorporadora, sucedendo esta a incorporada Dulex Veículos
Ltda, em todos os seus direitos e obrigações.

CLÁUSULA SÉTIMA - A Ingá Veicules Ltda. assume a condição de sucasscra
de todos os direitos e as obrigações da empresa incorporada, assumindo
também, através de sua administração, a guarda dos livros
fiscais da empresa extinta.

e documentos

São Miguel doCLÁUSULA OITAVA - Fica criada uma filial no Município de
Oeste, Estado de Santa Catarina, na Rodovia BR-282, Km 64^-. n.® 50. Bairro
Progresso, CEP 89900-00, estabelecimento que doravante sucede e substitui
a incorporada, em todos os seus direitos e obrigações, especialmente no que
se refere, á inscrição estaduai junto ao Estádq de Santa, Catarina, e por
decorrência, os débitos e créditos a ela vinculadas.

Parágrafo Único. A filial mencionada no "caput" é cria
indeterminado, terá um capital destacado de R$ "1,437.000,Otf (um miíí^ár(^'»^7
quatrocentos e trinta e sete mil reais), transferidos da matrizídguçi^ ~ '
atividades concomitantemente ao encerramento dá empres^íncc^i"

CLÁUSULA NONA - Fica criada uma^filial no Município de CÍai^- ̂
de Santa Catarina, na Rua Coronel ■Bertaso, s/n.®.-toitco, CèPvBS
estabelecimento que doravante sucede e sybátfeh c^ÍfHtal/d^
incorporada estabelecida no referido local, em 'SB,
obrigações, especialmente no que se refere/'à inscrlçâo/^ > •for!

%





ffv;.:

s

"II
M
•H*

wi
ÍSM
#1

':ri:
■AW
K-fí:.-
'és

.^•>v

'áííl

MiNlSTÉRlO DO DESENV0LVlMé5tCÍ INBÜSíglADEPART,WEN\jJJ5Íí^eS3Í^L^-^SO
CNI^ÜÈÍf'

Eiícsvikao EXTERIOR
©O Comércio

,  NIRE: 41203769264
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Estado de Santa Catarina, e por decorrência, os débitos e. créditcs a ela
vinculadas. .-■'I • •

Parágrafo Único. A niial mencionada nq "capufj é criada per prazo
indeterminado, terá um capital destacado, de. R$ 653480.00 {seistfentbse
cinqüenta e três mil e quatrocentos e oitenta reais), jlransferidos da matriz,
iniciando suas atividades concomitantemente ao encerramento da ptnpresa
incorporada. ,

CLÁUSULA DÉCIMA - Em decorrência das aUerações mencionacias nas
cláusulas anteriores, o capital social day empresa, no vaior totel de R$
9.953.540,00 {nove miihôes, novecentos.e cinqüenta e três mi! e quinhentos e
quarenta reais), fica assim distribuído entre òs.estabelec mentos matriz e filiais.

• • • • •

B
• ••• •

•  • •
«  •

••••••
*  •
*•

««•••
*  •

• •• • •

••1•••
•  «

t ■ ••

UNIDADE UF CAPITAL fR$)

Matriz Paraná 6.359.060,00

Vitorino Paraná 1.500.000.00

Aracatuba .  São Paulo- 1.000.00

Itataí Santa Catarina 1.000,00

AraDonqas. Paraná . 1.000.00

Londrina Paraná : 1.000,00

Sâo Miquel d'Oeste Santa Catarina : . 1.437.000.00

Campo Erê Santa Catarina , 653.480.00
TOTAL 9.953.540.00

Diante das alterações acima, os sócids deliberam refonr lar e dar nova redação
consolidada ao seu contrato social mediante as. cláusulas e condições
seguintes:

M ^ CONSOLIDAÇÃO

A sociedade, a partir desta data, reger-se-á pela
cláusulas consolidadas abaixo, sendo revogadas
dos Instrumentos anteriores a este. .

CONTRATO SOQIÁL

Por este instrumento particular, RICARDO SCHOLLJj
regime de comunhão parcial de bens, administrador de
domiciliado na Rua Armando Lobò Aivím, n.° 50, Bairrii
Cidade de Curitiba, Estado do Paraná. CEP 82.400-34o|'
Identidade RG n° 4.210.937-1 - SSP/PR, Inscritdioo'^í?'
627.707.649-S4; MARILISE SCHÕLL GIARETTA. brasile|ra,'baç9dã
de comunhão parcial de bens, administradora de empresas
domiciliada na Rua Engenheiro Ademar Munhoz, n.i® 482,

d

6 palas
vicor

a

Ô.^-^bairfo^'
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Uberaba, na Cidade de Curitiba. Estado do Paraná, CEP 81.560-080. ;|iÔteabra
da Cédula de Identidade RG n." 3.445.988-6 - SSP/PR. inscrita nò ÇPF/MF sob
n." 524.672.959-15; RÉNATE SCHÔLL, brasileira, divorciada, adn^inístrador^de
empresas, residente e domiciliada na Rua Bororós, n.®-1398, ap. ̂9^'
na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná. CEP 80.320-260, portac^ra dá C^la
de identidade RG n.® 3.399.413-3 - SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob n.
810.546.109-91 e. CLAUDIA SCHÕLL URiO, brasileira, casada pelo r^i«è.de
comunhão parcial de bens, administradora de empresas, residente e dopjictliada
na Rua Beira Lago, quadra 01, lote 07, na Cidade de Cascavel, Eálátio
Paraná. CEP 85.800^00, Criadora da Cédula de.identidade ,RG|n.® 5,116.489-
o - SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob n.» 80^92.139-68, pessoas físicas e
Únicos sócios componehtès.da sociedàde limitada 1NGÁ VElCilLOS LTDA,,
pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n ® 01 j994.961/0001-
96, estabelecida ria. Avenida Colombo^ ri.® 3404, Zona Sete, na-Cidade de
Maringá, Estado;do Paraná^ CEP 87.030-im çom-Çontrato Social arquivado na
MM. Junta Gorrierdal dp; Estado-do Paraná; spb; n,® ̂ 1203769264 em sessão, de
18/07/97, que se regerá, peías disposições l^ais; aplicáveis e pelas seguintes
cláusulas e condições:

CAPÍTULO I : •
DA'.DENOM!NAÇÃO SOClALi^ E FORO

CLÁUSULA Ot - A sociedade mantém a denominação so
VEÍCULOS LIDA., com sede na Rodovia PR-3T7, Km 08, Quad
no Município de Maringá, Estado do Paraná; CEP 87065-005,
foro jurídico.

I

«  •
•«

•  •
»•••.■ ,

é  •
• • •• .

dal de INGÃ
■a 54, Lote 06,
onde tem seu

Parágrafo Único. A sodedade mantém ainda, as seguiptes fi liais nos
seguintes endereços:

a) Trevo das Rodovias BR 158/208, Sala 2; rio Município de Vitorinò,
Estado dò Paraná. CEP n. 85.520^000, inscrita rio CNPJ/KIF
01.994.951/0002.77;

b) Rodovia Marechal Rondon. Km. 527- +, 592 Eairrp Car-ipjs
Universitário, no Município de Araçatuba, ..Estado, de.São .Paulo, CHP
■18018-805, inscritanoCNPJ/MFn.®01.9^.95l70004.39; :
c) Rodovia BR .Í01, Km 114, s/n. Sala "B-.- .Baino Saiseíros, no Município,
de Itajaí, Estado de Santa Catarina, CEP 88.309^480, inscriía no CNPJ/MF
n.® 01.994.951/0005.10;

d) Rua Guiracá, n.® 65, Bairro Vila Araponguinha, rw
Arapongas, Estado do Paraná, CEP: 86.705-610, inscrita n
01.994.951/0006-09; 7
e) Avenida Tiradentes, n. 6515. Bairro Jardim Roside^^mp Murfláí
Londrina, Estado do Paraná, CEP 86072-000; / -
f) Rodovia BR-282, Km 644, n.® 50, B^i
São Miguel do Oeste, Estado de Santa Ca

ícipio de

unici

rrttíiviiiç
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Ül

g) Rua Coronel Bertaso, s/n.". Centro, no Múnicipio
Estado de Santa Catarina, CEP 89.980-000.

de Car«po"Êrê,
^ ̂  ^

#

•  #

■iação, át^^açâo. ; •  ■

CLÁUSULA 04 - O prazo de duração da soqédad^é por lem|:
CAPÍTULOilí

DOS OBJETIVOS SOCIAIS

• •

*«•••
«  •

• ••••

■«••••
•  •

• • *•

Áii<?iiLA 02 - A sociedade pode deliberar sobre a c * 'ou exttçL de quaisquer unidades pomerciaiè,
natureza for, em qualquer parte do pais, mediante decisão tomada em .<»nJunto
pelos seus sócios.

CAPÍTULO II
DO INÍCIO E PRAZO DE DURAÇÃO

CLÁUSULA 03 - A sociedade iniciou as suas atividades no
1997, no Município de Maringá. Estado do Paraná, cor^
arquivado na MM. Junta Comercial do Estado do Paraná sob
em sessão de 18/07/1997.

dia 15 de juibo de
Contrato Social

n." 41203769264

o indeteimínado.

CLÁUSULA 05 - A sociedade tem por objetivos sociais o comércio ern gera! de
veículos novos e usados, peças e acessórios para autom&reis, carninhões, e
motocicletas, inclusive pneus, câmaras de ar e protetores; combustíveis e
lubrificantes; vestimentas e equipamentos de segurança e limpeza, por
representação ou em conta própria, assim como a realização de quaisquer
serviços ou operações direta o.u indiretamente relacionadas Icom sua atividade
comercial, incluindo a intermediação da venda e a venda sob consignação de
veículos de terceiros mediante comissão; industrialização -pe artigos co seu
comércio; locação de veículos e equipamentos; a importaçâp e exportação cm
geral de mercadorias, veículos novos e usados, pneus, peçap e acessórios para
veículos, combustíveis, lubrificantes e serviços; a participação em^ outras
sociedades já constituídas ou a serem constituídas; ir^dustrialização, por
encomenda junto a terceiros, de sementes oleaginosas em grãos, em seus
vários estágios, com diversos níveis de redutores da atitjidade inibidors ce
tripsina e outras modificações químicas e físicas requeridas psla.industriaíi^ção;

. o comércio, a importação e exportação de soja em grãos e ' " '
processo industrial, cereais, sementes e Insumos.para raçãp
portos nacionais e armazenagem de terceiros; o transporte rodoj
em geral, próprias e de terceiros.

CAPÍTULO IV
DO CAPITAL SOCIAL, QUOTAS. QUOTISTAS E RESj

CLÁUSULA 06 - O Capital Sõcial é de
novecentos e cinqüenta e três mil e quinK^rit^e q.
9.953.540 (nove milhões, novecentas e/cinqüent^!^,
quarenta) quotas de valor nominal de

seus derivados dp

h
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totalmente integralteadas. assim distribuídas entre os sócios:

TUAL

• w < •

■ «•

"sÒCIO QUOTISTA
licardo Schõll

Marilise Scbóli Giaretta
Renate SchÕll
piaudia SchóII Uno
h-OTAIs"

quotas
2.486.300
2.494-640
2.486.300

! 2.486.300

v&lortotaL :
2.4861300,00
2.4941640.00
2.465.300.00
2.486.300,00

• ••4*

9.953.540 9.953.540.00

CLÁUSULA 07 - O capitai social da empresa fica assim distri
e filiais: "•

« • 4 . «

« ' ■<

5uído entre a matriz

UNIDADE
Matriz

Vitorino
Aracatuba

Itajal
Arapongas

Londrina
São Miguel d'Oeste

1-
Campo Erè

TOTAL

ÜF
Paraná
Paraná.

São-Paulo
Santa Catarina::.

Paraná
Paraná

Santa Catarina
Santa Catarina

ftAPITAL {R$)
fe.359.060.00
1.500.000.00

1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000.00

1.437.000,00
653.480.00

9.953.540.00

CLÁUSULA 08 - A responsabilidade de cada sódo ^ ._j__ p.rtiwariampntp nela inteofalizaçao do capital
ULAUaui-M VO • n • » , '«w

ralização do capital quotas, mas todos respondem solidanamente pela intec
social.

CLÁUSULA 09 - As quotas são indivisíveis 6 não poderã . eann n OVnrftRÃI
CLaUSULA 09 - AS QUOTas sao iuuív»»iwcií» ^

3 ser transferioas ou

alienadas sob qualquer título a terceiros sem o expresso consentimento
demais sócios, aos quais, em igualdade de condições, fica assegurado o ouerto
de preferência.

CAPÍTULO V .

DO AUMENTO, REDUÇÃO DO CAPITAL E RETIRADjA DOS SÔCIOí?
CLÁUSULA 10 - Em caso de aumento do Capital Spaal, os
preferência para subscrição em igualdade de condições, né i prdp^ quotas que possuírem no momento do evento. /

CLÁUSULA 11-0 sócio que desejar se retirar da socieda^ por escrito a sua resolução aos demais sócios com ^nte^^j^a 90 (noventa) dias.

E - No caso de falecimeniq^^m
lõcla pessoa jurídica a socifeâãd^

CLÁUSULA 12- -
liquidação da sócia pessoa jurídica _
para os herdeiros do "de cujus" ouypara os
mesma proporção da sua partÍcip^âp,/^o capiL
sócios fazerem-se representar çía socfêdad^ ^nq

• ■ .:^Làd

Sss

•ií/OfIt,. , , ,, ,
•i.v 7 /
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respectivo, por um dentre eles, devidamente credenciado pelos demais.t* * -»
CLÁUSULA 13 - No caso de redução do Capital Social, a mesmà ocfisrar&de
forma proporcional à participação de cada sócio nò momenjto da ocor^ci^ do t
evento.

CAPÍTULO VI
DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE *»

*

èguintes condições:
farão uso dá firma
o item "b" a seguir,

CLÁUSULA 14 - A sociedade será administrada por quatro sócios quotistas,
com a designação de Sócios-Administradores,. mediante as s

a) Os Sódos-Administradores exercerão suas funções e
em conjunto ou separadamente,, ressalvado o disposto r
distribuindo entre si os encargos e atribuições pela maneira, forma e tempo
que julgarem convenientes, cwmo órgão,exeCuUTO da vontá^ social^ devendo
agir harmônica e cooidenadamente, práticaridp todos ps atos gestívòs e
administrativos de suas competências, a fim de que a sociedade atinja seus
objetivos;

b) Dependerá obrigatoriamente da assinatura dé dois Sòc:
a prática dos seguintes atos:

b.1) Constituição de procuradores "ad^iecjotía''e "ad-Juc
b.2) Contratação de empréstimos , e-abertura de créditos em qualquer
estabelecimento de crédito, podendo. outorgar garantias e assurcir
todas as obrigações decorrentes dessas operações
b.3) Aquisições e alienações de bens imóveis;
b.4) Penhora a hipoteca de bens móveis e imóveis;
b.5) Concessão de avais, fianças e direitos reais de garantias;

os-Administradores,

icia

b.6) Representação da sociedade em atos de aliena
social em outras sociedades.

Çâo de participação

c) Os Sócios-Admlnistradores ficam proibidos de, em nome da sociedade,
praticarem operações estranhas ao objetivo social e, bem assim prestar aval,
fiança, endosso ou caução de favor a terceiros; | ,
d) Nos limites de suas atribuições, os Sóçios-Administraílòrés, ,ern nome da „
sociedade, poderão constituir procuradores ou mandatários, especificando os ■
atos e operações que poderão realizar, com prazò de mandato não superior a
01 (um) ano;
e) O uso da denominação social, poderá ser atribuí;
Administrador, em conjunto com um procurador, . nome/
espédalmente para tal fim, nunca por tempo superior a
f) A nomeação dos procuradores, ernbpf^g^^t
Sócios-Administradores, a
manifestação da vontade de qu
exercido do cargo;

um Sócio-
retoría

uer um m n s
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U* {DÉCIMA QUARTA) ALTERAÇÃO CONTRATUAL
j

g) Os Sõcíos-Administradores ficam dispensados da prestação de caoçâo.
I  * ■ ^ ■ »_

CLÁUSULA 15 - Ficam investidos nas funções de Sócíos-AdminÍsti<4iuifcW os
seguintes sócios: Ricardo Scholl, Marílise Schôll Giarettal Renate ^hõjl e
Claudia Schõll Urlo, todos já qualificados anteriormente. . j * *•

Parágrafo Único - Os administradores declaram sob as^pènas da
não eslâo impedidos de exercer a administração da ^ciedade; po^r lei
especial, ou em virtude de condenação criminai, ou por se encontrãreiTrsob
os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação,
concussão, peculato ou contra a economia popular,
financeiro nacional, contra normas de defesa de conco
relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

peita ou suborno,
contra o sistema
rrência, contra as

CLÁUSULA 1B - Pelos serviços que prestarerri á sociedade, os sócios
administradores farão jus a uma retirada a.título de pro-iabo
determinado na primeira reunião geral de todos òé quotistâs
na Cláusula 21 e seus parágrafos, e reexaminada anualmepte, na reunião do
primeiro quadrimestre de cada ano.

re, cujo valor será
na forma definida

CLÁUSULA 17 - As deliberações sociais, ainda que impliquem ém alteração
contratual ou em transfoímáção do atual tipo jüridicò da socie
tomadas por sócios que representem no mínimo 75% (setenta
do capital social, ficando estabelecido que bastara a assinaíu
instrumentos, de sócios representando esse lirriite mínimo pa
na Junta Comercial.

CAPÍTULO Vti
.  DA CONTABILIDADE, EXERCÍCIO SOCIAL

BALANÇO E DESTiNAÇÃO DO RESULTAD

CLAUSULA18 - A sociedade manterá Iodos os controles internos necessários á
guarda e à realização de seus bens, direitos e obrigações, bem como elaborará
os registros contábeis e fiscais legalmente ex^idos. |

'  I • '

CLÁUSULA 19-0 exercício social inicia-se nò dia 1® de janeiro e encerra-se no^
dia 31 de dezembro de cada ano.

CLÁUSULA 20 - No fim de cada exercício sodaí, será procedi io
do Balanço Geral, apurando-se os Lucros ou Prejuízos da socit
com as prescrições técnicas e legais pertinentes à matéria.

tamento
rdo

CLÁUSULA 21 - Os lucros líquidos apurados
3 cada uma das quotas sociais, cabendo sJcbquotas possuir, podendo, a critério do^ sócios,
destinados a formação de reservas da soci«ígde.

• • •« <

• •••

• «
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dade,. poderão ser
e cinco por cento)

ra nos respectivos
ra o arquivamento
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CAPITULO VIII

OAS DELIBERAÇÕES DA SOCIEDADE

CLÁUSULA 23 - Os sócios se reunirão sempre; que
deliberarem sobre ãs situações previstas no artigo 1.071 da
janeiro de 2002, respeitando as condições dé convocação e
Lei.

CLÁUSULA 24 - Aplicar-se-ão supleíívamènte a esta so
^ciedades Anônimas (Lei 6.404/76) e os artigos da Lei n
janeiro de 2002; aplicáveis a este tipo societário.

CLÁUSULA 25 - Aos sódos é proibido gravar, de qualquer forn^
sociais.

cláusula 26 - Os casos omissc^social serão regulados pelas leis co^rdásV
CLÁUSULA 27 - Elegem as

;iedade a Lei das

. 10.406, de 10 de

m

ItJJ^ADDMERCíAr UO PAR/VNA
CNPJ/MF N.'' 01.994.951/0001-96

. NIRE'; 41203769264

14' (DÉCIMA QUARTA) ALTERAÇÃO CONTRATUAL
I  « • «PAI

••••••

i  *

CLÁUSULA 22 - Os prejuízos apurados na sodedade, no término do exercício
social, serão mantidos em conta especial para serem amortizados nos eyerdeios
seguintes e. não sendo amortizados, serão suportados pelõS| sócios quotistas, de
forma proporcional ao capita! de cada um.

k  •

• ••••

••••••

riecessário ou para
lei 10.406; de 10 de

quorum previstos na

de administradores

(setenta e cinco por

s previstas no artigo

Parágrafo Primeiro. As deliberações para substituído
serão tomadas por sócios que representem mais de 75%
cento) docapitalsodaL

Parágrafo Segundo. Os sócios deliberarão, preferencialmente, através de
reuniões e ou alterações contratual, podendo dispensar as formalidades,
utilizando-se das prerrogativas previstas nos parágrafos segundo e terceiro no
artigo 1.072 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

Parágrafo Terceiro. Deverão os sócios deliberar, no primeiro quadrimestre
após o encerrarfientp do exercício social, sobre as matériai
1.078 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

Parágrafo Quarto. Ás convocações de assembléias ou reuniões serão taita?
de acordo com a lei, pessoalmente ou enviadas aos: st^ios nos endereços
constantes no instaimento de constituição da sociedade ou da úlftma
alteração, j
Parágrafo Quinto, Em caso de mudança ou alteração dé endereço de sòdo
é de responsabilidade do mesmo a comunicação de tal fato à sociedade, por
escrito, antes das convocações, não podendo tal situação ser utilizada corno
pretexto, para invalidar qualquer ato da sociedade.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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14' (DÉCIMA QUARTA) ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Paraná, para dirimir as dúvidas oriundas do presente instrumento contraluaí."

E, por assim estarem justos e contratados, os sócios lavrs^, dMam e açéinam;0
presente instrumento em 6 (s^) vias de igual teor e forma, obriganda-s^oí si e
seus herdeiros, a cumpri-lo er^Jodos os seus termos.

I

e novembro de 2012.

{
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RUBRICA FOLHA

pAgina^ PROTOCOLO

076187

er^" favor dé bètisdédit Bernardi ê/ou Outros, ̂
declara:

^ este/ púbíico instrumento de; procuração^
aoBvínWdí®do^es1^:dè|^^ de doís mil e doze (20/12/2Ó12), nesta

iW?' Escrevente Autprizado de Tabelião que esta
Ltda; pessoa jurídica de dirèito privado, com

' " WÍ|riz^MFcÍdiâe' cfê;Mãfíngâ|IFa?l^ n° 3.404 - Zona Sete/inscrita no CNPJ sob
/Ó§Ò 1 ̂9^ e#ija^íãl^áj^cjftTrevo dasT^qdovIas PR 158/208, na cidade dè

0

1

representado por^.seus
_ , ,üípi-D®Qrls' Marillse Schõll Giaretla,: brasileira, casada, técnica em administração, portadóra dó RG n°

inscrita no CPF/!|FW& ̂ e Rjcardo Bchoil, brasileiro, casado,
empresas, -portadõ^a CartèífftBe identidade RG n° 4v2l 0.937J1/SSP-PR, e inscrito:

'^^^KnJ=:êR|SF n°627 707 649-34Mafbõs:TésideD,tesve dómp em Curitipa/PR. Os presentes são:;
§l?:j;^ferã7?AnhWi^iHn^TiplnFiTinrtimfinfósiranresèntados./âB?áuè. di '^^^^^^^lió^ntíijidòCpelos^documentos a_presêntados, do jue apuTe'^'E.. por este^ ptíibiico instrumento e nos

jbòíJlJM® de direito, a ora óutofgante nomei^eTsbnstiíui seus.bastant^procuradpres; Deusdedit
Èterná^dlTb casado, do comércio,-poitadQr£do\RG n° 3:561 ;692.-p/PR, inscrito/no.CPF/MF sob

""" " "" Giovani Zãhdt brasileiro,I casado, do;Fcprriércio, portador do RG n'
^((^iyi®r|lÍ|pl9/SC/inscrito no CF^Mfesob n" 538 98^:3è9-20; Angeía^WÍaria Piaia, brasileira, casada,
j;^^^^;£^^LÓ^qadófâp^dadora dó RG-n° 7,|_T^15-0, inscrita no CPÇ CPF/MF sob;n?. 045.915.739-66; Seimar Lago,

^|^economistéiUpõrtador do RG ih no CPF/MF sob n°
brasileiro, ̂dàsâdo; ..;4jbe'^'S^ do RG n°

ó

^ C

<
z

-4
l

<

^i\

^:brã|;íléÍrb:í'^órG!ado,
•^^^i|^^Í-7ÍV78Õte(®', Fabiano JunioJí.BonattOi ..
í' fc-®9:®^9iHscriío no CPF/MF-sôÓLori® 059 248 469-62;-^/òu Júíiò-;Cézar Alves, brasileiro, casado, j

n® 4 916 535-8, irrscnjo no CPF/IVlÍ^õb/ó n?'520;i54:359-72, a quem confere amplos, p
iiPütados pdtieresT pari sempre emv coniunto de 02 ídoís) procuradores entre si, z

:^^^^^=:^fe^Vn€epeWdbi^érnerite da: ordem :dé,Cb1ocacão de-seüs nomes, ou qualquer um dos procuradores
i^r'^.j:M^aTOiaWoh1ÍêadõS:^em^coniunto-^óom "Um dos diretores da empresa Outorqante. representarem a
£ "":^^;ó^Q|brg'Çrite |Jrante:estabelecuTieqiq^=^bancariosv?:repaftições,'públicas fedér[als, estaduais, municipais,

^íBía5|rdü5s."#cl0dades<de e|ã.hqmia-mista.ísocie|ipes'privadas e e.m transações comerciais de compra
^""^B^^^énp^de^ercadorias, poiendo^par^anto firmaT^sjeSpeqtivós;çõritratós dessas transações; abrir e

n«,.>--I^^^MSvinlOT correntes b^cárias, incluãve ppr meroTdV-distema eletrônico (viaV Internet),
e gravar senhafl/degcontas para^movimèntação eletrônica,, emitir cheques, efetuar

Íp>^^ÍlJ^p;^H|p"ósj®ft-âdtbrizáóê:efetuàrspaglTãénJos esrecebimehfo livros, corréspondências, bem^como
colaboradores, ãplífãt os respectivos contratos de trabalho, Carteiras de Trabalho e <

- CTPÍ ejóujros documentos administrativos junto ás\ repartições ãcima^
ffltolSSBl e ainda. represeritfh5"ouíorganíe"perante.;Administradoras de Consórcios, podendo g

termos de tranlfêL^ncias, receber o bem codsorcláclo, sojicitar saldo devedor, quitar
solicitar e rpfár o oficio baixa de ônus, transferir quotas de consórcio;

cflíêse^^M ao Deparíatght^Êstaduai dê Trânsito - DETR4|iN, podendo requereq jalegar,
^ffi/<1^::^K^sd"ljcitáWê-'T^írangcertifiGadogy:d^egistro e licenciamento^ de veículos, ̂fetuar compra e venda de
Ô;(í'^T%hiâvÇr|úío^ã Documento Ü^ó:-^e.. Transferência - D.UT,'efetuar pagamentos, receber e dar

taxas e Impo^OsTi promover iefoplacamentos, apresentar veículos-^para vistoria, e
■^^"''^^^^^^í^fepRícajllidi^ósfdeniais átos"í'agjdó-sempre:eir^defesa dos direitos e interesses da outorgante, sendo

^I^Kr vidádóib s^stabelecímeritp; 0^j;eseníeunstrü jêhto é válido p^OI (um) ano a contar desta data. Tífc' Ô^modereS^ãaur norftinadO^ somente podérã&iSer utilízados/Pélos outorgados e na forma aqui
: , óxbressamêbte condicionada. Sêhdoévedado c^uso desté in^rumentó^em Coniunto com qualquer

DÒif^õutrosfinstrumento de Fliandato/ mesmo que tenha

>tn>'

9<
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Qq:
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s

2 -••:•£= =r;.T
ldêntiÒQS1:fe^de:iC0
:qtíêTâpb;i;/W' e aç

p: |^^-|§-8ó1zan]pipv^^
:p^:-';^^JÍ|rGÍDyãh^êtti,pT

o assim fc)i.^Jío;^o que-,.dót
ado !conforrr||7fóLsaGeiío,.:Ot

^^screvente rA
i^lãõ.t-LO subfJrevT-- Nada
repoito e dor^JpCT- 384,62 j
? ^em-tesSunFo, /

presen
assinado perante rrilfn, - Renato Jeferson

instrumento, por me ser pedido
ki

zani

vrei

ido
adé, que/6 escrevi. E éu, Bel. Luiz Marcelo,
r^ladadarem ■seguida, cónforme e tudo com o

54<23. (a.;a.:5;:

DA VERDA^Jeferson Bolzaní
Egcrsvorís AuíortzncJo :
Op=3. 110 " Cuflífba - PR
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DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

EMENTA - Direito Administrativo. Licitação.

Impugnação ao editai. Impugnações quanto a

previsões restritivas ao princípio da ampla

participação. Inexistência de ilegaiidade.

Considerações genéricas e irreievantes.

Indeferimento.

Requerente : INGÁ VEÍCULOS LTDA.

Assunto : Impugnação ao Edital de Pregão Presencial n^ 041/2013

Trata o presente processo de Impugnação ao Edital de

Licitação, realizada na modalidade de Pregão Presencial e registrado sob o n^

041/2013, cujo o objeto consiste na aquisição de caminhão, tipo leve,

destinado a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Município de

Planalto

A Impugnante apresenta suas razões aduzindo existência

de ilegaiidade no edital quanto a suposta restrição à ampla participação,

decorrente de uma exigência quanto a potência mínima do motor do veículo

a ser adquirido - 160 CV, que na ótica da Impugnante não tem motivação e

razoabilidade, de sobremaneira pela finalidade atribuída ao caminhão, em

consonância com a economicidade alegada que a exclusão da exigência

poderia supostamente trazer ao Município.

Encerra a Impugnante com os requerimentos de estilo, no

intuito de que seja o Edital adequado às suas argumentações, sob

fundamento do atendimento aos princípios da isonomia, da ampla

participação e da obtenção da proposta mais vantajosa.



Dessa forma, passa-se a decidir.

APRECIAÇÃO

Primeiramente de relevo destacar que a impugnação

atende aos pressupostos de admissibilidade, e nesses termos merece

conhecimento. De outro lado, no que toca ao mérito, evidente está, até pela

disposição legal atinente ao caso, em consonância com a condição fática

suscitada, que a impugnação não comporta deferimento.

Inicialmente, sendo bem específico na argumentação, vale

dizer que a impugnação ora discutida não comporta acolhimento

prioritariamente porque a Impugnante não se desincumbe do seu ônus de

demonstrar que a descrição realizada inviabiliza a ampla concorrência, ou

mais, não demonstra em que consistiria a especificação do Item, ao ponto de

oportunizar o atendimento exclusivo por alguma direcionada empresa.

Em termos práticos, conforme é possível verificar do

conteúdo da peça impugnativa, a própria Impugnante admite e confessa a

existência de no mínimo 04 (quatro) marcas que tem caminhão que pode

atender a exigência edltilícia, as quais ainda poderia se agregar outras mais

como Volvo e Scania, por exemplo.

De suma Importância dizer também que a própria empresa

Impugnante, quanto a marca que representa, dispõe de caminhões que

atenderiam as especificações do produto, o que coloca por terra toda a sua

argumentação Impugnatória.

Somente por este contexto fático, já é possível se

convencer de que como é incontestável a inexistência de qualquer barreira à



ampla participação das empresas disponíveis no mercado, assim como

também evidencia que a exigência registrada no edital não direciona a

licitação à concorrentes específicos.

Oportuno comentar que o princípio constitucional da

isonomia, replicado como norteador no processo licitatório, tem a clareza de

se distinguir o tratamento igualitário para os iguais e o tratamento distinto

para os diferentes. No caso vertente, o que pretende a Impugnante é nivelar

ou igualar à exigência à sua condição, e isso, sabidamente não tem amparo

no ordenamento jurídico pátrio.

A simples identificação entre a descrição do edital e o

produto ofertado por alguma empresa, não representa óbice a livre e ampla

concorrência, o que deve haver para que a tese impugnatória prevaleça é a

demonstração do direcionamento à exclusividade de um fornecedor, fato que

reiteradamente foi dito, não existe.

De outra banda, é importante registrar que a norma,

inclusive a Lei n^ 8.666/93, não veda a discriminação necessária para

individualizar o produto que se pretende adquirir. É sim vedado ao agente

público, sob pena de responder pela sua ineficiência e pelo prejuízo ao erário

propiciado, descriminar equivocadamente ou insuficientemente o objeto, a

ponto de viabilizar a aquisição de um produto incompatível com a finalidade.

Isso mostra então que é obrigação da Administração especificar o máximo

possível o objeto que pretende adquirir, a ponto de que sua conduta seja

eficiente na aplicação do erário público, tendo o limite único de não

direcionar a contratação.

Ainda para balizar, insta asseverar que existem inclusive

situações excepcionais previstas na Lei, desde que devidamente e

suficientemente justificado, em que é possível ao Administrador escolher o

fornecimento do produto de um específico fornecedor.

3

V "



MARÇAL JUSTEN FILHO^, pontua com exatidão a atuação

que deve ser efetivada pela Administração no intuito de estabelecer o objeto

a ser contratado, sem para tanto impor condição discriminatória que

inviabilize a observância aos princípios norteadores do processo licitatório, e

nesse sentido leciona o mestre:

"O dispositivo não significa, porém, vedação a cláusula restritivas

da participação. Não impede a previsão de exigências rigorosas,

nem impossibilita exigências que apenas possam ser cumpridas

por específicas pessoas. O que se veda é a adoção de exigência

desnecessária ou inadequada, cuja a previsão seja orientada não

a selecionar a proposta mais vantajosa, mas beneficiar alguns

particulares. Se a restrição for necessária para atender ao

interesse coletivo, nenhuma irregularidade existirá em sua

previsão. A invalidade não reside na restrição em si mesma, mas

na incompatibilidade dessa restrição com o objeto da licitação.

Aliás, essa interpretação é ratificada pelo previsto no art. 37, inc.

XXI da CF ("... o qual somente permitirá as exigências de

qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do

cumprimento das obrigações"). A incompatibilidade poderá

derivar de a restrição ser excessiva ou desproporcionada às

necessidades da Administração. Poderá, também, decorrer da

inadequação ente a exigência e as necessidades da

Administração.

O ato convocatório tem de estabelecer as regras necessárias para

seleção da proposta vantajosa. Se essas exigências serão ou não

rigorosas, isso dependerá do tipo de prestação que o particular

deverá assumir."

1 1JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 11 .ed. São Paulo: 2005,
Dialética, p. 156.



o Tribunal de Contas da União, tem decisão pacífica que

corrobora com essa tese e que portanto ora serve de fundamento

incontestável da regularidade do processo versado, conforme pode se inferir

do teor do decisório a seguir descrito;

"A indicação de marca na especificação do produto de informática

pode ser aceita frente ao princípio da padronização previsto no

art. 15, inciso I, da Lei no 8.666/93, desde que a decisão

administrativa que venha a identificar o produto pela sua marca

seja circunstanciadamente motivada e demonstre se essa a

opção, em termos técnicos e econômicos, mais vantajosa para a

administração". (Acórdão n^ 2.376/2006, Plenário, rei. Min.

Marcos Vinicios Vilaça).

Não há portanto qualquer dúvida de que o processo

licitatório em questão, está sendo realizado dentro da mais evidente

legalidade, atendendo a todos os princípios que lhe são correlatos, não se

vislumbrando pelas argüições da Impugnante, frente aos esclarecimentos ora

realizados, qualquer óbice ou restrição a ampla participação e a conseqüente

obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração, dentro da

condição discricionária que é outorgada à Administração, a qual é justificada

pela pretensão da melhor aquisição frente a finalidade do objeto, plausível

fica a disposição editilícia nos seus termos originários.

Ainda que não seja necessário, por mera devoção ao

contraditório, insta pontuar que os ''caminhões", na sua preponderante

maioria, para não dizer na sua integralidade, sabidamente destinam-se a

transportar "cargas", o que torna incompreensível a tese da Impugnante de

que somente o caminhão pretendido pela Municipalidade, que admitidamente

vai transportar carga, necessite de torque e não de potência.



Ademais, a Administração ao fazer a exigência do referido

item no Edital, age sob o pálio da discricionariedade ao fazer valer as normas

do edital, dentro do limite do legal e do legítimo, as quais não têm o condão

de frustrar o caráter competitivo da licitação.

Portanto conclui-se que são afastáveis as pretensões da

Impugnante, posto que tratam-se de requerimentos que divergem daquilo

que a Lei estabelece ou possibilita, e principalmente, daquilo que se pretende

com o processo, que é a aquisição do melhor produto, pelo melhor preço, o

que exige necessariamente da mais ampla participação.

CONCLUSÃO

Dessa forma, com amparo nas alegações fáticas supra

dispostas, e ainda, no que mais for aplicável a legislação pertinente, a

decisão é pelo INDEFERIMENTO da impugnação manejada, eis que não

vislumbrada qualquer ilegalidade, ou quanto mais, restrição na disputa do

processo licitatório em questão, devendo as previsões do Edita! serem

mantidas na sua condição originária, posto que atende a todos os princípios

pertinentes, principalmente o da legalidade.

Planalto, 10 de julho de 2013.

LUIZ CA^OS B
PReéoEIRO
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Accelo 815 buCíeTec_5 Mercedes-Benz

Dimensões [mm] [chassi com cabina, sem carroçaria]

8T5/31 815/37 815/44

[a] distância entre eixos 3.100 3.700 4.400

Ib] comprimento total 6.134 7.134 7.961

Ic] largura 2.176 2.176 2.176

[d] altura (descarregado) 2.480 2.480 2.480

w
bitola (eixo dianteiro/eixo traseiro) 1.790/1.704 1.790/1.704 1.790/1704

in balanço (dianteiro/traseiro) 1.300/1.734 1.300/2.134 1.300/2.261

[g] ângulo de entrada (carregado) 220 22" 22°

[b| ângulo de saída (carregado - com estepe) 12" 12" 12"

[i| altura: teto da cabina I chassi 1.632 1.632 1.632

círculo de viragem do veículo (m0) 12,2 13,9 16

[kg 1 sem carga, em ordem de marcha]^
'-TT r'"'r

Pesos admissíveis [kg]

' umur., ■■ I ';=
sj»=j ' II !5

815/31 815/37 815/44 819/31 815/37 815/44

eixo dianteiro 2.200 2.220 2.320 eixo dianteiro aooo 3.000 3.000

eixo traseiro 1.090 1.110 1.200 eixo traseiro 5.300 5.300 5.300

total 3.290 3.330 3.520 peso bruto total (PBT) 8.300 8.300 8.300

peso bruto total com 3° eixo 11.000 11.000 11.000

peso bruto total combinado (PBTC) 11.000 11.000 11.000

carga útil máxima (mais equipamento) 5.010 4.970 4.780

[*] Item opcional. | Os dados apresentados em Pesos consideram a versão de série do veículo e podem mudar de acordo com os opcionais. | [1] Sem carroçaria ou implemento,
com tanque de combustível cheio, estepe, extintor de incêndio e caixa de ferramentas. Os pesos podem variar conforme opcionais. Para projetos de carroçadas e equipamentos,'
consultar o Manual de Implementação disponível no site Mercedes-Benz.



J^cceloSTs 1 OM 924 LA | BlueTéc | 4 cilindros em linha j PROCONVE P-7

potência máxima [NBR ISO 1585|

torque máximo [NBR ISO 1585]

cilindrada total

alternador [V/A]

bateria [V/Ah]

tensão nominal IVl

115 kW (156 cv) @ 2.200 rpm

580_Nm [59 mkgf) ̂ 200 - 1.600 rpm

4.800 cm'

28/80

2x 12/ 100

Trânsmissão ZF SS - SSO | 5 marchas sincronizadas

relações (primeira/última)

tomada de força

embreagem

sistema de acionamento

5,72/0,76

não disponível de fábrica

MF 362 • monodisco, seco

hidráulico

redução

eixo dianteiro • MB VL 2/29 D-3,2 | eixo traseiro • MBHL2/51 D-6,2

3,91 (43:11) / 4,30(43:10)

50 ( NBR 6656 j
âaüJííi--15-^

suspensão dianteira

suspensão traseira

direção hidráulica

tanque de combustível

tanque de aria 32

feixe^de molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadord

feixe de molas parab^icas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabillzadora

6.00x17.5

215/75R17.5

Desempenho Acceio si 51 zf ss - sso 1215/75R 17.5

redução 1 = 3,91 i ■* 4,30

velocidade máxima [km/h] 120^ 112

capacidade de subida (em movimento] com 8.300 kg (X) 43 48 _
com 11.000 kg {%) 35

^[velocidade máxima limitada eletronicamente]

ar comprimido de dois circuitos; tambor • disco*

freio de estacionamento

freio motor

câmara de mola acumuladora acionada pneumaticamente

convencional / Top Brake'

(*] Item opcional ] Alguns itens citados ou mostrados neste folheto são opcionais
e podem não estar imediatamente disponíveis para atendimento. Procure um
Concessionário Mercedes-Benz e conheça as múltiplas configurações oferecidas e a
diversidade de opcionais disponíveis. No interesse do desenvolvimento tecnológico,
a Mercedes-Benz reserva-se o direito de alterar as especificações e os desenhos
dos produtos sem prévio aviso, A qualidade do meio ambiente é respeitada pela
tecnologia dos produtos Mercedes-Benz.

Para mais informações, ligue 0800 970 90 90 ou acesse vww.mercedes-benz.com.br.
Mercedes-Benz, marca do grupo Daimier.

Respeite a sinalização de trânsito.
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Especificações Técnicas Dimantõe* principoi* (mm)

t— 2.6B4

Delivery b.loU

MOTOR FREIOS

l-ahricanic / Modelo Cummlns / ISF 160 Freio de Serviço Ar. tambor nas rodas dianteiras e traseiras

N" de cilindros / Cillndrada (cm') 4CÍ1/3.800 'ilpo / Circuito S-came / circuitos independentes, reservatório triplo
Potência Uq. Máx. - cv (Icw)»ipm <*) 160 (119) @ 2.600 e secador de nrcom filtro coalcscenie.

Torque Uq. Máx. • Nm @ rpm (') 600 Nm @ 1.300 -1.700 Freio dc Estacionamento Câmara de molas acumuladoras

Sistema de Injeção Common Ral) Atuação Rodas traseiras

ComoressordeAr Wabco (160 cm') Acionamento Válvula moduladora no nalnel

Norma dc Bmissôcs Proconvc P? Freio motor/Tipo Válvula tipo borboleta no tubo do cscaDamcnto

Tecnoloeia de Emissões SCR Acionamento Elctrooncumático, teclano nalnel c comando no acelerador
Cl V»lnrej coiirorrnc VBB ISCIISÍ5

TRANSMISSÃO SISTEMA ELÉTRICO

!-abrlcantc! Modelo ZF/55-420 HU I2V
Tipo / Acionamento Manual / à cabo Í2V - lOOAh
N" de marchas 5 à frente (sincronizadas). 1 à ré Altcrnador 90A-14V
Rclacao dc iransmissfio: !■ 5,72:1

2' 2,73:1 VOLUMES DE ABASTECIMENTO II)
3» 1,61:1
4» 1.00:1

(JáileicomIUliu 13,0
5* 0,76:1

Caixa de Mudanças .32
Eixo Traseiro 3.8

EMBREAGEM
Direção 2,5

21,0

Eabricanie / Tido Valco / monodisco a seco. ravestimenio oreãnlco Tanque de uréia (ARLA 32) 23,0

Acionamento Push tvnc, hidráulico assistido a ar DIMENSÕES (mm)
Diâmetro do disco (mm) 330

Distância entre eixos A 3,300 3-900 4200
EIXO DIANTEIRO

2,850
1248

Fabricante / .Modelo Sífco / 7K Balanço traseiro B 1282 1.884 1,284 2.134

Tino Viea "1" cm aco forjado Comprimento total C 5,380 6.432 6,432 7.682

EIXO TRASEIRO MOTRIZ
Altura da Plataforma dc Carga D 826

2,052

Fabricante / Modelo Dana 284 Distancia entre longarinas (externa) 865

Tino Eixo rleido com carcaca fundida c braco.s forjados Bitola dianteira 1,710

ilolacão de redução 4,10:1/4,30:1/4,63:1 Bitola traseira 1.669

SUSPENSÃO
Vão livre dianteiro 217

203

Dianteira Molas parabólicas, amortecedores hidráulicos iclescónicos Ângulo dc entrada E 20»

dc dunla ação, barra csiabillzadora Ângulo dc salda F 29» 21» 30» 16»

Traseira Ebio rígido motriz, molas principais semi-clipticas
dc ação progressiva, molas auxiliares parnbólica.s, PESOS (ka)

Peso cm ordem de marcha (Total) 3,000 3.0,50 3,110 3200

dunla ação, barra esiabilizadora Ebio dianteiro 2,190 2.200 2.200 2,170
_ Hbto traseiro 810 850 910 1.030

8,150

Fabricante / Modelo ZF / 8090 Eixo Dianteiro 3,000

Tiuo Hidráulica íniceral corn esferas rccircuianccs Eixo Traseiro 5,150

CHASSIS
Peso bruto total (PBT) - homoioeado 8,150^

'npü Escada, longarinas teias de perli) "U' constante, Peso bruto total Cnmbinado (PBTC) - homologado 10500
rcbitado c parafusado Capacidade Máxima de Tração (CMTI 11,000

Material LNE 380 (El: 2850) / LNE 500 Capacidade Máxima de Carga Uiil
Módulo seccional [cm'} 108 4- carroccna 5150 5100 5040 4950

RODAS E PNEUS
(Jh* Cli |>cin4 ptMÍ4*iti (n'rpi alirrky&n dcvlrlci ant iipn* cipeliiniii.TcIriAnCM « uu , 31. IHrleitncii NBRIsuutei

Tido Aco IR,0" X 17,5")
DESEMPENHO (Cálculo Teórieol

Pneus 215 / 75 IU7,5 Rel.icão dc redução do eixo traseiro 4.10:1 4.30:1 4.63:1
* • Velocidade máxima (km/h) 121 - » 116 109

Capacidade tic rampa em PBT (%) 43 45 49
Partida cm ramna cin PBT (%) 31 33 36

■

0^»' Dáiftns pre|ec8«J<i» por iiniulAçAn de pcrrofiniiire

— 1248—- —- -  - A

C

Dados técnicos sujeitos a aJiençòes sem avlu> prévio. Imagens



Ea
c <

S.ÇÔES TÉCNICAS

Cummins 1SB4.5 160 P7-0

RODAS E PNEUS

Rodas Aço estampado

VOLUMES DE ABASTECIMENTO (1)

Tanque de combustível

A gente tem estrada

150

Diesel - 4 cilindros em linha Medidas (em polegadas) 17.5x6 Reservatório de Arta 32 25

' (kWI / rpm (*) 162 cv (119 kW) a 2.300 rpm Pneus - Radiais com câmara 215/75R17.5 t2PR Kliiii ili> miilm

T! (Nm) / rpm (*) 56.1 kgfm (550 Nm) /1.500 rpm Com filtro 13

4.462 FREIOS Sem filtro 11

im) 107
De serviço

A ar. tipo "S" Cam cnm circuito duplo, dianteiros

e traseiros a tambor e válvula sereivel a carga.

t-IKtl

124 Dufrfa Velocidade 3JB

ão 17.3:1
A ar com molas acumuladoras

e atuação nas rodas traseiras

Transmiss^ 45

Iniecâo Eletrônica • Common Rail De estacionanento Sistema de arrefecimeflto 21

25
CAIXK DE MUDANÇAS)

Eaton/ FSO^SOã C

Frw-motor
Válvula tipo borboleta no tiAo do escapamenh),

com acionamento eletropneumáiico DIMENSÕES (mm)
Area efetiva de henagem (cm^ 2.242.4 A - Balanço dianteiro 1.270

5 (cinco) marchas à frente e 1 (uma) à ré
DIREÇÃO

8 - Balanço traseiro 1.570/1.840/1540

ao 1' marcha 5,78:1 C - (kimprimento total 6.140/7.010/7.410

2* marcha 2.73:1 Marca/modelo ZF8090 D - Distância carrocería ao eixo díanteiiD 650

3'marcha 1.63:1 Tipo Hidráulica, com esferas recirculantes E - Distância entre-eixos 3.300 / 3.900 / 4.300

4* marcha 1:1 Redução 16,6-19,6:1 F - nataforma de carga 4.220 / 5.090 / 5.490

5* marcha 0.77:1 G - Altura aba superior ionqarína ao solo 750

ré 5.26:1 (não sincr.) DESEMPENHO DO VEICULO (CALCULO TEORICO) H - Altura aba superior iongarína à cabíne 1.780

Relação dc redução do eixo traseiro 3.90:1 1 -AHuaat» superior Ionqarína àcdÉKbasculada 2.190

Velocidade máxima em PBT (km/h) 108 J - Largura externa chassi 865

Sachs (:aiiai::ilriil<! iiiaxfiiia (li: siihiiln (%) K - Largura máxima 2.155

Hidráulico Com PBT 38 L - Bitola dianteira 1.880

Disco simples orgânico a seco,
com platõ acionado por mola dia^gma

Com CMT 27 M - Bitola traseira 1,670

Pariiila cm iani|)a N - Raio de giro (m) 13.39/15.58/17.82

330 Com PBT 29 (') Norma de ensaio NBAISO 1S8S

Com CMT 21

MOTRIZ

Dana 480

Obs.: Dados projetados por simulaçào de pertonnance.

PESOS (kg)
Idade) 3,90:1

D
'

iit()i;iii dl? murcha

Eixo dianteiro 2.140 / 2.165 / 2.180 ,  1

Eixo traseiro 1.000/1.005/1.010 1

Eixo rígido em aco forjado, com barra estabUizadora Total 3.140 / 3.170 / 3.190 - h

Feixe de molas parabólicas limiíi: maxinio esirecilriaido

3.000
»• •

Teiescópicos, hidráulicos de dupla ação Eixo dianteiro

Eixo traseiro 5250 à  1 ■

Eixo rígido em aco estampado com barra estabilizadora Peso Bruto Total (PBTI Homdogado 8250

Feixe de rnolas semietipticas (ptincáial) e paabólicas (auxikar) Catw útil + carroceria 5.110/5D60 / 5.060

Teiescópicos. hidráulicos de dupla ação / Capacidade Máxima de Tração (CMT) 11.000

ICO

Obs.; Peso do veKulo sem opctonais. Sujeflo a variação de »/- 2%.
WS

14/90 LONGARINA (mm)
.

V/CCA/Ah) 1/12 / 750/100 Altura externa do perfil 186

Largura externa da aba 70.9

TEtS Espessura da chapa 6.4

Material LNE60

tB Geada OnzaCamburi

neiâiica oeroluiKla

Azul Mareslas VermeOto tcarai Vennel» Bar!

ixHoiuadii umuluada súlkla

hiV4UHk'l4ati«*MkrhÉ»«iiir|i^ |ii wliv A^a«iiMu;uff..Mi«>i'*Lr.

j ilAi ZH Oê Icwntro do 2012 '9k*a1» .aiittAii4 i>(»kvi*' 6tk«i HkKb< im'f. !Ha>*tifftn•* v«ufKli ^mn |ii* izji»4ii intiiA i, .\ fml <intu v uJk*> \ b<
•,«, 4'4 ■^tia.iM »''' < ■ r.Lv bí. Iir>> li4Hii •»*h | .ih?j' IJ MifHi»rtávíj i' ii (.9ip i iUI» o .éjiiCi lU. ni|i«laitifAia:j| lii\t ;«> <^Jiibtf*. »>• iiv uinih i ik' .1

k^r'• ̂ * úriw nKvi«É« d» •rvwèa»
|)|n! |Mi't i;.)i:iinh4K-

0800 703 3873

BIGGER CAMINHÕES LTDA

ROD PR 180 KM 04.

AGUA BRANCA

85601970 FRANCISCO BELTRÃO - PR

4635204500



cificações Técnicas

ery 8.160

OimtnMM prirKipoU (mm)

FREIOS

/ Mii(ld<i i;»iinmms / iSF Hifl l-tL-ií) <lcS«Pi'ICO Ai. tambor nas rndas dianicinisi' Irasvims

Irns ! (^ilimlKKln Irm') 4 cil / :l.HOQ Tipo / ("ircuim

q. - ' V Ikw) rpm C)

S-camn / tircuiios indcpomlcnios, rcscrvalArm tn()lo
e secador dl' ar om Klitti ninlcsconli'.

Más. • Ntu Of rum 1*1 C00Nm(^l.:«)0-1.700 Krcio du Esiacionamomo Câmara de molas aeuiimladora.s

Injeção Commun Rail Atuação UiidaN traseiras

íí!£.'^í
•tnissõirs

Wabco (IW cm') Acionamento Válvula inodiiludora no iiaiiici

Ibrn-iinve P7 I rcio motor I Tipo Válvula tipo borboleta no mb» do escapatncnn)
Acioiianienlo Klmrorinetiináiico, tecla no painel c comando rto acelerador

ra—r-!

Ao SISTEMA ELÉTRICO

/h/ sr>-tzoHi) lonsão Nominal I2V

Itas

Manual / á cabo
5 à frente (slntToni7.atlas), I á tt

Bateria UV • lOOAti

Allernadur 90A-I'1V

lalismissao.

VOLUMES PE ABASTECIMENTO fll

(.ociihuslivel / material

Cáiner eom Itliro

150 / Pllslico (80 p/ bü ZaSOmml

1.1,0

L''l!i3!L

M

Caixa dr Minlant,'as

liixti Traseiro

3^

Direção 2,5

Sistema ile Arrefecimento

Valeo / monodisco a seco, rcveatimentu ontânit o
landiic de iiiéia (ARL'\ 321

0 disco (tnini :tK)
Distância entre eixos A 2.HriO 3.900 4.300

EIRO Balanço dianteiro 1.248

1 Modelo sifct) / 7K Balanço traseiro B

("omprirnento total _(1
Altura da flaiafocma de (larga D

1.282 i.ai(4 I.Z84 2.i;m

B,4:« 6.432
VleaT em aci» forjado

826

IRO MOTRIZ 1 artnira máxima dianteira (exilemos do nara-choQuel 2,052

Dana2M 1 lisiancia entre lonearinas lexiernal

PIyo rif^idn cnm carrat^a fundida e braços forjados Bitola dianteira

reditçáo Biloia ira-seira 1.669

Vão livre dianteiro 217

> Vão lixTc traseim 2ai

Molas pantbólicas, amortecedores hidráulicos telesrOpiros Aneulodeeriitada E 20»

.\nciiIode saída E 2S»" 21" 30" 16°

Hixo rigído motriz, molas principais srmi-cKpiíeas PESOS (kal
de ação progressiva, molas attxiiiares parabólicas,

amortecedores hidráulicos telescòpicos de
dunla ação, harra estahilizadora

l'esu em ordem de marcha i rotail d.OOi) 3,050 3.110 3.200

Eixo dianteiro 2.190 2.200 2,200 2.170

Eixo TUM-IIO HBI 850 910 1.0.30

(lapacidade térnica (Total) 8.150

Eixo Dianieim 3.000

Eixo Traseiro 5.150

Peso bruto total (PBT i • bumoiogado
- — —

—

8.150^
ii.ooo —

bsi adii. longarinav mias de peilil 'D' consranie,
rehitadn c narafiisado

I.NH;«Hm'li2a50i l LNI:-500

K-so bmio total (lombínado i i'HK'.l ■ hoinoiocado 10.500

t attiifid.ide Máxima de J ração tC.MT) 11.000

la[>a( idade M.ixima de C.arg.i Dtil
,51.50 5)00 .5040 495010B 1 i airncena

lEUS

ludiv thinici* I. • oç1  .IS IXrlnOuiaNHIieiOUrU

DESEMPENHO (Cálculo Teáricol
Aço Iti.n * 17.5 )

Kelacâo de redução tio eixo traseim ■1.10:1 4,30:1 4,63:1
Velocidade máxima (km/h) 121 » 116

( '.aiiiiciilade de rampa em PB T 1%) 4.1 45 49

[■anida cm rampa em PU (' (%l 31 33 36

— :248 - -
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^-Motor

I  Marca/Modelo

Tipo/CIlIndrada Total

Diâmetro x curso

Sistema de injeção

Relação de compressão

Potência Máxima

Torque Máximo

pTransmissSo ^
Caixa de Câmbio

Tipo/ Acionamento

Número de marchas

Relação da última marcha

Embreagem

Diâmetro do disco

-I

Eixo Dianteiro
L  . .. li" ■

Marca/Modelo

Tipo

(O Tr

Marca/Modelo

Tipo

Relação de redução

Bloqueio do diferencial (Sim/Não)

Suspensão

Dianteira

Amortecedores

Barra estabiliadora (Sim/Nâo)

Traseira

Amortecedores

Barra estabilizadora (Sim/Não)

jVECO FPT NEF4

3920cm'

I02xi20 (mm)

injeção direta (Commom Rail)

Í7.S± 0.5:1

I77cv @ 2700rpm

S70Nm @ I250rpm

^  "rií
«Tgia ÍS I "1 ■' II II IN]

ZF SS 580 TO

Sincronizado/Manu^

S à frente e I â ré

0,76:1

Monodisco seco a diafragma

330mm

SIFCO C0994I

Eixo ri^do

_>
J

Meritor MS.I3-II3

Simples redução

4.10:1

Não

Eixo rí^do

Teiescópicos de dupla ação

Sim

Eixo rígido

Teiescópicos de dupla ação

Sim

Il^esempenho (Cálculo Teórico)
1  Relação de redução do eixo traseiro Hr 4.10:1

^^iotídade máxima em PBT no plano (itm/h) j' | 120

Capacidade de rampa em PBT (%) 42

Relação PBTC/Potêncla (kg/cv)

1 Dimensões (mm) lEf
53

Cabine Curta

Entre-eixos A ; 1 3.330 3.690 4.455

Comprimento Total B 6275 6.815 7.962

Largura total anterior K 2.159 2.159 2.159

AlturaTotal ^ 1: 2.396 2.396 2.396

Bitola anterior M , 1.880 1.880 1.880

Bitola posterior N 1.694 1.694 1.694

Balanço dianteiro L 1.280 1.280 1.280
1

'  Balanço traseiro 1 1.665 1.845 1227

Altura eixo dianteiro P 222 222 222

Altura eixo traseiro D 168 168 168

Unha de carga i 848 848 848

Ângulo de entrada 18' 18' 18°

Ângulo de saída II' 1 r 11°

Altura da cabine 2.396 2.396 1396

Largura total traseira 2.160 2.160 1160

Altura chassi (PBT) , 740 740 740

■T Cabine Curta

Peso próprio total 3.200 3.360 3.430

Peso eixo dianteiro 1 1.850 2.040 2.030

Peso eixo traseiro 1.350 1.320 1.400

Capacidade de eixo dianteiro 3.200 3.200 3.200

Capacidade de eixo traseiro 6.100 6.100 6.100

1  Peso bruto total — PBT 1 9.300 9.300 9.300

Capacidade de carga + carroceria 6.100 5.940 5.870

Peso bruto toQl combinado 11.000 11.000 11.000

Cfia^
Quadro

Material

Bitola (mm)

Altura da alma (mm)

Largura da aba (mm)

Espessura da iongarina (mm)
Módulo seccional (Wx)

'^Direção

Tipo

Relação de redução

Freios .

Freio de serviço

Atuação

Freio de estacionamento

Atuação

Freio de motor

Acionamento

Atuação

Rotias e Pneus

!  Tipo
Aro das rodas (em polegadas)

Pneus

Volumes de Abastecimento

Capacidade do Tanque de Combustível

Material doTanque de combustível.

Capacidade Tanque de uréia

Óleo da Caixa de Câmbio

Cárter + filtro

Arrefecimento

Sistema Elétrico

Alternador

Tensão nominal

Bateria

Motor de arranque

Escada por lor\piinas t^ C
_  FeE 420

840

195

66

7

123.3 cm'

Mecânica com scrvoasslstêncla hidráulica

16.6:1

Tambor

Pneumática

Pneumática

Válvula no Interior da cabine

Pneumática

Roda de aço

6,00 X I7.S

215/75 RÍ7.S

1501

Plástico

271

9!

9.31

12.51

I2V-90A

I2V

tOOAh

i2V-3kW

CENTRO DE ATENÇAO AO CLIENTE

0800 702 3443
www.lveco.com.br

Fotos c desenhos meramence ilustrativos.

A iveco. eiTi respeito aos seus clientes e visando
atendê-los com veículos com o mais elevado grau
tecnológico, reserva-se o direito de aprimorar seus
produtos continuamente. Portanto, as especificações
constantes neste folheto poderão ser alteradas, a
qualquer momento, sem prévio aviso.

Vferculo aicntie a iecnbçie P7,
AWatectmerto deve ter hiee c«n> Oietel &S0.
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MOTOR

Marca/modelo

Nível de Emissdes

Controle de Ernissões

Ni oindros' cindradas

Potência Máxima

Iorque máximo

Sistema de Injeção Eletrônica

Sistema Elátrico

Bateria

Altemador

TRANSMISSÃO

Embreagem tipo Orgânica

Diâmetro externo do disco

Caixa de Câmbio

N' de marchas

Reduções

MWMMAXXFORCE4.8

PROCONVE P7/EURO V

Pós-Tratamanto da gases por

Redução Calalltica Seletiva (SCR)

4/4748 cnP

165cv{121,32 kw) a 2200rpm

600 Nm a 1200/1600 rpm

COMUON RAIL

24 V

12 V/fOO Ah (02 unidades)

28 V/8C A

' Monodisco a seco d acionamento hidráulico

362 mm

EATON FSO 4505 C

5 a frenteti a ré

1'5,78;1 /2»2,73:1 /3'l,63:l /

4» 1.00: 1 / 5» 0,770:1 / ré 5,26:1

axos

Eixo dianteiro

Tipo • OianteÍR}

Eixo traseiro

Tipo - Traseiro

Relação de redução Standard (NSI

Relações de redução opcionais

(OPC)

DESEMPENHO TEÓRICO (BASEADO NAS RELAÇÕES N8 E OPC]

Velocidade Máxima 102 Km/h (NS)

MERITOR MFS 08

\^3 I em aço forjado

MERITOR 15-124

Eixo rígida em aço estampado

4,30

3,91 /4.10 - ^.Se :1

Subida em Rampa no PBT

Partida em Rarrpa no PBT (Start

AbiEty]

Relação Potência / Peso

PNEUS (TIPO)

Dimensões

112 KnVh /107 Km/h /96 Km/h (OPC)

35.2% (NS)

31.5 KnVh /33.3 KnVh /37,8 Km'h (OPC)

24.5%

22,2% /2a,3% /26,1% (OPC)

16,5 CV/TON

235/75Rt7.5-

ROOAS (TIPO)

Dimensões 6.75' X 17,5"

Freio de Serviço Tambor;' "S CAM' Pneumàtico

Assistido EleironicamaniB (ABS/EBD/ATC)

com regulagem automática - NS

Freio Motor (AoonarrBnto/Atuaçào) Eletro-pneumático/Tubo de escape

Freio Estactonamanlo Spting brake 24"

DIREÇÃO

Modelo 2F SERVOCOM
Ti

8090
po Hidráulica

CAPACIDADE DE ABASTECIMENTO (L) —

Tanque de combustível
(DieseISSO) 150L

Reservatório de uréia (Arta
32) 19 1

Cárter do motor • Vohime 9,3 litros/com

TiHro

Caixa de Cárrájfo - Volume

Diferancial-Volume

4,6 liiros

9 IHros

DIMENSÕES

Entre eixos

Comprimento livre chassi
p/apEcações

Comprimento tola) veiculo

PESOS E CAPACIDADES

Peso em ordem de

Mardia

PBT - Peso Bruto Total

PST com 3' Eixo

(instalado por terceiros)

Carga Úlil * Carrocecia

3.750mm/

4350mm

4.335mm I

S.I44mm

6.S60mm /

7.420nim

Largura espero a espelho 2.900 mm

Circulo de Viragem 15,5 m /17,0 m

3.740 kg/3.800
kg

10.000 kg

12.000 Kg

6.260 Kg / 6.200
Kg

CMT - Capacidade máxima
de traçáo 15.500 kg

Carga Máxima Eixo
Dianteiro 3.200 Kg

Carga Máxima Eixo
Traseiro 6.800 Kg

CHASSI

TíJo Escada em LNE 38 - Perfil 'C Parafusado

Suspensão Díanieirs Molas parabóicas progressivas e Bana estabizadora

Suspensão Traseira Molas semi-elípticas progressivas de duplo estágio

e Barra estabilizadora

Amortecedores Dianteiro - Traseiro Telescúpicos de dupla ação

ITENS DE SÉRIE —-

Frekj Motor

Sistema Regulagem Aul.
Do Freio

Barra Estabilizadora

Traseira

CDindro Pneum. Aux, da

Embreagem

Apok} de cabeça

Conversor 24V 12V

Dellelores de ar (colunas
dtanietras]

Computador de bordo no
Ctuster

NS

NS PHold automático

NS

NS

NS

NS

NS

NS

Volante com regulagem de
altura e profundidade

Lanternas de LED

VentHaçâo forçada e
defrosJer

Dnlos reirátels

Tacógrafo digital

Kll Calibração e Limpeza

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

ITENS OPCIONAIS

Kll Basculamenio Retrovisor de Rampa D

Hidráulico da Cabine D
Vidro Vigia Traseiro D

Sistema Ar Quente D
Cores SoVdas (Amarelo,

Ar Condicionado D Verde, Azul) D

Vidro Elétrico D Cores MetáBcas (Prata,

Retrovisor Elétrico D Cinza, Marram) 0

□RL - Luz diurna D

Relação de Opcionais e Itens de Série Caminhões
Legenda: NS (Normal de Série) / D(DísponiveÍ)' NA (Não Aplicável)

www.agraie.com.br BR116 Kmi45 N-15104 - CEP 95059-520
Caxias do Sul-RS -Telelone; (34) 3238.8000 H O presente folheto serve meramente como informativo ilustrativo do produto, estando a Agrale, ou o proponente , aptos a

ofertar seus produtos com características ou opcionais diferentes dos aqui fnlomados, valendo para tanto, como documento
definitivo para oferta, a Proposta Comercial firmada pelo representante legal da empresa olertanie. AGRALE



INHÃO 10000

MWM MAXXrOHCE4.B

fnocoNVE P7.Euno V

«  Póü-tiaiamenlo de oases por

Koduçáo Calaiiiica iíeteliva (SCRj

das

)65cv(iai .32 kwio SaOOrpm

000 Nm n l?00/t60n rpm

Eleiròntca COMUON HAIL

24 V

t2V'lOO AO (02 urridaúesi

28 V/80 A

Orgânica - Moiiodísco a seco a acionsmeiilo hidiaulico

O disco 302 inm

EATONFS0 4bOSO

5 a (renicl a tc

1' 5,78:1 /2' 2,73.1 '3' l.C3:i :

4" 1,00; t . b* 0.770.1 ló 5,26 1

MERITüR MFS 08

Viga I cru aco lorjado

MERITOni 5-124

Eixo rígido etn .^çu estampado

4.,10

3,91 ' 4.HI 4 50 1

o Slandard (N5ll

áo opcionais

mico (BASEADO NAS RELAÇÕES NS E OPC)

I  102 Km/h (NSt

no HB7

no P8T (Stflrt

I 12 Kmli '1DV Kir/íi /9t) Kiti/li (OPC)

35.2% (NS)

31,5 Kinih (33.3 Kin/h /37,8 Krn/h (OPCi

24,5%

22.2% /23,3% /26,1 % (OPC)

16,5 CV • roN

23.V75R17,5"

6.75* » 17.5"

FHQOS — - - - -

Ffoia de Sarrtço Tambor "S CAM* Pneumátlco

Assistido Eleironicarnenle (ABS.EODATC)

com togiilageni auiománca - NS

Freio Motor (Acianamoiilo Atuaçáo) Eielro-ptiouniáiico Tubo de escape

Freio Eslscionamerito Spnng biake 24'

DIREÇÃO

Modulo Zr SERVOCOM
Eipo

8090
HidráuSca

CAPACIDADE DE ABASTECIMENTO (L) —

Tanque de combustível
(Oiesel S50) 150 L

Reservatóno de ureia (Arla
32) 19 L

Cáiloi do molor - Volume 9,3 lilros/coin
lUIro

C^iiia de Cârrtiia • Volume

Oifereitcial - Vuluine

4.6 litros

9 litros

DIMENSÕES

Eiibe 01*05

Comprimemo livre chassi
p'ap1icações

Comprimeiiio tolai veículo

3.750nBi»

4350m(n

4.335rT»m'

5.l44mm

6.560mfti ■

7,420uvii

Largura espelha a espelho 2.90Ü rnm

Circulo de Viragetn 15,5 rn/17.0 m

PESOS E CAPACIDADES

Poso em ordem de

Marcha 3,740 kg / 3,800
kg

PDT - Peso Bruto Total 10,000 kg

PBT com 3' Eixo

(instalado pO' lerceirosl ' 2.000 Kg

6.2C0 Kg / 6.200

Kg
Caiga UU • Canoceua

CMT - Capacidade maximn
de (ração 15.500 kg

C.irga Maxima Eixo
Diaiiiutin 3.200 Kg

Caiga Maxima Eixo
Traseiro 6.800 Kg

tscada em lne 38 -PerN 'O* Paialusado

Malas paiahai<;as progiessivas e Batia esiabè^adora

Molas semi-elipiicas progressivas de duplo estágio

e Baria eslubíli/adcjra

Telescópicos du dupla ação

ITENS DE SERIE

Freio Molor

Sistema Regulagom Aul.
Do Freio

Barra E-siabüi/adcra

Traseira

Cilindro Pneum. Au*. da

Emiiroagem

Apoio de cabeça

Convarsoc 24V 12V

Oelleiores de ar (colunas

dianteiras)

Compuiador de botdo no
CIiisiüi

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

Piloto automático

Volante com legulagnm dc
nhura a profundidade

Laniemas de LEO

VentHnção lorçada e
(lefrostet

Cintos relráleis

l.icogralo digital

Kil Calibtaçáo c Limpeza

NS

NS

NS

NS

NS

NS

ITENS OPCIONAIS -

Kil B.IW.iiLiinurilo

Hidráulico d;i CabinQ

Sislema Ai Quente

Al Condicsanado

Vidro ElóMco

Retromsoi FlftMCd

Reliovlsui clu Mjmiin

Vidro Vigln Tiasolro

Cores Sólidas (/Vmarelo,
Verde. AruI)

Cores Metálicas (Prata,
Cin2a. Mnirom)

OHL - lu* deutna

Relação de Opcionais e Itens de Série Caminhões

Legenda; NS (Normal dc Scrlc)' D(Disponivcl) / NA (Não Aplicável]

inleao - Trasenu

O oresetuú (ofriBio serva tnaiainenie como miormalivu liustialivo do prudulo, estando a Agrate. ou o pioponcnte aplos a

uleiiai saus produtos cum oniBuienslicas ou opcionais difereiiles dos aqui inlormados, valendo paia lanio. como donumerlo

deiinnivo para alerta, a Piuposta Comerciai lumada pelo repiesenianio togai da empresa olaiianie. AGRALE



J
f

-.v ,

tx,

M|M

iBlIjSlnl\
ADN



cnr^GO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR

Marca / Modelo Cummins ISB4.5160 P7-0

RODAS E PNEUS

Rodas Aco estampado

Tipo Diesel • 4 cilindros em linha Medidas (em polegadas) 17,5x6

Potência máxima cv (kW) 1 rpm (') 162cv(119kW)a2.30D rpm Pneus - Radiais com câmara 215/75R17,512PR

Tomue máximo - kqtm (Nm) / rirni D 56,1 kqfm (550 Nm) /1.500 rpm

Cilindrada total (cm^ 4.462 FREIOS

Diâmetro do pistão (mm) 107 A ar, tipo "S" Cam com circuito duplo, dianteiros
e traseiros a tambor e válvula sensível a carga.Curso do pistão (mm) 124 De serviço

Relação de compressão 17,3:1
A ar com molas acumuladoras

e atuação nas rodas ôaseíras
Sistema de Injeção Injeção Eletrônica - Common Rall De estacionamento

TRANSMISSÃO (CAIXA DE MUDANÇAS)
Marca/Modelo Eaton/ FSO-4505 C

Freio-motor
Válvula tipo borboleta no tubo do escapamento,

com acionamento eletropneumático

Acionamento Manual mecânica Área efetiva de frenaqem [cm') 2,242,4

Marchas 5 (cinco) marchas à frente e 1 (uma) ã ré

Relação de transmissão 1'marcha 5,78:1

2' marcha 2,73:1

DIREÇÃO

Marca/modelo ZF8090

3'marcha 1,63:1 Tipo Hidráulica, com esferas recirculantes

4' marcha 1:1 Redução 16,6-19,6:1

5' marcha 0,77:1

ré 5,26:1 (não sincr.) DESEMPENHO DO VEÍCULO (CÁLCULO TEÓRICO)
Relação de redução do eixo traseiro 3,90:1

EMBREAGEM Velocidade máxima em PBT (km/h) 108

Marca Sachs Capacidade máxima dc subida (%)

Acionamento Hidráulico Com PBT 38

Tipo
Disco simples orgânico a seco, Com GMT 27

(»m plató acionado por mola dlafragma Partida em rampa (%)

Diâmetro (mm) 330 Com PBT 29

Com GMT 21

EIXO TRASEIRO MOTRIZ

Marca/Modelo Dana 480

Obs.: Dados projetados por simulação de pertormance.

Redução (dupla velocidade) 3,90:1 PESOS (kg)

SUSPENSÃO
Pesos em ordem de marcha

Eixo dianteiro 2,140/2.165/2.180

Dianteira Eixo traseiro 1.000/1.005/1.010

Tipo Eixo rígido em aco forjado, com barra establlízadora Total 3.140/3.170/3.190

Molas Feixe de molas parabólicas Pesos - limite máximo especificado

Amortecedores Telescópicos, hidráulicos de dupla ação Eixo dianteiro 3.000

Traseira Eixo traseiro 5.250

Tipo Eixo rígido em aço estampado com barra establlízadora Peso Bruto Total (PBTI Homologado 8.250 y

Molas Feixe de mdas semielíoticas (orínctoal) e parabâlcas (auxiliar) Carga útil + carrocería 5.110/5.080/5.060

Amortecedores Telescópicos, hidráulicos de dupla ação r Ccuracídade Máxima de Tração (GMT) 11.000

SISTEMA ELÉTRICO

Altemador(V/A) 14/90

Obs.: Peso do veiculo sem opcionais. Sujeito a variação de +/- 2%.

LONGARINA (mm)

Bateria (quantidade / V / C(^ / Ah) 1/12 / 750/100 Altura externa do perfil 186

Largura externa da aba 70.9

CORES DISPONÍVEIS Espessura da chaoa 6.4

Material LNE 60

CAMINHÕES 1

A gente tem estrada.

VOLUMES DE ABASTECIMENTO (1)

Tanque de combustível 150

Reservatório de Aria 32 25

Oleo do motor

Com filtro 13

Sem filtro 11

Eixo traseiro

Dupla Velocidade 3.8

Transmissão 4.5

Sistema de arrefecimento 21

Direção hidráulica 2.5

DIMENSÕES (nun)
A - Balanço dianteiro 1.270

B - Balanço traseiro 1.570/1.840/1.840

C - Comprimento total 6.140/7.010/7.410

D • Distância carrocería ao eixo dianteiro 650

E - Dis&icla entre-eixos 3.300 / 3.900 / 4.300

F - Plataforma de carga 4.220 / 5.090 / 5.490

G - Altura aba superior longarína ao solo 750

H - Altura aba superior longarína á cabina 1.780

1. Altura aba superior longarína à cabine bascUada 2.190

J - Largura externa chassi 865

K - Largura máxima 2.155

L - Bitola dianteira 1.880

M • Bitola traseira 1.670

N - Raio de giro (m) 13.39/15,58/17,82

(*) Noima de ensaio NBHISO 1585

.,! ■
^  r- '*•-T. o:

Branco Ártico Prata Geada
sólida metáiica

Cinza Cambuíi

peroliraâa
Azul Maresias

perolizada
Vermelho Icarai

oeniiízada

Vermelho BarI

sólida

OvRiCuiacitiScrQiXesUenicirrormilecaiio WOm - Prararru Oe Csntrcie « Oi Ar pa Veculcs Autcnwores - nj [leanacàs 03 ti!» e ib rm amli«nit As irtorm^Ces m
(i3luaiiat2ainaiújaia[K28ijtfnmnda iOIZ imsoIj se smpiiai o fouc&i oeste imo PiecatsMQrnKseiKEWriusevufiOüctieicetieiiiieonietoífcoun. aRjtoiifiutaseuitniiluui.'
joimí 13. aneoaii» te eSKiluióes cosisiiles tus-ie Mb» sem piev» svisu OnueneeUmeuCaiipaie.eaigusüceiiMiiiiuniEaiissiwtaiUs ra nu sãi oioonais Uaisertueuimodeseijsiai^a

Disk Ford Caminhões

0800 703 3673
www.lordcanujtlioea.coniebr

BIGGER CAMINHÕES LTDA

RODPR 180 KM 04.
AGUA BRANCA

85601970 FRANCISCO BELTRÃO - PR

4635204500



DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO

PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2013

BIGGER CAMINHÕES LTDA

CNPJ:02.937.451/0001-85

lE: 90174979-50

ENDEREÇO; Rod PR 180, Km 04, S/N

Bairro; Água Branca Telefone: (46)3520-4500

Francisco Beltrão, PR

Declara o recebimento do Edital PREGÃO PRESENCIAL N.° 041/2013 anexos

l,!l,III.IV,V,VI,VII, Minuta de Contrato,referente aquisição de 01(um]caminhão,

eletrônico, nacional, novo, motor mínimo comlóOCV, mínimo cinco marchas para frente

e uma á ré,PBT mínimo de B.OOOkg, destinados a Serviços Obras e Serviços Urbanos

deste Município de Planalto.

Francisco Beltrão, 04 de julho de 2013.

MARLE

RG/4.206.954-0 / CPF;804.906.

Gerente de vendas

BIGGER CAMINHÕES LTDA

Rodov. Pr 180 Km 04 Bairro Água Branca
Francisco Beltrão PR - Cep 85601 -970

e-mail; vendasfb@biaüercamÍnhoes.com.br

Telefone: (46)3520-4500 Fax: (46)3520-4525
CNPJ 02.937.451 /OOO1-85 - lE - 90174979-50



município de planalto
CNPIN" 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85,750-000
e-maih planalto@rline,com.hr

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
PLANALTO - PARANÁ

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N" 041/2013

EMPRESA: ICAVEL VEÍCULOS LTDA

CNPJ N°: 84.938.430/0001-49

INSCRIÇÃO ESTADUAL N°: 32102965-56

ENDEREÇO: PR 483, N" 1771, ACUA BRANCA

CIDADE: FRANCSICO BELTRÃO ESTADO: PR

declara o recebimento do Edital PREGÃO PRESENCIAL N°

041/2013 anexos LII,UIJV,V,VLVII, Minuta de Contrato, referente

aquisição de 01 (um) caminhão, eletrônico, nacional, novo, motor

mínimo com 160 CV, mínimo cinco marchas para frente e uma à ré,

PBT mínimo de S.OOOkg, destinados a Serviços Obras e Serviços

Urbanos deste Município de Planalto.

Planalto-Pr.04 de julho de 2013

NOME: André Mello

RGN°: 5.977.842-0

ASSINATURA: Jê



iàAiriMECnC

CAMINHÕES

CARTA PARA CREDENCIAMENTO

Por este instrumento particular de procuração, a Bigger Caminhões Ltda, com sede

Rodov. Pr 180 Km 04 Bairro Água Branca Francisco Beltrão PR - Cep 85601-970,

inscrita no CNPJ/MF sob n.- 02.937.451/0001-85 e Inscrição Estadual sob n.-

90174979-50, representada neste ato pela sua sócia e procuradora Sra. Angela

Maria Meimberg, portadür[a3 da Cédula de Identidade RG n.- 4.025.037-9-SSP/PR

e CPF n.í'622.490.299-20. Credenciamos a Sra. Marlei Meier, portadora da cédula

de identidade sob o RG n.^ 4.206.954-0-SSP/PR e CPF sob RG n.s 804.906.629-00, a

participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL

N° 041/2013, instaurado pelo Município de Planalto, na qualidade de

representante legal da empresa, com poderes para representar a empresa,

elaborar proposta, oferecer lances, assinar atas, interpor de recurso e praticar

todos os demais atos que fizerem necessários.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Francisco Beltrão, 08 de julho de 2013.

Angela Maria MeimÍDerg

RG n.3 4.025.037-9-S|SP/PR

CPFn.%22.490.29^-20

Sócia e Procuradora

BIGGER CAMINHÕES LTDA

Rodov. Pr 180 Km 04 Bairro Água Branca
Francisco Beltrão PR - Cep 85601-970

e-mail: vendasfb@biggercaminhoes.com.b

Telefone: (46)3520-4500 Fax: (46)3520-452

CNPJ 02.937.451/0001-85 - lE - 90174979-
TAB
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REPIjBLICA federativa do brasil
SEGUNDO TABETIONATO DE NOTAS

FRANCISCO BELTRÃO - PR
Felipe Uriel Felipetto Malta - Tabelião
Jerônimo Roweder - Escrevente Substituta

tipo

CERTIDÃO:
CERTIFICO, a pedido vertial de parte interessada que, nesta
Serventia no livro de Procuração, N® 0184-P, nele às fis. 175,
encontrei lavrado o seguinte instrumento:
PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ
CAMINHÕES LTDA., como abaixo se declara;

ftcuração
nesta

s José

SAIBAM, quantos este f»úblico instrumento de
bastante virem, que, aos dezoito dias do mês de maio, do ano de dois mil e nove (18/05/2
cidade e Comarca de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, em Cartório, perante mim, .
Riquetti, Empregado Juramentado deste 2° Ofício de Notas, compareceu como outorgante a
BIGGER CAMINHÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro nesta ci
Francisco Beltrao~PR, à Rodovia PR-180, Km-04, Agua Branca, inscrita no
02.937.451/0001-85, com registro na Junta Comercial deste Estado sob n*' 4120^784-4, em
12/01/1999, neste ato representada, confonne documentos arquivados nesta Sep^Má^ em pasta
própria sob n" 257, por seu administrador, Sr. JOSETI ÃNTONIO MEI^BERG, brasileiro,
casado, empresário, portador da Cédula de Identidade R<3 654.228-PR, inscrito no
CPF/MF-127754369-00, residente e domiciliado à Rua Prudente de Moraes, n® 699, Centro, na cidade
de Dois Vizinhos-PR, reconhecido como o próprio por num. Empregado JurMaentado, à vista dos
documentos apresentados, do que dou fé. E, pela outorgante me foi dito que por este público

I  instrumento e na melhor forma de ̂direito, nomeia e constitüi sua bastante procuradora, a Sra.
ANGELA MARIA3IE^BERG, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade

; RG n° 4.025.037-9-SSP/PR, inscrita no CPF/MF-622490299-20, residente e domiciliada à Rua
i Cuiitiba, n® 2305, Bairro Nossa Sra. Aparecida, nesta cidade de Francisco Beltrâo-PR, para o fim
i especial de tratar dos negócios e atividades da firma outorgante, podendo para tanto, assmar contratos
I de venda de mercadorias comercializadas peiá^outorgante, com ou sem garantia de reserva de domínio
I ou -íúienação fiduciária, sendo-lhe, entretanto, expressamente vedado assinar em nome da outorgante
I quaisquer documentos que de qualquer forma rejíresentem garantia de dívida de tCTceiros, pessoas
físicas ou jurídicas," especialmente prestação de fiança, aval e outros aqui não especificados, mas
estranhos aos interesses sociais da outorgante; sacar e assinar duplicatas ou triplicatas de faturas de
mercadorias e serviços vendidos pela outorgante; emitir e assmar cheques, requisitando os respectivos
talonários; endossar para cobrança, caução ou desconto à estabelecimentos bancários, de duplicatas de
faturas emitidas pela outorgante,-bem como notas promissórias, letras de câmbio, cheques, duplicatas e
triplicatas de propriedade da outorgante, devendo sempre estes estabelecimentos levar os produtos de
tais operações à crédito da outorgante; retirar duplicatas ou triplicatas de faturas, notas promissórias
ou letras de câmbio de propriedade da outorgante independentemente de pagamento, de qualquer
banco, mesmo tratando-se de-títulos caucionados; conceder ou autorizar abatimentos e mesmo
descontos em títulos de crédito da outorgante; ordenar protestos de duplicatas e triplicatas de faturas,
notas promissórias, letras de câmbio ou cheques de propriedade da outorgante; expedir declaração de
venda de veículos motorizados ou documentos equivalentes à clientes que houverem efetuado as
compras dos citados veículos; assinar liberação de reserva de domínio de máquinas, veículos e outras

I mercadorias vendidas pela outorgante, após o pagamento pelo devedor ou avalista do preço e de
I eventuais juros e despesas de sua responsabilidade; endossar cheques emitidos em favor de bancos e

i:

S -S.- -sí
- .o Ç

%v

CUJOS valores revertam à crédito da oqtorgante; receber quantias que forem devidas à outorgarite, a
qualquer título, origem ou procedência por qualquer pessoa ou firma; por órgão do governo federal,
estadual ou municipal; por autarquias, empresas de economia mista e paraestatais; por Caixas
Econômicas, Prefeituras, Departamentos Federal e Estadual de Estradas de Rodagem e demais órgãos
públicos de tudo passando os competentes recibos, mesmo parciais, dar quitações, e, podendo mais,
na defesa de qualquer interesse da outorgante, requerer, alegar e assinar o que necessário for ji^to a
essas entidades; representar a outorgante em todas as-rnodalidades de licitações per^te quaisquer

I órgãos públicos federais, estaduais e municipais, entidades autárquicas e de economia mista, assinando
, propostas de vendas e outros documentos necessários e exigidos pelos referidos órgãos; depositar e

Rua Tenente Camargo, 1999 - Centro - Francisco Beltrão - PR - CEP: 85.601-510 - Telefax: (46) 3055-6200 00282
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS
FRANCISCO BELTRÃO -

/ ---- Fejipe Uriel Felipeí,to Malta - Tz
Rafaela Jerônimo Roweder -• ^creven/§ Substicut; OF/c

'sPcoratlevantar caução, assinar t^mos plante ̂  comissões desi^atfes para o jul^rnSrffnrT^g propos
apresentadas, podendo, também^credencíar por carta, empregados da outeffgfflite par^a
atos referidos neste item; representar, ainda, em Jmzo e especiÉdmente em assuntos tr^
junto a órgãos e entidades oficiais em questões de trabalko. Na hipótese de rescis^ do
trabalho que a outorgada m^tém com a outorgante, os poderes à mesma conferidos presente
instrumento considerar-se-ão automaticamente revogados, rqputando-se os atos após a
rescisão nulos de pleno dirdto e de inteira respons^lidade de sua autora. A outtíj^te comunicará
prontamente o desligamento do outorgado às entidades, estáie^iraeQtos banc^os, pessoas físicas e
jurídicas que m^tém negócios com a mesma, operando com base'neste instrumoito, para a respectiva
anotação do fato. Disse mais a outorgmite, que outorga ainda podres para a prática de outros atos não
e^cifícamente maidonados neste instriunento, porém mdispensáveis ao fiel desempadio do
presente mandato, tudo na legítima def^ dos direito? e interesses da outorgante. Fica èxpressam^te
vedado o substafeelecimeato desta. A outorgmite resava-se o uso dos me^os poderes ora
delegados, ficando ent^idido que a pr^ica de id^tÍGos atos, por ela mesma outorgante ou seus
prepostos, não constitui alteração do fffesente masd^. -^sse^ §lpediu§ e eu lhe lavrei esta
Procuração, a-^ual feita e lhe sendo, glBdog é achada confese, aceita, outorga e assina ccmiígG,
E^regado Ji^amentado, que a eserõvi, conferi, dou fé. ass^ ̂  piajüco e raso. D^paisa^ as
t^temunhas iiistrumentárias, co&ímme 11.2.18 do Có^go" de Ne«mas ̂  Corr^oria-Geral da
Justiça deste Estado, (aa) JO^-TI AMfONIO MED^ER-G."NA©A MAfô". É o que contém o
referido instrumento, ao qjiM me rafKiHto e dou fé. Ém testemuiAG da v^ade.

^micisco B^trè \de2©Ô9

Í.-TÍS-
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A presente fotocópia confere ccim-óaocumento
O referido é verdade e Dou Fé.

Francíico Beítrio • PS^8/07/2
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Ld:
Caminhões

ônibus

ANEXO II

PREGÃO PRESENCIAL N° 41/2013

TERMO DE CREDENCIAMENTO

ICAVEL veículos LTDA, com sede na PR 483 N 1771, AGUA BRANCA, FRANCISCO

BELTRÃO - PR, devidamente inscrita no CNPJ sob n.° 84.938.430/0001-49.

Credenciamos o Sr. ANDRÉ MELLO, portador da cédula de identidade sob n° 5.977.842-0
e CPF sob n° 024.396.399-82, A participar do procedimento licitatórío, sob a modalidade
de PREGÃO PRESENCIAL N" 41/2013, instaurado pelo Município de Planalto, na
qualidade de representante legal da empresa, com poderes para representar a empresa,
elaborar a proposta, oferecer lances, assinar atas, interpor de recurso, assinar as
declarações do edital ou qualquer outra e praticar todos os demais atos que se fizerem
necessários.

Por ser verdade, firmamos a presente.

-13303
O D3cO"!

üpii
m Ãã

Francisco Beltrão 05, de julho de 2013

f TABELlOfíATO
Francisco Beltrão

sa: Ií^yEI>VEICULOS LTDA
U N°: 84y38>430/0001-49

RES^TANTy: I^NEU GALESKI
CPF>í^ 823V2K299-9I

'^84.938.430/0001
ICAVEL VEÍCULOS

LTDA.
Rod. PR 483. 1771

B Água Branca - CEP 85601-195
Lprancisco Beltrão ParanáJ

ICAVEL VEÍCULOS LTDA.

Matriz-RodoviaPRíaS.n"!??! Cep85601-195 Francisco BelUâo - PR Fone
Filial-Rodovia BR 277,Km 562.6 Cepe581&-660 Cascavel-PR Fone

Filial - Rua TucuruI, 351 Cep BS031-3S0 Guarapuava - PR Fone
Filial - Av. Olímpio Rafagnln, 3333 Cep 65862-210 Foz do Iguaçu - PR Fone: (45) 3026-7400

VISITE NOSSO SITE-WVW.ICAVEL.COM

(46)3211-6000

(45)2101-6000

(42) 3629-7400

CNPJ 64.938.430/0001-49

CNPJ 84.936.430/0002-20

CNPJ 64.936.430^)004-91

CNPJ 84.936.430/0003-00

lE 32102965-56

lE 90177446-09

lE 90554190-06

lE 90571632-60 kavel



I cavei
CaminkSes e ônibus

REPÚBLICA FEDERATIVA 00 BRASIL
COMARCA OE FRANCISCO BELTRÃO •
RUA VER. ROMEU L. WERLANG, 1068 - C
TELEFAX (46) 3524-3480

Reccílheco por semelhança a a
omy? süjíWGE uinssARA

Em Testo

Fr^cisco

OUTORGANTE:

W

OUTORGADO:

PODERES:

PROCURAÇÃO

fí^ ' Let 13228(íéi!®^
T  SEL®^

TABEI
ACEMA

REVENT

JR. BARDOS

ICAVEL VEÍCULOS LTDA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO
PRIVADO COM SEDE A RODOVIA PR 483, N 1771 NO
BAIRRO A GUA BRANCA NA CIDADE DE FRANCISCO
BELTRÃO - PR, COM CNPJ: 84.938.430/0001-49,
REPRESENTADA PELA SUA SÓCIA ADMINISTRATIVA,
SOLANGE JOSSARA FARIAS DOS SANTOS PERDONCINI
PORTADORA DO RG: 6.128.330-7 E DO CPF: 867.272.659-68.

IRINEU GALESKI, BRASILEIRO, CASADO, PORTADOR DO
RG: 5.919.060-1, E DO CPF: 823.921.299-91. RESIDENTE E
DOMICILIADO NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO - PR

REPRESENTAR A EMPRESA ICAVEL VEÍCULOS LTDA. CNPJ:
84 938.430/0001-49 E TAMBÉM SUAS FILIAIS. EM
LICITAÇÕES JUNTO A PREFEITURAS MUNICIPAIS, JUNTO A
BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS E TAMBÉM JUNTO A
BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES. EM TODOS OS
SISTEMAS DE LICITAÇÕES ELETRÔNICAS, PODENDO O
MESMO ASSINAR PROPOSTAS. REQUISIÇÕES. SOLICITAR
DOCUMENTOS. ACEITAR OU NÃO AS CONDIÇÕES DA
LICITAÇÃO, SOLICITAR E ASSINAR ATAS. OFERTAR LANCES
VERBAIS IN LOCO OU POR ESCRITO (PREGÃO
ELETRÔNICO), ENFIM CUMPRIR COM TODA E QUALQUER
EXIGÊNCIA PERTINENTE A PROCESSOS LICITATÕRIOS DE
QUALQUER MODALIDADE, PODENDO INCLUSIVE INTERPOR
RECURSOS E CREDENCIAR OU NOMEAR OUTROS PARA
REPRESENTAR O OUTORGANTE NA ABERTURA DE
EDITAIS.

FRANCISCO BELTRÃO-PR. 14 DE f^AIO Df^

ICAVEL VEÍCULOS LTDA.
Rodovia PR 483 nr. 1771

Bairro Água Branca - Francisco Beltrão - Pr.
www.icavei.com

SOLANGE J. F. DOS SANTOS ̂RDONCINI (
SÓCIA ADMINISTRATIVA

C.G.C : 84.938.430/0^001-49
e -mail; icavelfbíSigaval.com

Fone: (46) 3211 6000
Fax: (46) 3211-6005
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AVELINO GRAL, brasileiro, natural de Guaporé - RS, casado em regime de
Comuntião Universal de Bens, nascido em 23/05/1943, empresário, portador
da carteira de identidade Civil - RG n°. 12R-564.024, expedida pelo SSP/SC e
CPF n°. 004.746.909-97, residente e domiciliado em Chapecó - SC, à Rua
Sete de Setembro, 93-E. Apto. 02, Centro, CEP 89:802-220, JOÃO CARLOS
SCOPEL, brasileiro, natural de Guaporé - RS, divorciado, nascido em
20/12/1956, administrador de Empresas, portador da carteira de identidade -
RG n° 12R-200.457, expedida pela SSP/SC e CPF n°. 249.647.869-00,
residente e domiciliado em Chapecó - SC, à Rua Curitiba, 179, Apto. 301,
Centro CEP 89.801-340; SOLANGE JOSSARA FARIAS DOS SANTOS

PERDONCINI, brasileira, natural Capanema - PR, casada em regime de
comunhão parcial de bens, nascida em 19/04/1971, empresário, portador da
Carteira de identidade Civil - RG n°. 6.128.330-7, expedida pela SSP/PR e
CPF n°. 867.272.659-68, residente e domiciliada em Cascavel - PR, a Rua

Belo Horizonte, 809, Centro. CEP 85.802-010, Únicos sócios componentes da
sociedade empresarial limitada, denominada "ICAVEL VEÍCULOS LTDA", com
sede e domicilio na cidade de Francisco Beltrão - PR, á Rodovia PR 483, n.°

1771, bairro Água Branca, Cep 85.601-195, com contrato social, arquivado na
M.M. Junta Comercial do Paraná sob o n°. 41202682092, em 09.01.1992, e
ultima alteração sob o n°. 20108241718, em 19/11/2010, e inscrita no CNPJ
sob n°. 84.938.430/0001-49, resolvem alterar e consolidar seu contrato social

primitivo e posteriores alterações e o fazem por este instrumento na melhor
forma de direito e sob as cláusulas e condições seguintes:

CI_ÁUSULA PRIMEIRA - Fica alterada a Cláusula Terceira do contrato social
em virtude de abertura e adequação de ruas pela Prefeitura Municipal, onde o
endereço da filial localizada defronte a Rod. BR 277 KM 351, passa a ser o da
Rua Tucurui, n° 351, Bairro Conradinho - CEP.: 85045-302 - Guarapuava -
Paraná.

CLÁUSULA SEGUNDA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do
contrato social.

CLÁUSULA TERCEIRA - CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: Os sócios
decidem, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social,
tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições
contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições de referida Lei n°.
10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

ICAVEL VEÍCULOS LTDA

CNPJ/MF N° 84.938.430/0001^9

CONSOLIDAÇÃO

CONTRATO SOCIAL

AVELINO GRAL, brasileiro, natural de Guaporé - PS, cas^o em regime de
Comunhão Universal de Bens, nascido em 23/05/1943, enriresário, portador
da carteira de identidade Civil - RG n°. 12R-564.024, expedida pelo SSP/SC e
CPF n°. 004.746.909-97, residente e domiciliado em Chapecó - SC, à Rua
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Sete de Setembro. 93-E. Apto. 02. Centro. CEP 89.802-220, JOÃO CARLOS
SCOPEL, brasileiro, natural de Guaporé - RS, divorciado, nascido em
20/12/1956. administrador de Empresas, portador da carteira de identidade -
RG n°. 12R-200.457. expedida pela SSP/SC e CPF n° 249.647.869-00,
residente e domiciliado em Chapecó - SC, à Rua Curitiba, 179, Apto.
301,Centro CEP 89.801-340; SOLANGE JOSSARA FARIAS DOS SANTOS
PERDONCINI, brasileira, natural Capanéma - PR,' casada em regime de
comunhão parcial de bens, nascida em 19/04/1971, empresário, portador da
Carteira de identidade Civil - RG n°. 6.128.330-7, expedida pela SSP/PR e
CPF n° 867.272.659-68, residente e domiciliada em Cascavel - PR, a Rua Belo
Florizoníe, 809, Centro, CEP 85.802-010, Únicos sócios componentes da
sociedade empresarial limitada, denominada "ICAVEL VEÍCULOS LTDA", com
sede e domicilio na cidade de Francisco Beltrão - PR, à Rodovia PR 483, n.°
1771, bairro Água Branca, Cep 85.601-195, com contrato social, arquivado na
M.M. Junta Comercial do Paraná sob o n°. 41202682092, em 09.01.1992, e
ultima alteração sob o n°. 20108241718, em 19/11/2010, e inscrita no CNPJ
sob n°. 84.938.430/0001-49, resolvem consolidar seu contrato social primitivo e
posteriores alterações e o fazem por este instrumento na melhor forma de
direito e sob as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial de
ICAVEL VEÍCULOS LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade tem a sua sede na Rodovia PR
483, número 1771, Bairro Água Branca, Cep 85.601-195, na cidade de
Francisco Beltrão estado do Paraná.

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade mantém uma filial criada na
cidade de CASCAVEL - PR, localizada na Rodovia BR 277, KM 582,6, Bairro
PARQUE INDUSTRIAL, CEP-85.818-560, para a qual fica destacado, para fins
fiscais, o capital social no valor de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e
quinhentos mil reais), uma filial criada na cidade de FOZ DO IGUAÇU - PR,
localizada na Avenida Olímpio Rafagnin, n° 3333, Bairro PARQUE
PRESIDENTE II, CEP 85.862-210, para qual fica destacado, para fins fiscais, o
capital social de R$ 500,000,00 (quinhentos mil reais) e uma filial criada na
cidade de GUARAPUAVA - PR, localizada na Rua Tucurui, 351 - Bairro
Conradinho, CEP: 85045-302.

CLÁUSULA QUARTA - O objeto da sociedade é o COMÉRCIO DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES NOVOS E USADOS, COMERCIO DE PEÇAS,
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES,
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES,
CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULOS, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E
COMISSIÇNAMENTO DE SERVIÇOS FINANCEIROS.

CLÁUSULA QUINTA - O capital social será de R$ 9.540.000,00 (nove
milhões, quinhentos e quarenta mil reais) divididos em 9.540.000 (nove milhões
quinhentos e quarenta mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada
uma, integralizadas neste ato, em moeda corrente do País, pelos sócios:

Quotista N° Quotas Valor em R$ %
João Carlos Scopel 4.989.420 4.989.420,00 52,30
Avelino Gral 3.882.780 3.882.780.00 40,70
Solanqe Jossara Farias dos Santos
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Perdoncini 667.800 1 667.800,00 7,00

Total 9.540.000 9.540.000,00 100,00

CLÁUSULA SEXTA - A sociedade Iniciou suas atividades em 15 de Janeiro de

1992 e seu prazo de duração é indeterminado.
CLÁUSULA SÉTIMA - As quotas de capital social são indivisíveis e não

poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento unânime
dos demais sócios, 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.

PARÁGRAFO ÚNICO - Cabe ao sócio que desejar ceder suas quotas
ou retirar-se da sociedade, comunicar aos demais, por escrito, com prazo de 60
(sessenta) dias, garantindo aos sócios remanescentes o direito de preferência
na aquisição das mesmas. Caso nenhum dos sócios usar o direito de

preferência, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o recebimento do
aviso de que trata esta cláusula, tem o sócio cedente a liberdade de transferir
suas quotas a terceiros.

CLÁUSULA OITAVA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao
valor de suas quotas, mas todos respondem soiidariamente pela integralizaçào
do capital social.

CLÁUSULA NONA - A administração da sociedade caberá ao
Administrador SOLANGE JOSSARA FARIAS DOS-SANTOS PERDONCINI,

brasileira, natural Capanema - PR, casada em regime de comunhão parcial de
bens, nascida em 19/04/1971, empresário, portador da Carteira de identidade
Civil - RG n° 6.128.330-7, expedida pela SSP/PR e CPF n° 867.272.659-68,
residente e domiciliada em Cascavel - PR, a Rua Belo Horizonte, 809, Centro,
CEP 85.862-010, com os poderes de administrar e assinar quaisquer
documentos pertinentes a operacionalização da empresa, autorizado o uso do
nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse
social; vedado em assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas
ou de terceiros; e vedado ainda em onerar ou alienar bens imóveis, da
sociedade, sem autorização dos demais sócios. Ficando permitido onerar ou
alienar quaisquer outros bens móveis, veículos, máquinas e equipamentos sem
a autorização dos demais sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA - Ao término de 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 apuradas, salvo em disposição em contrário tomada pela
unanimidade dos sócios.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A sociedade poderá deliberar sobre a
distribuição dos lucros apurados em balanços intermediários, podendo também
ser distribuídos mensalmente, de acordo com balanços globais levantados para
esse fim, à distribuição dos lucros será na proporção de sua participação no
capital social ou de forma diferenciada através de ata de reunião, por
unanimidade dos sócios.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os prejuízos ou perdas serão acumulados
para compensação com lucros em exercícios futuros, ou suportados pelos
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DÉCIMA SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

sócios na proporção de sua participação no capital social, salvo disposição
contrária tomada, através de ata de reunião, por unanimidade jlos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A sociedade pooerá a qualquer
tempo, abrir ou fechar filial, mediante alteração contratual assinada por todos
os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Os sócios poderão de comum acordo,
fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observados os limites
admitidos pela legislação do Imposto de Renda.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Falecendo ou interditado qualquer
sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e

o incapaz. Não havendo possivel ou inexistindo interesse destes ou dos sócios
remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na
situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço
especialmente levantado. O mesmo procedimento será adotado em outro caso
em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - A Assembléia dos sócios é o órgão
soberano para as decisões mais importantes e reunir-se-ão ordinariamente
uma vez por ano ou extraordinariamente, sempre que convocada pela
administração da sociedade ou por qualquer um dos sócios.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Assembléia Ordinária ocorrerá sempre no
primeiro trimestre seguinte ao término do exercício fiscal e será convocada, por
escrito, pelo administrador, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.
Nesta Assembléia serão analisados e votados os Balanços da Sociedade.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Assembléia Extraordinária poderá ocorrer
a qualquer momento, sempre que haja um fato relevante, podendo ser
convocada pelo administrador ou por qualquer dos sócios. A convocação
deverá ser feita por escrito, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias,
descrevendo claramente a pauta dos assuntos a serem discutidos e votados.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Assembléia Extraordinária deverá se
reunir sempre que devam ser apreciados e votados os seguintes assuntos:
1. Aquisição ou venda de participações em outras empresas;

Aquisição ou venda de bens imóveis;
Contratações de empréstimos e/ou financiamentos;
Aumento de capital;
Constituição de garantias, fianças; caução; a*/ais; penhor mercantil ou
hipotecas em operações de interesse da sociedade ou em sociedade de
que participe como sócia, acionista ou quotista; e
Outros assuntos de relevância.

PARÁGRAFO QUARTO - As Assembléias acontecerão sempre em
primeira chamada, devendo estar presentes no mínimo sócios ou
representantes de 75% (setenta e cinco por cento) do Capital Social e as
deliberações serão tomadas de acordo com o quorum mínimo de 75% (setenta
e cinco por cento) do capital social.

PARÁGRAFO QUINTO - Os sócios titulares deverão estar presentes
nas Assembléias e no caso de impedimento, o seu representante deverá
apresentar uma procuração por escrito,

6.
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PARÁGRAFO SEXTO - Um sócio poderá designar outro sócio para
representá-lo e votar nas Assembléias, devendo, entretanto, apresentar uma
procuração para cada Assembléia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Os administradores declaram, sob as
penas da lei, que não estão impedidas de exercer a administração da
sociedade, 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 de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Fica eleito o foro de Francisco Beltrão -
PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes
deste contrato.

E, por assim terem justos e contratados, lavram, datam e assinam, o
presente instrumento em 5 (cinco) vias de igual teor e forma, obrigando-se
fielmente, por si e seus herdeiros, a cumpri-lo em todos os seus termos.

Francisco Beltrão-PR, 18 Agosto de 2011.

João Carlos Scopel AvelincFGral

Solange Joss^a Fáçfas dos
Santos Perdoncini
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PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2013

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

BIGGER CAMINHÕES LTDA

CNPJ:02.937.451/0001-85

ENDEREÇO: Rod PR 180, Km 04, S/N

Bairro: Água Branca Telefone: (46]3520-4500

Francisco Beltrão, PR

O representante legal da empresa Sra. Marlei Meier, na qualidade de Proponente

do procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N.°041/2013,

instaurado pelo Município de Planalto, declara para fins de direito que a referida

empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital

de licitação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

W

Francisco Beltrão, 08 de julho de 2013.

I
MARLEI

RG:4.2Ü6.954-0 / CPF:

Gerente de vendas

BIGGER CAMINHÕES LTDA
Rodov. Pr 180 Km 04 Bairro Água Branca
Francisco Beltrão PR - Cep 85601 -970

e-mail: vendasfb@bimtercaminhoes.com.br

Telefone: (46)3520-4500 Fax: (46)3520-4525

CNPJ 02.937.451 /OOO1 -85 - lE - 90174979-50
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PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2013

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
DE HABILITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: ICAVEL VEÍCULOS LTDA

CNPJ N° 84.938.430/0001-49

ENDEREÇO: ROD. PR 483 N° 1771 - AGUA BRANCA FONE: (46)3211-6000

MUNICÍPIO: FRANCISCO BELTRÃO EST: PARANÃ

O representante legal da empresa ICAVEL VEÍCULOS LTDA, na

qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO

PRESENCIAL N° 041/2013, instaurado pelo Município de Planalto, declara para

fins de direito que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos de

habilitação exigidos no respectivo edital de licitação.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Francisco Beltrão 05, de julho de 2013

Empresa: ICAVEL VEÍCULOS LTDA
CNPJ N": 84.938.430/0001-49

^ REPRESENTANTE: ANDRÉ MELLO

CPF N°: 024.396.399-82

ICAVEL veículos LTDA.

Matriz-Rodovia PR 483, n' 1771 Cep 85601-195

Filial - Rodovia BR 277.Km 582.6 Cep 65816-560

Filial - Rua Tucurui, 351 Cep 85031-350
Filial - Av Olímpio Rafagnln, 3333 Cep 65862-210

WSITE NOSSO SITE - VWWV.ICAVELCOM

■^84.938.430/0001-49^
ICAVEL VEÍCULOS

LTDA.
Rod. PR 483,1771

B Água Branca - CEP 85601-195
L^r^^sco Beltrão ParanáJ

Francisco Belirão - PR

Cascavel - PR

Guarapuava - PR
Foz do Iguaçu - PR

Fone: (46)3211-6000
Fone; (45) 2101-6000
Fone: (42) 3629-7400
Fone: (45) 3026-7400

CNPJ 84.938.430/0001-49

CNPJ 84,938.430/0002-20

CNPJ 84.938.430/0004-91
CNPJ 84.938.430/0003-00

IEfe21Q2965-56
lE 60177448-09

IEK)55419a-O0
lE ^571632-80 .  Icavel
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Município de Planalto

Pregão Presencial 41/2013

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

Página: 1

CNPJ: 84.938,430/0001-49 Fornecedor: ICAVEL VEÍCULOS LTDA

Endereço: PR483 1771 - AGUA BRANCA - FRANCISCO BELTRAO/FR-CEP 85601-195

Inscrição Estadual: 321.02965-56 Contador: VALDILETE

E-mail: VENDASICAVa@ICAVÊL.COM

Telefone: 46 32116000 Fax: 46 32116004 Celular: 46 99350246

Telefone contador: 046 32116000

Representante: ANDRÉMaLO CPF: 024.396.399-82

Endereço representante: PR483 1771 - AGUA BRANCA - FRANCISCO BaTKAO/PR - CEP85601-195

E-mail representante: VENDASICAVa@iCAVa.COM

Banco: 237 - BRADESCO Agência: 1467-2 - BRADESCO - FRANCISCO BaTRAO/PR

Lote : 001 Lote 001

RG: 59778420

Conta: 7064-5

Telefone representante: 46 32116000

Data de abertura:

N® Item Descrição do Produto / Serviço Qtde. Unid. Preço Máximo Marca Preço Unitário Preço Total

001 Caminhão, eletrônico, nacional, novo, motor mínimo com 160 CV, mínimo

cinco marchas para frente e uma à ré, PBT minímo de S.OOOkg, distancia entre eixos mínima
de 3.90 metros, equipado com caçamba metálica basculante capacidade de 4m3, cantos

quadrados, cinco tampas,

dimensões internas 4000x2050x500mm, com laterais construída em chapa de aço 3/16;
reforçada extemamente com calhas laterais em chapa de aço dobradas em perfil 'U'; posição
de descarga na traseira em sentido vertical com ângulo de 45°,tampa traseira abertura Lateral
roteiro de calhas extemo no assoalho, chapa fundo 1/4', protetor de cabine; chassi e sob

chassi em viga "U'. Sistema de levantamento hidráulico com ação direta, bomba hidráulica,
tomada de força. Para lamas em chapa de aço: para choque traseiro com reforços; para barros
traseiros de borracha: tanque reservatório para óleo hidráulico; porta estepe na parte frontal do
chassi entre cabine e caçamba; pára-choque traseiro, faixas refletivas. Pintura em fundo

especial anticorrosivo com acabamento em esmalte sintético na cor solicitada.

GARANTIA DE FÁBRICA E REVISÕES OBRIGATÓRIOS INCLUÍDAS. NO MÍNIMO DE 12
(DOZE) MESES.

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega; 30 dias

1,00 UN 140.000,00 VOLKSWAGEN - MODELO 8.160 OELIVERY 139.850,00 139.850,00

PREÇO TOTAL DO LOTE

TOTAL DA PROPOSTA:

139.850,00

139.850,00

ICAVEL veículos LTDA

CNPJ: 84,938.430/0001-49

esProposla - Versão. 1.1.3.3

•"84.938.430/0001-49^
ICAVEL VEÍCULOS

LTDA.
Rod. PR 483.1771

B Água Branca - CEP 85601-195
Lprandsco Beltrão Paran^

1C/07/2013 14:37 57



Icavel
Caminhões - Ônibus

COVG

Caminhões

ônibus

PREGÃO PRESENCIAL N° 41/2013

PROPOSTA DE FORNECIMENTO

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto da presente licitação PREGÃO
PRESENCIAL n° 41/2013, acatando todas as estipuiações consignadas no respectivo
Edital e seus anexos.

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:
NOME DA EMPRESA: ICAVEL VEÍCULOS LTDA
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 84.938.430/0001-49 / 32102965-56
ENDEREÇO: PR 483, N 1771, AGUA BRANCA, FRANCISCO BELTRÃO PR
TELEFONE/FAX: (46) 3211-6000 / 3211-6004
REPRESENTANTE e CARGO: ANDRÉ MELLO / GERENTE VENDAS

CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF: 5.977.842-0 / 024.396.399-82

AGÊNCIA e N° DA CONTA BANCÃRIA: BRADESCO AG 1467-2 CC 7064-5

2. PREÇO

LOTE: 1 - Lote 001

Item Código
sistema

34137

Nome do produto/serviço

Caminhão, Marca Volkswagen,
modelo 8-160 Delivery, ano/modelo
2013/2013, eletrônico, nacional,
novo, motor de 160 CV, cinco
marchas para frente e uma à ré, PBT
de 8.150kg, distancia entre eixos de
3,90 metros, equipado com caçamba
metálica basculante marca VEGINI,
capacidade de 4m3, cantos
quadrados, cinco tampas, dimensões
internas 4000x2050x500mm, com

laterais construída em chapa de aço
3/16; reforçada externamente com
calhas laterais em chapa de aço
dobradas em perfil "U"; posição de
descarga na traseira em sentido
vertical com ângulo de 45",tampa
traseira abertura Lateral roteiro de

calhas externo no assoalho, chapa
fundo 1/4", protetor de cabine;
chassi e sob chassi em viga "U" .
Sistema de levantamento hidráulico

com ação direta, bomba hidráulica,

tomada de força. Para lamas em
chapa de aço; para choque traseiro
com reforços; para barros traseiros
de borracha; tanque reservatório
para óleo hidráulico; porta estepe na
parte frontal do chassi entre cabine e

Quantidade

1.00

Unidade

UN

Preço
unitário

139.850.00

{Cento e trinta
e nove mii

oitocentos e

cinqüenta
reais)

Preço
total

139.850,00

(Cento e trinta
e nove mil

oitocentos e

cinqüenta
reais)

ICAVEL veículos LTDA.

Matriz-Rodovia PR 483, n° 1771 Cep 05601-195 Francisco Beltrão - PR Fone: (46) 3211-6000
Filial-Rodovia BR 277.Km 562,6 Cepe5818-560 Cascavel-PR Fone: (45) 2101-6000

Filial - Rua Tucurui, 351 Cep 65031-350 Guarapuava - PR Fona: (42) 3629-7400

Flltal-Av. Olímpio Rafagmn, 3333 Cep 85862-210 Foz do Iguaçu-PR Fone: (45)3026-7400

VISITE NOSSO SITE - WWW.ICAVELCOM

CNPJ 84.936.430rtX>01-49

CNPJ 84.938.430rtX)02-20

CNPJ 84.938.430/0004-91

CNPJ 84.938 430/0003-00

lE 32102965-56

lE 90177448-09

lE 90554190-08

1E90571632-80 ^ IcflVei



Icavel
Caminhões - Ônibus

Ca>M>4>a«« Caminhões

ônibus

caçamba; pára-choque traseiro,
faixas refletivas, Pintura em fundo

especial anlicorrosivo com
acabamento em esmalte sintético na

cor solicitada.

GARANTIA DE FÁBRICA E
REVISÕES OBRIGATÓRIOS
incluídas, df: 12 (doze) meses.

TOTAL R$ 139,850,00

(Cento e trinta
e nove mil

oitocentos e

cinqüenta
reais)

Validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.

No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas
e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim
como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a
contratação.

3. PRAZO DE ENTREGA

De acordo com o especificado no Edital de 30 dias

4. DECLARAÇÃO

Declaramos que conhecemos, concordamos e atendemos a todas as especificações do
edital.

Francisco Beltrão - PR, 05 de julho de 2013.

^esa: ICAVEL VEÍCULOS LTDA

N°: 84.938.430/0001-49
REPRESENTANTE: ANDRÉ MELLO

CPF N°: 024.396.399-82

ICAVEL veículos LTDA.

Malfiz -Rodovia PR 483, 1771

Filial - Rodovia BR 277,Km 502,6

Filial - Rua Tucurul, 351

Filial - Av. Olímpio Rafagnin, 3333

84.938.430/0001-49^
ICAVEL VEÍCULOS

LTDA.
-  Rod. PR 483. 1771
B Água Branca - CEP 85601-196
Lfrancisco Çfijtrâo Paran^

Cep 65601-195

Cep 85818-550
Cep 85031-350
Cep 85862-210

Francisco Beltrão - PR

Cascavel - PR

Guarapuava - PR

Foz do Iguaçu - PR

Fone: (46)3211-6000

Fone (45)2101-6000

Fone: (42)3629-7400

Fone: (45)3026-7400

CNPJ 84.938.430^0001-49

CNPJ 84.938 430/0002-20

CNPJ 84.938.430/0004-91

CNPJ 84.938.430/0003-00

VISITE NOSSO SITE - WWW.ICAVEL.COM

lE 32102965-

lE 90177448-1

lE 90554190-

lE 90571632-1 I cavei
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Especificações Técnicas
Delivery 8.160

Dimeniões principaif (mm)

MOTOR

Fabricante / Modelo Cummins / ISF160

N" de cilindros / Cilindrada (cm') 4 cil / 3800
Polôncia LÍQ- Mílx. • cv (kwl iffi rnmCl 160(119)02600

Tortiuc Lia. Mílx. • Nm i» rom C) 600 Nm íffi 1300 -1700
Sistema de Iniccào Common Rail

Comorcssor de Ar Wabco (160 cm3)
Norma de Emissdes Proconve P7

Tecnolosia de Emissões SCR
Cl Vaittrrs cunioriru» NlIflIU) isas

TRANSMISSÃO

Fabricante 1 Modelo 7-r 1 S5-420 HD

Tipo / Acionamento Manual / à cabo

N" de marchas 5 à frente (slncronizadasl, 1 à ré
Itclacão de transmissão: 1* 5,72:1

2» 2.73:1

3« 1,61:1

4* 1,00:1

5" 0.76:1

Ré 5.24:1

Sistema deTiacão 4x2

EMBREAGEM

Fabricante / Titro Valeo / monodisco a seco, revestimento oreânlco
Acionamento Push tvoe. hidráulico assistido a ar
Diâmetro do disco (mm) 330

EIXO DIANTEIRO

Fabricante / Modelo Sifco / 7K

Tino Viea "1" em aco forjado

EIXO TRASEIRO MOTRIZ

Fabricante / Modelo Dana 264

Tipo Eixo rfeidn com carcaça fundida e braços forjados
Relação de redução 4.10:1/4,30:1/4.63:1

SUSPENSÃO

Dianteira Molas parabólicas, amortecedores hidráulicos telescópicos
de duDÍa ação, barra estabiiizadora

Traseira Euco rigido motriz, molas principais semi-elípticas
de açao progressiva, molas auxlliarcs parabólicas,

amortecedores hidráulicos telescópicos de
dupla ação, barra estabiiizadora

DIREÇÃO

Faliricante / Modelo 7F /8090

Tino Hidráulica inteeral com esferas rccirrulanres

CHASSIS

Tipo Escada, longarinas retas de perfil "U" constante.
rebitado e narafusado

Material LNE38

Módulo seccional <cdi'1 108

RODAS E PNEUS

Tino Aco (6,0" X 17,5")

Pneus 215 / 75 R17.5

FREIOS

Freio de Serviço Ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras
Tipo / Circuito S-camc / circuitos independentes, reservatório Iripln

e secador de ar com filtro coalesceme.

Freio de Estacionamento Câmara de molas acumuladoras
Atuação Rodas traseiras

Acionamento Válvula moduladora no painel
Freio motor / TIdo Válvula tipo borboleta no tubo do escapamento

Acionamento Elctrooneumático, tecla no painel e comando no acelerador

SISTEMA ELÉTRICO

Tensão Nominal i7,V

Bateria 12V-l00Ah
Alternador SOA -14V

VOLUMES DE ABASTECIMENTO (1)

Combustível / material 150 / Plástico (80 p/ EE 2B50mm)
Cártercom filtro 13,0

Caixa de Mudanças 3,2

Eixo Traseiro 3,8

Direção 2,5

Sistema de Arrefecimento 21,0

Thnauede uréia (ARLA32) 23,0

DIMENSÕES (mml

Distância entre eixos A 2850 3.300 3900 4300

Balanço dianteiro 1248

Balanço traseiro B 1282 1884 1284 2134

Comprimento total C 5380 6432 6432 7682

Altura da Plataforma de Carga D 626

Largura máxima dianteira (extremos do nara-choaue) 2052

Distancia emrc longarinas (externa) 865

Bitola dianteira 1710

Bitola traseira 1669

Vão livre dianteiro 217

Vão livre traseiro 203

Angulo de entrada E 20»

Angulo de salda F 29» 21» 30» 16»

PESOS Ika)

Peso em ordem de marcha (Total) 3000 3050 3110 3200

Eixo dianteiro 2190 2200 2200 2170

Eixo traseiro 810 850 910 1030

Capacidade técnica (Total) 8150

Eixo Dianteiro 3000

Eixo Traseiro 5150

Peso bruto total (PBTI • homologado 8150

PBT com 3 eixo 10500

Peso bruto lotai Combinado (PBTC) - homologado 10500

Capacidade Máxima de Tnicão (CMII 10500

Capacidade Máxima de Carga Ütil
♦ carroceria 5150 .5100 5040 4950
()b\ 0« pf50« poOrm devido aos fteiu üpcianaH. Toler&ncU • <hi• J%. iKfifertnaa NDH SSO1176)

DESEMPENHO (Cálculo Teáricol

Relação dc redução do eixo traseiro 4,!0;1 4,30:1 4,63:1

Velocidade máxima (km/h) 121 116 109

Capacidade de rampa em PBT (%) 43 45 49

Partida em rampa em PBT (%) 31 33 36
DdJos pm^CiuJu* por sinuUç&o d« perfomuAce

Dados técnicos sujeilos a nJieraçôes sem vnsa prévio. Imagens meramenteUustndvas.



implementos rodoviários
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cnr^GO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR

Marca / Modelo Cummíns ISB4.5160P7-0

Tipo Diesel - 4 cilindros em linha

Potência máxima - cv (kW) / rpm (*) 162 cv (119 kW) a 2.300 rpm

Torque máximo - kqfm (Nm) / rpm C) 56,1 kqfm (550 Nm) /1.500 rpm

Cilindrada total (cm^ 4.462

Diâmetro do pistão (mm) 107

Curso do Dístão (mm) 124

Relação de compressão 17,3:1

Sistema de injeção Iniecão Eletrônica - Common Rall

TRANSMISSÃO (CAIXA DE MUDANÇAS)
Marca/Modelo Eaton/ FSO-4505 C

Acionamento Manual mecânica

Marchas 5 (cinco) marchas à frente c 1 (uma) à ré
Relação da transmissão 1'marcha 5,78:1

2' marcha 2,73:1

3'marcha 1,63:1

4' marcha 1:1

6» marcha 0,77:1

ré 5,26:1 (não sincr.)

EMBREA6EM

Marca Sachs

Acionamento Hidráulico

RODAS E PNEUS

Rodas

Medidas (em polegadas)

Aço estampado

17,5x6

Pneus - Radiais com câmara 215/75R17.512PR

FREIOS

De serviço
A ar, tipo "S" Cam com circuito dupio, dianteiros
e traseiros a tambor e válvula sensível a carga.

De estacionamento
A ar com molas acumuiadoras

e atuação nas rodas traseiras

Freio-motor

Area efetiva de frenagem (cm')

Válvula tipo borboleta no tubo do escapamento,
com acionamento eletropneumático

2.242,4

DIREÇÃO

Marca/modelo ZF8090

Tipo Hidráulica, com esferas recircuiantes

Redução 16,6-19,6:1

DESEMPENHO DO VEÍCULO (CÁLCULO TEÓRICO)
Relação de redução do eixo traseiro 3,90:1
Velocidade máxima em PBT (km/h) 108

Capacidade máxima de subida (%|
Com PBT 38

Tipo
Disco simples orgânico a seco,

com platõ acionado por mola diafragma
Com CMT 27

Diâmetro (mm) 330

Partida em rampa (%)
Com PBT 29

Com CMT

EIXO TRASEIRO MOTRIZ Ot».: Dados projetados por simulação de performance.

Marca/Modelo Dana 480
PESOS (kg)Redução (dupla velocidade) 3.90:1
Pesos em ordem de marcha

SUSPENSÃO Eixo díanteirc 2.140 / 2.165 / 2.180

Dianteira Eixo traseiro 1.000/1.005/1.010

Tipo Eixo rígido em aco (orlado, com barra estabíiizadora Total 3.140/3.170/3.190

Molas Feixe de molas parabólicas Pesos • limite máximo especificado

Amortecedores Teiescópicos, hidráulicos de dupla ação Eixo dianteiro 3.000

Traseira Eixo traseiro 5.250

Tipo Eixo nqído em aco estampado com barra es^ilizadora Peso Bruto Total (PBT) Homologado 8.250

Molas Feixe de mdas semieliptÍG3s (orlnclDaO e oar^nOcas (auiâlial Carga útil + carroceria 5.110 / 5.080 / 5.060

Amortecedores Teiescópicos, hidráulicos de dupla ação Capacidade Máxima de Tração (CMT) 11.000

SISTEMA ELÉTRICO
Obs.: Peso do veiculo sem opcionais. Sujeito a variação de */- 2%.

Alternador(V/A) 14/90 LONGARINA (ntzn)

Bateria (quantidade / V / CCA / Ah) 1 /12/750/100 Altura externa do perfil 186

CORES DISPONÍVEIS
Largura externa da aba 70.9

Esoessura da chaoa 6.4

Material LNE60

CAMINHÕES

A gente tem estrada.

VOLUMES DE ABASTECIMENTO (I)

Tanque de combustível 150

Reservatório de Aria 32 25

Oleo do motor

Com filtro 13

Sem filtro 11

Eixo traseiro

Dupla Velocidade 3.8

Transmissão 4.S

Sistema de arrefecimento 21

Direção hidráulica 2.5 W

DIMENSÕES (mm)

A - Balanço dianteiro 1.270

B - Balanço traseiro 1.570/1.840/1.840

C - Comprimento total 6.140/7.010/7.410

D - Distância carroceria ao eixo dianteiro 650

E - Dis^cía entre-eixos 3.300 / 3.900 / 4.300

F • Plataforma de carga 4.220 / 5.090 / 5.490

G - Altura aba superior lonoarina ao solo 750

H - Altura ̂  superior longatina à cabine 1.780

1 - Aftua aba swerior lonqaiina à cabine basculada 2.190

J - Largura externa chassi 865

K - Largura máxima 2.155

L - Bitola dianteira 1.880

M-Bitola traseira 1.670

N - Raio de giro (m) 13,39/15,58/17,82

(') Norma de ensaio NBfl IS01585

c .  ̂  ̂

Branco Ártico
sóiloa

Prata Geada

cnetaiica

Cinza Camburf

perdrzada
Atui Mareslas Vermelho Icarai

perolizatía
Vdmieiho BarI

solida

UrtojcatiiutswiijOjEsoe^aricínOiBttnorTOXXM - raivara O! únroeosPouqáo OnAfaji veoKKAuCinaccK - rvi[r«efta(â:[» Aiae Djiv ve AsrUiratfesaquccnitEs
esnDãictzaKaiiâaiiaKZSMtnvEndeZOIZgiaiKuiAKcijaunA^iESíUheiD PrexuaUcariassesotnicseiisanlatfncceistfTifcoii^ jüuQ. 3 Foa leana se 9 aieiD<le
siftn u.iffiraniiiiseiiaircittesatsveesnesslonesisenitrMsvisD OiTitixioatiilo«or«iRaiE eelgireciSNuisrenaexiesereuismliiiDséDau! '•laesentreoaicideseouiBnta

Disk Ford Ca^-hões

oi0800 70
www.IonicAininhoM ^.bc

BIGGER CAMINHÕES LTDA

ROD PR 180 KM 04, S/N
AGUA BRANCA

85601970 FRANCISCO BELTRÃO - PR
(46)35204517



(  Município de Planalto \
Pregão Presencial 41/2013

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS I SERVIÇOS

Página

CNPJ: 02.937.451/0001-85 Fornecedor: BIGGER CAMINHÕES LTDA

Endereço; R0DPR18Q S/N KM 04 - AGUA BRANCA - Francisco Beltrâo/PR-CEP 85601-970

Inscrição Estadual: 9017497950 Contador: Mara Odete Ribeiro

E-mail: vendasfb@biggercarrínhoes,com-br

Telefone: 4635204500 Fax: 465204500 Celular: 4699151975

Telefone contador: 4635204400

Representante: MARLHMEIER CPF: 804.906.629-00
Endereço representante: À Rua dos F^pagaios 135 - - Francisco Beltrão/PR-CS'-

E-mail representante: gerenciafb@biggercaminhoes.combr

Banco: Agência: /

Lote : 001 Lote 001

N° Item Descrição do Produto / Serviço Qtde. Unid.

RG: 42069540

Conta: -

Preço Máximo Marca

Telefone representante:4635204508

E)ata de abertura:

Preço Unitário Preço Total

135.900,00
001 Caminhão, eletrônico, nacional, novo, motor mínimo com 160 CV, mínimo

cinco marchas para frente e uma à ré. PBT mínimo de S.OOOkg. distancia entre eixos mínima
de 3,90 metros, equipado com caçamba metálica basculante capacidade de4m3, cantos
quadrados, cinco tampas.

dimensões internas 4000x2050x500mm, com laterais construída em chapa de aço 3/16:

reforçada extemamente com calhas laterais em chapa de aço dobradas em perfil "U": posição
de descarga na traseira em sentido vertical com ângulo de 45°,tampa traseira abertura Lateral
roteiro de calhas externo no assoalho, chapa fundo 1/4", protetor de cabine; chassi e sob
chassi em viga "U". Sistema de levantamento hidráulico com ação direta, bomba hidráulica,
tomada de força, Para lamas em chapa de aço; para choque traseiro com reforços; para barros
traseiros de borracha; tanque reservatório para óleo hidráulico, porta estepe na parte frontal do
chassi entre cabine e caçamba; pára-choque traseiro, faixas refletivas. Pintura em fundo
especial anticcrrosivo com acabamento em esmalte sintético na cor solicitada,

GARANTIA DE FÁBRICA E REVISÕES OBRIGATÓRIOS INCLUÍDAS, NO MÍNIMO DE 12
(DOZE) MESES.

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega; 30 dias

1.00 UN 140,000,00 FORD CARGO 816 s 135,900,00

BIGQE5

CNPJ: 02.937.451/0001

PREÇO TOTAL DO LOTE :

TOTAL DA PROPOSTA:

135.900,00

135.900,00

n)2.937.451/0001-85^
BIGGER CAMINHÕES

LTDA.
Rod. PR 180, sfrf Km 04

Água Branca - CEP 85601-970
LFrancisco Beltrão - Paran^

esPrcposta-Versão. 1.1 3.4
9/7/201314.24-59
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PROPOSTA DE FORNECIMENTO

Ao

Município de Planalto
Pregão Presencial N- 041/2013 -

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto da presente licitação
Pregão Presencial N- 041/2013, assumindo automaticamente o cumprimento de
todas as condições estabelecidas no respectivo Edital e seus anexos.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:
NOME DA EMPRESA: Bigger Caminhões Ltda.

CNPI: 02.937.451/0001-85 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9017497950
ENDEREÇO: Rodovia Pr 180, Km 04, s/n, Bairro Água Branca
Francisco Beltrão - PR CEP 85.601-970

TELEFONE/FAX: (46] 3520 4500

REPRESENTANTE e CARGO: Marlei Meier, gerente de Vendas

CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF: 4.206.954-0 / 804.906.629-00

AGÊNCIA e N^ DA CONTA BANCÁRIA; Banco Itaú, Ag 1437, c/c 14697-8

E- MAIL: vendasfb(a)biggercaminhoes.com.br

2. DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO, PREÇO E QUANTIDADE:
LOTE: 1

Ite

m

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Caminhão Marca/ Modelo Ford Cargo
816s, eletrônico, nacional, novo, motor
com 162 CV, cinco marchas para frente
e uma à ré, PBT de 8.250kg, distancia
entre eixos de 3,90 metros, equipado
com caçamba metálica basculante
capacidade de 4m3, cantos quadrados,
cinco tampas, dimensões internas
4000x2050x500mm, com laterais

construída em chapa de aço 3/16;
reforçada externamente com calhas
laterais em chapa de aço dobradas em
perfil "U": posição de descarga na
traseira em sentido vertical com ângulo
de 45°,tampa traseira abertura Lateral

Quant

01

Unid

UN

Preço
unitário

R$

135.900,00

Preço
Total

R$

135.900,00

BIGGER CAMINHÕES LTDA
Rodov. Pr 180 Km 04 Bairro Água Branca
Francisco Beltrão PR - Cep 85601-970

e-mail: vendasfb@bigaercaminlioes.com.br

Telefone: (46)3520-4500 Fax: (46)3520-4525
CNPJ 02.937.451/0001 -85 - lE - 90174979-50



roteiro de calhas externo no assoalho,

chapa fundo 1/4", protetor de cabine;
chassi e sob chassi em viga "U" . Sistema
de levantamento hidráulico com ação
direta, bomba hidráulica, tomada de
força. Para lamas em chapa de aço; para
choque traseiro com reforços; para
barros traseiros de borracha; tanque
reservatório para óleo hidráulico; porta
estepe na parte frontal do chassi entre
cabine e caçamba; pára-choque traseiro,
faixas refletivas. Pintura em fundo

especial anticorrosivo com acabamento
em esmalte sintético na cor solicitada.

GARANTIA DE FÁBRICA E REVISÕES
OBRIGATÓRIOS INCLUÍDAS, DE 12
[DOZE] MESES.

TOTAL 135.900,00

w-

Preço total unitário: R$135.900,00 [cento e trinta e cinco mil e novecentos reais).
Preço total: R$135.900,00 [cento e trinta e cinco mil e novecentos reais).

No preço proposto, estão inclusos todos os custos e despesas, encargos e
incidências necessários ao fornecimento do objeto licitado.
3. FORMA DE ENTREGA

O Objeto será entregue na Prefeitura Municipal, à Praça São Francisco de Assis, n-
1583, Centro, Planalto-Pr., no prazo de 30 (trinta) dias, contados após o
recebimento da Solicitação de Entrega.
4. VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

Será de 60 [sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

Declaramos que conhecemos, concordamos^ atendemos a todas as especificações
do edital.

3rH9 de julho de 2013.

Marlei/Meier

4.206.9547

Representante Legal

BIGGER CAMINHÕES LTDA
Rodov. Pr 180 Km 04 Bairro Água Branca
Francisco Beltrão PR - Cep 85601 -970

e-maii: vendasfb@biütiercaminlioes.com.br

Telefone: (46)3520-4500 Fax: (46)3520-4525

CNPJ 02.937.451/0001 -85 - lE - 90174979-50
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Município de Planalto -2013
Relatório de Lances dos Fornecedores

Pregão 41/2013

Página; 1

Objeto: aqijsição de caminhão, lipolAe, destinado a Secretaria de Obras

CXXM tent 0001 Caminhão. éetr{ricci,nacÍGn^, nno, motor mMmocom160CV,iTa'nimd Marca VOU<SVMí\GEN-MQ0£l.Oai60DB[tlMBGaóda

Faneceda 53 ic;

Rodada Vda

Urtse Inicia 139.650,00

1 135.000,00

2 133.500,00

3 132.500,00

4 131,000,00

S 130,000,00

s 128.500,00

7 127,000,00

8 126,000,00

9 125,000,00

10 124,400,00

11 124.200,00

12 124,000,00

^ Fornecedor ;■
Rodada

Lance Inicial

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1743

Vencedor

BIGGER CAMINHÕES LTOÂ
Vala

135.900,00

134.000,00

133.000,00

132.CXX),CX)

130.500,00

129,000,00

128.000,00

128.500,00

125.500,00

124,500,00

124.300,00
124.100.00

ICAVa veículos ltda
ANDRÉ MELLO

GGBl CAMINHO

Erritidopa: OLDECIR CAMPOS, reversão: 6102 g 11/07/201314:15:22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ 76.460.526/0001-16

Praça são Francisco de Assis, 1583
Fones: (046) 555-1331 - Fax: 555-1272

^  85750-000 - PLANALTO - PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL N" 041/2013

DATA: 11/07/2013

EMPRESA: ICAVEL VEÍCULOS LTDA.

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

L

L

L

L

L

L

L

L

L

- Anexo V - Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do

Artigo T da Constituição Federai.

^ - Anexo VII - Declaração de Responsabilidade da Revisão e Assistência
Técnica do Objeto.

- Certidão Negativa de Débitos CND - Validade até 19/10/2013;

- Certidão de Regularidade de Situação CRS-FGTS - Validade até 06/08/2013;

- Certidão Negativa de Tributos Federais - Validade até 25/08/2013;

- Certidão Negativa de Tributos Estaduais - Validade até 12/10/2013;

- Certidão Negativa de Tributos Municipais - Validade até 08/09/2013;

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - Validade até 03/01/2014;

- Contrato Social da Empresa;

- CNPJ da empresa;

- Anexo III - Declaração de Idoneidade;



Certidão Negativa de Debito Page 1 of1

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E

ÀS DE TERCEIROS

N° 000592013-14021430

Nome: ICAVEL VEÍCULOS LTDA

CNPJ: 84.938.430/0001-49

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer
dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que
vierem a ser apuradas, é certificado que nâo constam pendências em
seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e a Inscrições em Dívida Ativa da União
(DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas
filiais, refere-se exclusivamente ás contribuições previdenciárias e às
contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU,
nâo abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais
inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei n°
8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbaçâo de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
-  redução de capital social, transferência de controle de cotas de
sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de
sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo
art.931 da Lei n® 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil,
extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi
emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
<http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 01, de 20
de janeiro de 2010.

Emitida em 22/04/2013.

Válida até 19/10/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:quaiquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://www010.dataprev.gov.br/CWS/BlN/cws_mv2.asp?COMS_BlN/SIW_Contexto=C..V 08/07/2013
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VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONOMíCA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 84938430/0001-49, 84938430/0001-49
Razão Social: icavel veículos ltda

Endereço- ROd pr-483 177i / agua branca / Francisco beltrão / pr/
85601-195

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data,
a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/07/2013 a 06/08/2013

Certificação Número: 2013070811482160683091

Informação obtida em 08/07/2013, às 11:48:21.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://www.sitge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crt7FgeCFSImprimirPapeLasp?VARPessoa.L 08/07/2013
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ICAVEL VEÍCULOS LIDA

CNPJ: 84.938.430/0001-49

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federai do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Gerai da
Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se
exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as
contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em
Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://viAvw.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n^ 3, de 02/05/2007.
Emitida às 15:30:02 do dia 26/02/2013 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/08/2013.

Código de controle da certidão: FA94.FE10.516C.4101

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://www.receita.l'azenda.gov.br/apiicacoes/ATSPO/certidao/CNDConjuntaSegVia7Res... 08/07/2013



14/06/13 Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dí\ida Ati\â Estadual

PARANÁ
Gcvfprjnnn

Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
ide Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N° 10531260-76

Certidão fornecida para o CNPJ/MF; 84.938.430/0001-49

Nome: ICAVEL VEÍCULOS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda PiJbiica Estadual Inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou

w  que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da
Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do requerente, nesta data.

Obs: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza
. tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Finalidade: Licitação

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.Dr.aov.br

Esta Certidão tem validade até 12/10/2013 - Fornecimento Gratuito

Ta" Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão N« 10531260-76

Emitida Eletronicamente via Intemet

14/06/2013 -08:55:29

Dadostran^itidosde forma segura
Tecnologia CELEPAR

https://www,arinternet.pr.gov.br/outros/_d_negafiva2,asp?eUser=&eCPF=&eCNPJ=84.938.430/0001-49&eCadÍcms=&eNumlmaVe=k76cc8&eFinalidade=L... 1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO - PR
Secretaria de Finanças - Departamento de Administração Tributaria
Rua Octaviano Teixeira dos Saritòs, 1000 - fone (046) 3520-2121

Número: 268/2013

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO MUNICÍPIO

PRAZO DE VALIDADE - 60 DIAS DA EXPEDIÇÃO

NOME DA: ICAVEL VEÍCULOS LTDA

CPF/CNPJ: 84.938.430/0001-49

LOTE N. DA QUADRÀ N.

\OHATo

\

CERTIFICO que inexiste débito impeditivo da
expedição desta certidão em nome do contribuinte
acima identificado, ressalvado ao Poder Público
Municipal, o direito de cobrar qualquer
importância e/ ou diferença que venha a ser
considerada devida, mesmo que referente a
débitos anteriores a esta certidão. Para fins de:

COPIA DESTA CND, TERÁ VALIDADE SE
CONFERIDO COM ORIGINAL PELA

PESSOA.-FÍSICA—E/OIJ JURÍDICA QUE
EXIl

LICITAÇÃO

BO PREFEITURA

FRANCISCO BELTRÃO, 8 de jul

«dm. Tributai riA,

Coftifioo

--^^"If^íoonginaí ítetado
|^,g|que molol

J I ■

o liei de

s iiíL, 20
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ICAVEL VEÍCULOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 84.938.430/0001-49

Certidão n°: 32435381/2013

Expedição: 08/07/2013, às 12:50:51

Validade: 03/01/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que icavel veículos ltda (matriz e filiais), inscrito (a)

no CNPJ sob o n° 84.938.430/0001-49, NÃO CONSTA do Banco Nacional de

Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa n" 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores a data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários ã identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndtcitst. jua ,br



ICAVEL VEÍCULOS LTDA.

CNPJ/MF N°. 84.938.430/0001-49

nFCIMA SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

AVELINO GRAL, brasileiro, natural de Guaporé - RS, casado em regirne de
Comunhão Universal de-Bens, nascido em 23/05/1943, empresário portador
da carteira de identidade Civil - RG n». 12R-564.024, expedida pelo SSP/SC e
CPF n°. 004.746.909-97, residente e domiciliado em ̂hapeco --SU a Kua
Sete de Setembro, 93-E, Apto. 02, Centro, CEP 89.802-220, JOÃO CARLOS
SCOPEL, brasileiro, natural de Guaporé - RS, divorciado, nascido em
20/12/1956, administrador de Empresas, portador q.
RG n°. 12R-200.457, expedida pela SSP/SC e CPF n . 249.®47.869 00,
residente e domiciliado em Chapecó - SC, a Rua Cun iba, '
Centro CEP 89.801-340; SOLANGE JOSSARA FARIAS DOS SANTOS
PERDONCINI, brasileira, natural Capanema - PR, casada em regirne de
comunhão parcial de bens, nascida em 19/04/1971, ertipresario portador da
Carteira de identidade Civil - RG nF 6.128.330-7, expedida pela SSP/PR e
CPF n° 867 272 659-68, residente e domiciliada em Cascavel - FK, a Kua
Belo Horizonte, 809, Centro, CEP 85.802-010, Únicos sócios componentes da
Ll^dade empresartal limitada, denominada "ICAVEL VEÍCULOS LTDA , com^
sede e domicilio na cidade de Francisco Beltrão - PR, a Rodovia PR 483 n.
1771. bairro Água Branca, Cep 85.601-195, com contrato social, arquivado ng
MM Junta Comercial do Paraná sob o n". 41202682092, em 09 01.1992, e
ultima alteração sob o n" 20108241718, em 19/11/2010, e inscrita no CNPJ
sob n° 84 938 430/0001-49, resolvem alterar e consolidar seu contrato social
primitivo e posteriores alterações e o fazem por este instrumento na melhor
forma de direito e sob as cláusulas e condições seguintes;

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica alterada a Cláusula Terceira do contrato social
em virtude de abertura e adequação de ruas pela Prefeitura Municipal, onáe o
endereço da filial localizada defronte a Rod. BR 277 KM 351 passa a ser o da
Rua Tucuruí, n° 351, Bairro Conradinho - CEP.: 85045-302 - Guarapuava
Pdrdfid M

CLÁUSULA SEGUNDA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do

SsuIa'TERCEIRA - CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: Os sócios
decidem por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social,
tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições
contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições de referida Lei n .
10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redaçao.

ICAVEL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/MF N° 84.938.430/0001-49

CONSOLIDAÇÃO

CONTRATO SOCIAL

AVELINO GRAL, brasileiro, natural de Guaporé - RS, casado em regirne de
Comunhão Universal de Bens, nascido em 23/05/1943, empresário portador
da carteira de identidade Civil - RG n". 12R-564.024, expedida pelo SSP/SC e
CPF n°. 004.746.909-97, residente e domiciliado em Chape^-^^O^ Kua

CertlTte»~QUd^'-^s«nie fotocópia ô
fôprodugdÕTWTíie.^documeíito onginal

tcrtBKoqucoseknleAUTÍNTíClDAa
toi ilixado na úUima lolhi

Da9.5.eriiacJo. Dou fé.

i 0 8 JUL. 2
lir^EMA MIRANDA- Tatwlia
JFABIO JR. CARDOSO - TsUUo SUnWufo
— JíES CARDOSO - ÊscfBverte
RICARDO DE LIMA SOUZA - Escravgnt*
MARILEIDE BUSS PEREIRA- EscBvente



ICAVEL VEÍCULOS LTDA.

CNPJ/MF N°. 84.938.430/0001-49

DÉCIMA SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

Sete de Setembro, 93-E, Apto. 02, Centro, CEP 89.802-220, JOÃO CARLOS
SCOPEL, brasileiro, natural de Guaporé - RS, divorciado, nascido em
20/12/1956, administrador de Empresas, portador da carteira de identidade -
RG n°. 12R-200.457, expedida pela SSP/SC e CPF n°. 249.647.869-00,
residente e domiciliado em Chapecó - SC, à Rua Curitiba, 179, Apto.
301,Centro CEP 89.801-340; SOLANGE JOSSARA FARIAS DOS SANTOS

PERDONCINI, brasileira, natural Capanema - PR, casada em regime de
comunhão parcial de bens, nascida em 19/04/1971, empresário, portador da
Carteira de identidade Civil - RG n°. 6.128.330-7, expedida pela SSP/PR e
CPF n° 867.272.659-68, residente e domiciliada em Cascavel - PR, a Rua Belo
Horizonte. 809, Centro, CEP 85.802-010, Únicos sócios componentes da
sociedade empresarial limitada, denominada "ICAVEL VEÍCULOS LTDA". com
sede e domicilio na cidade de Francisco Beltrão - PR, à Rodovia PR 483, n.°
1771, bairro Água Branca, Cep 85.601-195, com contrato social, arquivado na
M,M. Junta Comercial do Paraná sob o n°. 41202682092, em 09.01.1992, e
ultima alteração sob o n°. 20108241718, em 19/11/2010, e inscrita no CNPJ
sob n°. 84.938.430/0001-49, resolvem consolidar seu contrato social primitivo e
posteriores alterações e o fazem por este instrumento na melhor forma de
direito e sob as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial de
ICAVEL VEÍCULOS LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade tem a sua sede na Rodovia PR
483, número 1771, Bairro Água Branca, Cep 85.601-195, na cidade de
Francisco Beltrão estado do Paraná.

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade mantém uma filial criada na
cidade de CASCAVEL - PR, localizada na Rodovia BR 277, KM 582,6, Bairro
PARQUE INDUSTRIAL, CEP-85.818-560, para a qual fica destacado, para fins
fiscais, o capital social no valor de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e
quinhentos mil reais), uma filial criada na cidade de FOZ DO IGUAÇU - PR,
localizada na Avenida Olímpio Rafagnin, n° 3333, Bairro PARQUE
PRESIDENTE II, CEP 85.862-210, para qual fica destacado, para fins fiscais, o
capital social de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e uma filial criada na
cidade de GUARAPUAVA - PR, localizada na Rua Tucuruí, 351 - Bairro
Conradinho. CEP: 85045-302.

CLÁUSULA QUARTA - O objeto da sociedade é o COMÉRCIO DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES NOVOS E USADOS, COMERCIO DE PEÇAS,
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES,
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES,
CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULOS, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E
COMISSIÇNAMENTO DE SERVIÇOS FINANCEIROS.

CLÁUSULA QUINTA - O capital social será de R$ 9.540.000,00 (nove
milhões, quinhentos e quarenta mil reais) divididos em 9.540.000 (nove milhões
quinhentos e quarenta mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada

Quotista N° Quotas Valor em R$ %

João Carlos Scopel 4.989.420 4.989.420,00 52,30
Avelino Gral 3.882.780 3.882.780,00 40,70
Solanqe Jossara Farias dos Santos

Certiiico que o Sito de AUTÍNTKllDADI
toi itiiído ni últinij folh» di
rt ncumeMo enlregue 1 píd®

m

tti ̂
eS"sl

S-oíO

AUTEN^ICAÇA
Certifico que a^esenje^otocópla e
reprodução fiel de djicomento originai
que me loi apfejgfrfado. Dou íé.

pf,

iKWCEMA MIRANDA -
uJftelO JR. CARDOSO - TabáiBo-Si^sl^lo
QFLARESCAR0030-EsCTivenU
C3RICARD0 OE Llf-W- SOUZA - Êswsrvbnla
DMARlLfDE EüSS PEREIRA-Escreve"»



ICAVEL VEÍCULOS LTDA.

CNPJ/MF U°. 84.938.430/0001-49

DÉCIMA SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

Perdoncini 667.800 667.800,00 7,00
Total 9.540.000 9.540.000,00 100,00
CLAUSULA SEXTA - A sociedade iniciou suas atividades em 15 de Janeiro de
1992 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SÉJiMA - As quotas de capital social são indivisíveis e não
poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento unânime
dos demais sócios, 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.

PARÁGRAFO ÜNICO - Cabe ao sócio que desejar ceder suas quotas
ou retirar-se da sociedade, comunicar aos demais, por escrito, com prazo de 60
(sessenta) dias, garantindo aos sócios remanescentes o direito de preferência
na aquisição das mesmas.-Caso nenhum dos sócios usar o direito de
preferência, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o recebimento do
aviso de que trata esta cláusula, tem o sócio cedente a liberdade de transferir
suas quotas a terceiros.

CLÁUSULA OITAVA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao
valor de suas quotas, mas todos respondem soüdariamente pela integralização
do capital social.

CLÁUSULA NONA - A administração da sociedade caberá ao
Administrador SOLANGE JOSSARA FARIAS DOS SANTOS PERDONCINI,
brasileira, natural Capanema - PR, casada em regime de comunhão parcial de
bens, nascida em 19/04/1971, empresário, portador da Carteira de identidade
Civil - RG n°. 6.128.330-7, expedida pela SSP/PR e CPF n° 867.272.659-68,
residente e domiciliada em Cascavel - PR, a Rua Belo Horizonte, 809, Centro,
CEP 85.862-010, com os poderes de administrar e assinar quaisquer
documentos pertinentes a operacionalização da empresa, autorizado o uso do
nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse
social; vedado em assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas
ou de terceiros; e vedado ainda em onerar ou alienar bens imóveis, da
sociedade, sem autorização dos demais sócios. Ficando permitido onerar ou
alienar quaisquer outros bens móveis, veículos, máquinas e equipamentos sem
a autorização dos demais sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA - Ao término de 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 apuradas, salvo em disposição em contrário tomada pela
unanimidade dos sócios.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A sociedade poderá deliberar sobre a
distribuição dos lucros apurados em balanços intermediários, podendo também
ser distribuídos mensalmente, de acordo com balanços globais levantados para
esse fim, à distribuição dos lucros será na proporção de sua participação no
capital social ou de forma diferenciada através de ata de reunião, por
unanimidade dos sócios.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os prejuízos ou perdas serão acumulados
para compensação com lucros em exercícios futuros, ou suportados^^os
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ICAVEL VEÍCULOS LTDA.

CNPJ/MF H°. 84.938.430/0001-49

DÉCIMA SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

sócios na proporção de sua participação no capital social, salvo disposição
contrária tomada, através de ata de reunião, por unanimidade jlos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A sociedade pooerá a qualquer
tempo, abrir ou fechar filial, mediante alteração contratual assinada por todos
os sócios. .

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Os sócios poderão de comum acordo,
fixar uma retirada mensal, a titulo de "pró-labore", observados os limites
admitidos pela legislação do Imposto de Renda.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Falecendo ou interditado qualquer
sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e
o incapaz. Não havendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios
remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na
situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço
especialmente levantado. O mesmo procedimento será adotado em outro caso
em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - A Assembléia dos sócios é o orgao
soberano para as decisões mais importantes e reunir-se-ão ordinariamente
uma vez por ano ou extraordinariamente, sempre que convocada pela
administração da sociedade ou por qualquer um dos sócios.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Assembléia Ordinária ocorrerá sempre no
primeiro trimestre seguinte ao término do exercício fiscal e será convocada, por
escrito, pelo administrador, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.
Nesta Assembléia serão analisados e votados os Balanços da Sociedade.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Assembléia Extraordinária poderá ocorrer
a qualquer momento, sempre que haja um fato relevante, podendo ser
convocada pelo administrador ou por qualquer dos sócios. A convocação
deverá ser feita por escrito, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.
descrevendo claramente a pauta dos assuntos a serem discutidos e votados.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Assembléia Extraordinária deverá se
reunir sempre que devam ser apreciados e votados os seguintes assuntos:
1. Aquisição ou venda de participações em outras empresas;

Aquisição ou venda de bens imóveis;
Contratações de empréstimos e/ou financiamentos;
Aumento de capital;
Constituição de garantias, fianças; caução; avais; penhor mercantil ou
hipotecas em operações de interesse da sociedade ou em sociedade de
que participe como sócia, acionista ou quotista; e
Outros assuntos de relevância.
PARÁGRAFO QUARTO - As Assembléias acontecerão sempre em

primeira chamada, devendo estar presentes no mínimo sócios ou
representantes de 75% (setenta e cinco por cento) do Capital Social e as
deliberações serão tomadas de acordo com o quorum mínimo de 75% (setenta
e cinco por cento) do capital social.

PARÁGRAFO QUINTO - Os sócios titulares deverão estar presentes
nas Assembléias e no caso de impedimento, o seu representante deverá
apresentar uma procuração por escrito.
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ICAVEL veículos LTDA.

CNPJ/MF N°. 84.938.430/0001-49

DÉCIMA SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

PARÁGRAFO SEXTO - Um sócio poderá designar outro sócio para
representá-lo e votar nas Assembléias, devendo, entretanto, apresentar uma
procuração para cada Assembléia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Os administradores declaram, sob as
penas da lei, que não estão impedidas de exercer a administração da
sociedade, 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 de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Fica eleito o foro de Francisco Beltrão -
PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes
deste contrato.

E, por assim terem justos e contratados, lavram, datam e assinam, o
presente instrumento em 5 (cinco) vias de igual teor e forma, obrigando-se
fielmente, por si e seus herdeiros, a cumpri-lo em todos os seus termos.

Francisco Beltrão-PR, 18 Agosto de 2011.

João Carlos Scopel
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

m
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO

84.938.430/0001-49

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SlTUAÇAO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

09/01/1992

NOME EMPRESARIAL

ICAVEL VEÍCULOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
45.11-1-04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

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

LOGRADOURO

ROD PR 483

NUMERO

1771

COMPLEMENTO

CEP

85.601-195

BAIRRO/DISTRITO

AGUA BRANCA

MUNICÍPIO

FRANCISCO BELTRÃO
UF

PR

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SlTUAÇAO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
*«*•***«

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 08/07/2013 às 12:51:50 (data e hora de Brasliial.

Voltar

Páaina: 1/1

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

http://w\vw.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.a... 08/07/2^13



I cavei
Cominhões - Ônibus

CamíaMm Caminhões

ônibus

PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2013

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL: ICAVEL VEÍCULOS LTDA

CNPJ 84.938.430/0001-49

ENDEREÇO: ROD. PR 483 N° 1771 -AGUA BRANCA FONE: (46)3211-6000

MUNICÍPIO: FRANCISCO BELTRÃO EST: PARANÁ

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente

do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°

041/2013, instaurado pelo Município de Planalto, que não fomos declarados

inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas

esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Francisco Beltrão - PR, 05 de Julho de 2013.

sa: ICAVEL VEÍCULOS LTDA

PJ N°: 84.938.430/0001-49

EPRESENTANTE: ANDRÉ MELLO

CPF N°: 024.396.399-82

ICAVEL VEÍCULOS LTDA.
Malfiz -Rodovia PR 463, n° 1771 Cep 65601-195

Filial - Rodovia BR 277,Km 562,6 Cep 85618-560
Filial - Rua Tucufui, 351 Cep 85031-350

Filial - Av. Olímpio Rafagnin, 3333 Cep 85662-210

VISITE NOSSO SITE - WWW.ICAVELCOM

Francisco Balirão - PR

Cascavel - PR

Guarapuava - PR

Foz do Iguaçu - PR

*"84.938.430/0001-49
ICAVEL VEÍCULOS

LTDA.
Rod. PR 483. 1771

B Água Branca - CEP 85601-195
Lf rancisco Beltrão Paran^Jj

Fone: (46)3211-6000/ CNPJ84,936430AX)01-49 lE 32102965-56
Fone: (45) 2101-6000 CNPJ 84 938.430/0002-20 lE 90177448-09
Fone: (42) 3629-7400 CNPJ 84.936 430/0004-91 lE 90554190-08

Fone; (45) 3026-7400 CNPJ 84.938.430/0003-00 lE 90571632-80
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PREGÃO PRESENCIAL N'» 041/2013

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO
INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PROPONENTE: ICAVEL VEÍCULOS LTDA

CNPJ N° 84.938.430/0001-49

ENDEREÇO: ROD. PR 483 N" 1771 -AGUA BRANCA

MUNICÍPIO: FRANCISCO BELTRÃO

FONE: (46)3211-600

EST: PARANÁ

A proponente abaixo assinada, participante da licitação

modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2013, por seu representante,

declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de

1993 e demais legislação pertinente, que, nos termos do § 6° do artigo 27 da Lei n°

6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o

Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII

do artigo 7° da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Eihpresa: ICAVEL VEÍCULOS LTDA
CNPJ N°: 84.938.430/0001-49

REPRESENTANTE: ANDRÉ MELLO

CPF N°: 024.396.399-82

Francisco Beltrão 05, de julho de 2013

84.938.43^001-49^
ICAVEL VEÍCULOS

LTDA.
Rod. PR 483, 1771

B ÂQua Branca - CEP 85601-195
Lf^randsco Beltrão ParanãJ

ICAVEL VEÍCULOS LTDA.
Matriz -Rodovia PR 483. n° 1771 Cep 85601-195

Filial - Rodovia BR 277,Km 582,6 Cep 65816-560
Flllat - Rua TucufuI, 351 Cep 85031-350
Fiai - Av. Olímpio Ralagnín, 3333 Cep 85862-210

VISITE NOSSO SITE - WWW.ICAVEL.COM

Francisco Belirâo - PR

Cascavel - PR

Guarapuava - PR

Foz do Iguaçu - PR

Fone: (46)3211-6000

Fone: (45)2101-6000
Fone; (42) 3629-7400

Fone: (45) 3026-7400

CNPJ 84.936.430/0001-49

CNPJ 84.938.430/0002-20

CNPJ 84.938.430/0004-91

CNPJ 64.936.430/0003-00

lE 32102965-56

lE 90177446-09

lE 90554190-08

lE 90571632-80 Icavel
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PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2013

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA REVISÃO
E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO OBJETO

RAZÃO SOCIAL: ICAVEL VEÍCULOS LTDA.

CNPJ N° 84.938.430/0001-49

ENDEREÇO: ROD. PR 483 N° 1771 -AGUA BRANCA FONE: (46)3211-6000

MUNICÍPIO: FRANCISCO BELTRÃO EST: PARANÃ

Declaramos conforme solicitado no edital em epígrafe que a

empresa responsável pela revisão e assistência técnica do objeto, caso venhamos a

vencer a referida licitação é:

Nome: ICAVEL VEÍCULOS LTDA

CNPJ° 84.938.430/0001-49

Endereço: ROD. PR 483 N° 1771 -AGUA BRANCA Telefone: (46)3211-6000

Cidade: FRANCISCO BELTRÃO Estado: PARANÁ

Distancia da sede do Município de Planalto: 99 km

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Francisco Beltrão 05» de julho de 20

Errípresa: ICAVEL VEÍCULOS LTDA
CNPJ N°: 84.938.430/0001-49

REPRESENTANTE: ANDRÉ MELLO

CPF N°: 024.396.399-8Í

ICAVEL veículos LTDA.

Matriz-Rodovia PR 483, n° 1771 Cep 85601-195

Filial - Rodovia 8R 277.Km 562.6 Cep 85818-560

Filial-Rua TucuruI, 351 Cep85031-35a

Filial -Av. Olímpio Rafagnin, 3333 Cep 85862-210

VISITE NOSSO SITE - WWW.ICAVEL.COM

Franasco Balirão - PR

Cascavel - PR

Guarapuava - PR
Foz do Iguaçu - PR

Fone; (46)3211-6000

Fofíe: (45)2101-6000

Fone: (42) 3629-7400

Fone: (45) 3026-7400

nB4.938.430/0001-49^
ICAVEL VEÍCULOS

LTDA.
Rod. PR483. 1771

B Água Branca - CEP 85601-196
Lpranciaco Bertráo Paraníj

CNP"J84.938.430AX)01-49

CNPJ 84.938.430AXI02-20

CNPJ 84,938.430/0004-91

CNPJ 84.938.430/0003-00

le 32102965-56

lE 90177448-09

lE 90554190-08

lE 90571632-80 leavoi
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ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA
PRESENCIAL, TIPO MENOR PREÇO

PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2013

Aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e treze, às 14:00, na sala de
reurüões da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, reuniram-se
em sessão pública o Pregoeiro Senhor LUIZ CARLOS BONI e equipe de apoio:
MARISA KRUGER E ROBERTO ALOYSIO GOERGEN, designados conforme
Portaria n° 002/2013, de 03 de janeiro de 2013, para a realização dos atos
pertinentes ao PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2013, DO TIPO MENOR
PREÇO, que tem por objeto a seleção de proposta visando a aquisição de
caminhão, tipo leve, destinado a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste
Município de Planalto, tendo como valor máximo a importância de R$
140.000,00 (cento e quarenta rml reais). Abertos os trabalhos, foram
credenciados os representantes das empresas: ICAVEL VEÍCULOS LTDA.
SR^ MARLEI MEIER E BIGGER VEÍCULOS LTDA. SR. ANDRÉ MELLO.
O Pregoeiro ressaltou que a ausência quando da lavratura da ata, ao final da
sessão pública, implicaria na preclusão do direito a recurso e na submissão ao
disposto na mesma. Ato contínuo, foram abertos os envelopes contendo as
propostas e, com a colaboração dos membros da equipe de apoio, foram
devidamente examinadas, com a análise da compatibilidade do objeto, prazos
e condições de fornecimento. Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura dos
preços ofertados. Em seguida foi realizada a classificação das propostas, e
subseqüentemente aberta a fase de lances verbais, cujo os valores dos lances
estão devidamente demonstrados em documento em anexo, foi considerada

como proposta válida e lance vencedor, onde constatou-se que consagrou-se
vencedora e posteriormente será fornecedora do seguinte item a empresa
subsequente:
ICAVEL veículos LTDA.

juràt

Caminhão, eletrônico,

nacional, novo, motor

mínimo com 160 CV,

mínimo cinco marchas para
frente e uma à ré, PBT

mínimo de S.OOOkg,
distancia entre eixos mínima

de 3,90 metros, equipado
com caçamba metálica
basculante capacidade de
4m3, cantos quadrados,
cinco tampas,
dimensões internas

4000x2050x500mm, com

WOLKS

WAGEN

MODEL

O 8.160

DELIVER

Y

UN 01 124.000,00 124.000,00



w

laterais construída em chapa
de aço 3/16; reforçada
externamente com calhas

laterais em chapa de aço
dobradas em perfü "U";
posição de descarga na
traseira em sentido vertical

com ângulo de 45°,tampa
traseira abertura Lateral

roteiro de calhas externo no

assoalho, chapa fundo 1/4",
protetor de cabine; chassi e
sob chassi em viga "U"
Sistema de levantamento

hidráulico com ação direta,
bomba hidráulica, tomada

de força. Para lamas em
chapa de aço; para choque
traseiro com reforços; para
barros traseiros de borracha;

tanque reservatório para
óleo hidráulico; porta estepe
na parte frontal do chassi
entre cabine e caçamba;
pára-choque traseiro, faixas
refletivas. Pintura em fundo

especial anticorrosivo com
acabamento em esmalte

sintético na cor solicitada.

GARAOTIA DE FÁBRICA E
REVISÕES OBRIGATÓRIOS

INCLUÍDAS, NO MÍNIMO
DE 12 POZE) MESES.

TOTAL 124.000,00

Após rodadas de lances, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação
direta com a licitante de melhor oferta, obteve-se o resultado acima descrito.

Dando-se continuidade ao certame licitatório foi solicitado à empresa
participante e considerada vencedora: ICAVEL VEÍCULOS LTDA., em
conformidade com o constante acima, conforme critérios estabelecidos no

Edital para apresentar o envelope de n° 02 (dois) - contendo os documentos de
Habilitação. Que após terem sido rubricados pelo pregoeiro, equipe de apoio e
licitantes participantes, foi constatado que os mesmos estavam em
consonância com o estabelecido no Edital deste procedimento licitatório e por
conseqüência, a referida empresa foi considerada HABILITADA. No curso do
Presente procedimento licitatório não foi apresentado nenhuma impugnação
ou recurso quanto a resultado, havendo renúncia expressa de prazo por parte
dos licitantes participantes. O pregoeiro em decorrência do resultado e do
lance verbal final efetuado pela empresa, ADJUDICA o objeto deste
procedimento licitatório, em favor da empresa ICAVEL VEÍCULOS LTDA.,
pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ N° 84.938.430/0001-49, situada na Pr
483, n° 1771, Bairro Agua Branca, Município de Francisco Beltrão, Estada



Paraná, classificada em 1° lugar para o fornecimento do objeto, pertinente a
aquisição de caminhão, tipo leve, destinado a Secretaria de Obras e Serviços
Urbanos deste Município de Planalto, conforme edital de licitação e proposta
de preço da licitante. Pelo pregoeiro foi informado aos interessados que o
presente processo será encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal para
HOMOLOGAÇÃO, e demais atos inerentes a esta licitação.
Nada mais havendo a tratar, foi encerada a sessão, cuja ata vai assinada pelo
Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes dos licitantes.

LUIZ C/íRLOSB0NI

Vji goeiro
74714 n.029-20

KRUGER

Membro

210.216.890-68

DRE MELLO

avel Veículos Ltda.

ROBERTO AL

RG

mbro

MARIJEUvfflffiR

J^ger Veículos Ltda.



município de planalto

CNP/N^ 76.460.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-maih planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100 -Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2013

OBJETO: Aquisição de caminhão, tipo leve, destinado a Secretaria de Obras e
Serviços Urbanos deste Município de Planalto, conforme abaixo segue:
ICAVEL veículos LIDA

Classificação

1

Lote Item Nome do produto/serviço

Caminhão, eletrônico, nacional, novo,
motor mínimo com 160 CV, mínimo cinco
marchas para frente e uma à ré, PBT
mínimo de S.OOOkg, distancia entre eixos
mínima de 3,90 metros, equipado com
caçamba metálica basculante capacidade
de 4m3, cantos quadrados, cinco tampas

dimensões internas 4000x2050x500mm,

com laterais construída em chapa de aço
3/16; reforçada externamente com calhas
laterais em chapa de aço dobradas em
perfil "U": posição de descarga na traseira
em sentido vertical com ângulo de
45®,tampa traseira abertura Lateral roteiro
de calhas externo no assoalho, chapa
fundo 1/4", protetor de cabine; chassi e
sob chassi em viga "ü" . Sistema de
levantamento hidráulico com ação direta,
bomba hidráulica, tomada de força. Para
lamas em chapa de aço; para choque
traseiro com reforços; para barros traseiros
de borracha; tanque reservatório para óleo
hidráulico; porta estepe na parte frontal do
chassi entre cabine e caçamba; pára-
choque traseiro, faixas refletivas, Pintura
em fundo especial anticorrosívo com
acabamento em esmalte sintético na cor

solicitada.

GARANTIA DE FÁBRICA E REVISÕES
OBRIGATÓRIOS INCLUlDAS, NO
mínimo de 12 (DOZE) MESES.

Valor do item

124.000,00
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município de planalto

CNPJN" 76A60.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mai h p lana Ito ®rline. com. br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

LUIZ CARL

Pregorfiro
747.491.129-20

É2nV MAF

Equipe QÍer^Apoio
310.216.890-68

Planalto-Pr., 11/07/2013.

ROBERTO/LOYSIO
ÍGEN

lembro

040.368.469-22
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município de planalto

CJVP/iV 76.460.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 146/2013
PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2013

Co)ih"ato Administrativo que entre si fazem o Município de Planalto e a
empresa Icavel Veículos Ltda., na forma abaixo.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO^ pessoa jurídica de direito Público
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, n" 1583, inscrito no CNPJ n"

76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal,
senhor MARLON FERNANDO KUHN, em pleno exercício de seu mandato e
funções, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de Planalto,
Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG n" 3.031.944-3 e do CPF/MF
sob n" 643.844.469-34.

CONTRATADA: ICAVEL VEÍCULOS LTDA., pessoa jurídica, devidamente
inscrita no CNPJ sob n." 84.938.430/0001-49, com sede à PR 483, n" 1771, Agua
Branca, Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, neste ato representada por
sua Administradora Sra. SOLANGE JOSSARA FARIAS DOS SANTOS
PERDONCINI, brasileira, casada, empresária, portador do RG n.^ 6.128.330-7
SSP/PR, e do CPF sob n." 867.272.659-68, residente e domiciliado à Rua Belo
Horizonte, n" 809, Centro, Município de Cascavel, Estado do Paraná

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO DO CONTRATO

O presente contrato tem por objeto a aquisição de caminhão, tipo leve,
destinado a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Município de Planalto,
tudo conforme a seguir:
ITEM QUANT. UNID. OBJETO MARCA/

MODELO

VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL

01 01 UN Camiiilião, eletrônico,

nacional, novo, motor mínimo

com 160 CV, mínimo cinco

marchas para frente e uma à
ré, PBT mínimo de S.OOOkg,
distancia enti"e eixos mínima

de 3,90 meti'os, equipado com
caçamba metálica basculante

capacidade de 4m3, cantos
quadrados, cinco tampas,
dimensões internas

4000x2050x500mm, com

laterais construída em chapa
de aço 3/16; reforçada

externamente com calhas

laterais em chapa de aço
dobradas em perfil "U";
posição de descarga na traseira

WOLKSW

AGEN

MODELO

8.160

DELIVERY

124.000,00 124.000,00



município de planalto

CNPJN" 76.460.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-rnail: planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

em sentido vertical com

ângulo de 45°,tanipa ti"aseira
abertura Lateral roteiro de

calhas externo no assoalho,

chapa fundo 1/4", protetor de
cabiiie; chassi e sob chassi em

viga "V" . Sistema de
levantamento hidráulico com

ação direta, bomba hidráulica,
tomada de força. Para lamas

em chapa de aço; para choque
traseiro com reforços; para
barros ti"aseiros de borracha;

tanque reservatório para óleo
hidráulico; porta estepe na
parte frontal do chassi entre
cabine e caçamba; pára-choque
traseiro, faixas refletivas.
Pintura em fundo especial
anticorrosivo com acabamento

em esmalte sintético na cor

solicitada.

GARANTIA DE FÁBRICA E
REVISÕES OBRIGATÓRIOS
INCLUÍDAS, NO MÍNIMO
DE 12 (DOZE) MESES.

TOTAL 124.000,00

Parágrafo Único - Integram e completam o presente termo Contratual,
para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as
condições expressas no edital PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2013, juntamente com
seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA

DO VALOR

Pelo fornecimento do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará
à CONTRATADA o valor total de R$ 124.000,00 (cento e vinte e quatro mil reais),
dac]ui a diante denominado VALOR CONTRATUAL.

CLÁUSULA TERCEIRA

DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA
O Objeto deverá ser entregue na Prefeitura Municipal de Planalto, à

Praça São Francisco de Assis, n" 1583, Centro, Planalto-Pr., no prazo de até 30 (trinta)
dias, contados após o recebimento da Solicitação de Entrega.

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO

Parágrafo Primeiro - O pagamento pertinente ao presente Contrato
será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega do objeto, e cpm apresentação
da respectiva nota fiscal.



município de planalto

CNPJN" 76.460.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.coni.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

Parágrafo Segundo - O pagamento decorrente da aquisição do objeto
correrá por conta dos recursos próprios do Município de Planalto, através das

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

570 06.119.26.782.2601-1024 0.1.00.0000000

571 0611926782260110240571

449052

0.1.00.0000501

CLAUSULA QUINTA

DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber
o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o
valor ajustado na forma e prazo convencionados.

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento ajustado;
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução

do Contrato.

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Prestar o fornecimento na forma ajustada;
b) Oferecer garantia contra qualquer defeito de fabricação do objeto em

uso pelo prazo mínimo de 12 meses, contados a partir da data de
entrega do mesmo;

c) Manter uma empresa responsável pela revisão e assistência técnica
do objeto numa distância não superior a 150 quilômetros da sede do
Município de Planalto;

d) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais decorrentes.

e) A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir ou substituir, as
suas expensas, o objeto do contrato em que se verificar, defeitos ou
incorreções durante o prazo de garantia.

f) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

g) Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato,
documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor
quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

CLÁUSULA SEXTA
DA CESSÃO DO CONTRATO

A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma
pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE e
anuência expressa da Contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA
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município de planalto
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PLANALTO - PARANÁ

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

Parágrafo Primeiro - À CONTRATADA serão aplicadas multas pela
CONTRATANTE a serem apuradas na forma a saber: pela inexecução total ou
parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das normas e
legislação pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do
contrato, o Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à
empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei n" 8.666/93, sendo que em
caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

Parágrafo Segundo - Pelo retardamento da execução do contrato,
quando não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto
adquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de
licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante o Município de Planalto.

CLÁUSULA OITAVA

DA RESCISÃO

O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos
fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n"-^ 8.666/93.

Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece os direitos da
CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n"
8.666/93.

CLÁUSULA NONA

DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência será até 31/10/2013.
CLÁUSULA DÉCIMA

DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes,
com base na legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento
deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Não obstante qualquer
mudança de domicilio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter
um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e
outras medidas em direito permitidas.

Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento em 02 (duas)
vias de igual teor, com as testemunlias presentes no ato, a fim de que se produza
efeitos legais.

Planalto-Pr. 16 de julho de 2013
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CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNH
Mansa Krugtr

féc CW-PP 030251/0-7
RG 12.*90.3C»-8/PR
CPF 310.2tS.íêO'õ$
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Sexta^ãra. 19 de Jiiho de 2013 Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011

EDITAL DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRE SENCIAL N° 042)2013 DE 02 DE JULHO DE 2013

LUIZ CARLOS BONI, na qualidade de Pregoeiro do Município de Planalto. Estedo do
Paraná, nomeado pela Portaria n® 002/2013, de 03 de janeiro de 2013, em cumpnmenlo
à Lei Federal de n® 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal de n» 2727/2007
de ZS/O&ZOOZ e sutBidiarlamente pela La n® 8666 de 21 de junho de 1993 e suas
posteriores alterações e leglsiacào correlata. TORt-lA PÚBLICO, o resultado Público de
Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO, referente
EDITAL DE UCITAÇÃO - MODAUDAOE PREGÃO PRESENCIAL N'042/2013
1.Objeto da Licitação
Contratação de empresa visando a aquisição de 1 000 cartilhas da família, destinadas a
Secretaria de Educação do Município de Planalto.
2 .Empresa Participante:
2.1 EDITORA UMA LUZ NO FIM DO TÚN EL LTDA
Situação. Classificada
3.Empresa Vencedora

3 1 EDITORA UMA UJZ NO RM DO TÚNEL LTDA., pessoa Jundica, com insciiçâo no
CNPJ N® 04 357.719/0001-35 situada na Rua Rodolfo Uirlch. n* 1425. Centro Município
de Planalto. Estado do Paraná, classificada em 1® lugar, totalizando o importe de RS
23 000 00 (Vinte e três mil reais).
4 Data da Abertura

4 1 A Licitação Pregão Presencial n® 042/2013 de 02 de julho de 2013. teve sua abertura
em reunião realizada peto Pregoeiro notfa 12 de julho de 2013 às 09.00 horas, nasâa de
reuniões da Prtíettura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, na Praça São Francisco
deAssIs, 1583, Centro.

Planalto. Estado do Paraná em I2dejulhode20l3
■"Z CARLOS BONI

^egoeiro

AVISO DE LICIIAÇÃO
"EDITAL LEILÃO N®" 002/2013"

O município de PLANALTO. ESTADO DO PARANÁ Fáz saber aos interessados que
com base na Let Federai 8 666/93 e compiementares. em sua sede sito a Praça São
Francisco de Assis. 1583, (aré realizar Licitação na Modalidade LEILÃO sob n® 002/2013.
conforme descrito abaixo
OBJETO
LOTE 01: Venda de 01 (um) veículo ÔNIBUS M/ARCA M BENZ 1313, 145 CV, ano de
fabricação 1984. modelo 1984. capacidade 40 (quarenta) passageiros, combustível cfiesei,
cor branca chassi n® 34505011650604, placas BXC-2288, no estadode conservação em
que o mesmo se encontra
VALOR MÍNIMO: RS 20.000,00 (vinte mil reais)
LOTE 02- Veículo, MARCA RAT. MODELO UNO MILLE FIRE, potência 55CV, aio de
fabricação 2004, modelo 2005, Chassi n® 9BDt5822554646357, placas AMI-9928,
combustível gasolina, cor branca, no estado de conservação em que a mesma se
encontra (reparos na latana - baldo).
VALOR MÍNIMO: RS 4 000,00 (quatro ml! reais).
LOTE 03. Venda de 01 (uma) máquina TRATOR, MARCA JOHN DEERE. MODELO 7500-
4X4. ano de fabricação 2000, equipado com lâmina e concha marca Tau, no estado de
conservação em que a mesma se encontra.
VALOR MÍNIMO, RS 28.000,00 (vinte eoito mil reais).
DATA DA ABERTURA 06 de agosto de 2013 - às 09:00 horas.
Maiores infomiacões junto ao Departamento de Licitações em horário de expediente.
MARLON FERNANDO KUHN
PREFEITO MUNICIPAL

RESULTADO DE DISPENSA
DISPENSA N® 024/2013

O MUNICÍPIO DE PLANALTO, com base no art. 24, Inciso li da Lei 8.666/93. e suas
alterações posteriores, dispensa de licitação a desj^esa abaixo especificada
OBJETO Contratação de empresa visando à ac^lsição de equipamentos (imobillzador,
cinto, prancha, bolsa, tração de fémur, colete, oxlmetro e colar cervical), destinados ao
desenvolvimento de ações executadas pela Secretaria da Saúde deste Município de
Planalto,
EMPRESA: Ideal Seg Com de Equipe Serviços de Segurança Uda.
VALOR. RS 2 798,00 (dois míi e setecerUos e noventa e oito reais),
DATA. 15 de julho de 2013
MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N' 146/2013
PREGÃO PRESENCIAL N® 041/2013

DATA DA ASSINATURA. 16dejulh0 06 2013
CONTRATANTE. Município de Planalto.
CONTRATADA Icavel Vecuios LWa
OBJETO Contratação de empresa visando a ac^isição de caminhão, tipo leve.
(Wolkswagen Modelo 8.160 Deiívery), destinado a Secretaria de Obras e Serviços
Urbanos deste MunicípiD de Planalto.
VALORTOTAL RS 124 000.00 (cento e Vinte equatro mil reais) VIGÊNCIA 31/10/2013
MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal
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EXTRATO DE CONTRATO N® 147/2013
PREGÃO PRESENCIAL N® 042/2013
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DATADAASSINATURA: 16de julho de 2013
CONTRATANTE. Município de Planalto
CON TRATADA. Editora Uma Luz no Fim do Túnel Ltda
OBJETO Contratação de empresa visando a aquisição de 1 000 cartilhas da família
destinadas a Secretana de Educação do Municípode Planalto.
VALOR TOTAL RS 23 000.00 (Vinte e três mil reais)
PRAZO DE ViGÉNCIA. 31/12/2013
MARLON FERNArJDO KUHN
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N® 14B/2013
CONVITE N® 024/2013

DATA DA ASSINATU RA: 17 de julho de 2013
CONTRATANTE Município de Planalto
CONTRATADA RBL Publicidade e MarXetlng Ltda.
OBJETO. Contratação de empresa visando a prestação de sen/iços de publicações
em jornal de atos oficias do execiáivo/legislativo mtfiicipal publicações de decretos
portarias, leis. resumo de contratos, editais e demais publicações e informações de
Interesse do Município de Planalto
QUANTIDADE. 140.000 CM'
VALOR TOTAL RS 64.400.00 (sess»ita e quatro mil e quatrocentos reas)
PRAZO DE VIGÊNCIA 31/12/2014
MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N® 149/2013
CONVITE N® 025/2013

DATADAASSINATURA-17 de julho de 2013
COfJTRATAííTE: Murvcipio dePlanatto
CONTRATADA Sandra Rosa Depans Rambo
OBJETO: Aquisição detroféus e medalhas, destinados a Secretaria de Esportes Município
de Planalto
ITENS. 01 02,03,04,05,06.07.08,09,10,11,12,13.14.15,16,17.16.419,20.21,22.23.24,25.
VALOR TOTAL RS 7.547,30 (sete mil, quinhentos e quarenta e sete reais e trinta
centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2013.
MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N® 150/2013
CONVITE N° 026/2013

DATADAASSINATURA 17de julhode 2013
COJTRATANTE- MunicípiodePlanalto
CONTRATADA' Construtora Roger Lida.
OBJETO Contratação de empresa visando a construção de muro/gradeaser executado
na Escola Municipal, Terreno Urbano n® 02,03 e 04, da Gleba 01, Bairro João Zacco.
Munícipiode Planalto
VALOR TOTAL RS 130.980,55 (cento e trinta mil. novecentos e oitenta reais e cinqüenta
e cinco centavos)
PRAZO DE EXECUÇÃO, 60 (sessenta) dias.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2013.
MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N® 151/2013
TOMADA DE PREÇOS N® 007/2013

DATA DA ASSINATURA: 18 de julho de 2013
CONTRATANTE: Mumcípio de Planalto
CON TRATADA Cêw Serviços de Terraplenagem S/C Ltda
OBJETO. Contratação de empresa visando a execução de recapeamento asfáltico sobre
pedras Irregulares com revestimento em CBUQ (concreto betuninoso usinado à quente)
com área total de 8 43213 m2 tendo como local à Travessa Abércio Follmann entre
3 Rua Soledade e Rua Brasil. Rua Curitiba entre as Ruas RoOolto Uirlch e Baldulno
Menegazzl, Rua Elcina BudXe entre as Ruas Baldulno Menegazzl e Rodolfo UInch. Rua
Juiio SKrzypczak entre as Ruas Baiduino Menegazzl e Rodolfo uinch. Rua Baldulno
Menegazzl entre as Ruas Rodolfo Uirlch e Travessa iral. Município de Planalto
VALOR TOTAL. RS 307.720.02 (trezentos e sete reais, treentos e vinte reais e dois
centavos)
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (sessenta) dias
PRAZO DE VIGÊNCIA- 31/12/2013.
MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal
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PftE FEITURA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

UCITAÇÃO 18/2013-MO0AUDADE - CARTA CONVITE
OBJETO' Contratação de empresa especializada na reforma e confecção de placas de trânsito
para ser utilizadas em rodovia do Munitípio de Rnhalde São Benlo-PR.
Em cumpnmentD ao disposto no art. 109. parágrafo 1 da Lei 8.666. de 21 dejunno de 1993,
toma-se puDIico o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o(s) vencedorfes)
pelo cntério menor preço global

Fo^nacadar Itim Quanadida PraSOUndánoRS PraKOblPS

FAai/^NALAMCO GRESSL I lae 72» 10 512.»

FafilANAlANDO GRE93L 2 » 7ZB0 2.827,50

FMIAIULANDO ePEOOl 3 09 1C7.2S 1.33S.OO

FABIANA lANOO SPEOOL a 02 79.00 IS.OO

FABIANA LAHOO GREOCI. jt Ot 7100 7100

Vâor total dos gastes com a licitação n" 18/2013-Carta Convite; RS 14.903.00 (CXiatorze
Mil. Novecentos e Três Reas).
Homologo e adjudico a presente licitação.
Pinnai de São Bento. 19 de juino de 20i 3.
ARGEU ANTONlO GEITTENES

PREFEITO MUNICIPAL

PLANALTO

PftEf

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N*041/2013

O Prefeito do Município de Planalto Estado do Paraná, considerando o parecer do
Pregoero e equipe de apoio de conformidade com a ATA de Sessão Pública de Pregão
Presencial n® 041/2013. lavrada em 11 de julho de 2013, HOMOLOGO o r^ultado final
do Processo ücitaíório na modaidade Pregão Presencial, Tipo Menor Preço de acordo
com oabalxoOescnto;

OBJETO: Contratação de empresa visando a ac^jisiçao de caminhão, tipo leve.
(WolKswagen Modelo 6.160 Dellvery). destinado a Secretaria de Obras e Serviços
Urbanos deste Município de Planalto
EMPRESA: Icavel Veículos Ltda,

VALOR TOTAL RS 124 000,00 (centoe vinte e quatro mil reais)
DATA. 16 de julho de 2013
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N® 042/2013

O Prefeito do Município de Planalto. Estado do Paraná, considerando o parecer do
oregoeiro e equipe de apoio, de conformidade com a ATA de Sessão Pública de Pregão

■;senciai n® 04Z'2013 lavrada em 12 de julho de 2013, HOMOLOGO o restítado final
*do Praesso Ucllatõno. na modalidade Pregão Presencial, Tipo Menor Preço de acordo

com o abaixo descrito.
OBJETO. Contratação de empresa visando a aquisição de 1.000 cartilhas da f^milla,
destinadas a Secretanade Educação do Município de Planalto.
EMPRESA: Editora Uma Luz no Fim do Túnel Lida.
VALOR TOTAL. RS 23.000.00 (vinte e três mil reais)
DATA 16dejulhode20l3
MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municípai

HOMOLOGAÇÃO E ATO ADJUDICATÓRIO
CONVITE N® 024/2013

O MUNICÍPIO DE PLANALTO, ccm base na Lei Federal a666®3. faz saber aos
interessados que realizou abertura de documentos e propostas de preços referente edital
COffVlTE N® 024/2013 de acordo com o abauío descrito;
OBJETO Contratação de empresa visando a prestação de serviços de publicações
em jomal de atos oficiais do executivo/legisiatvo municipal, publicações de decretos,
portarias, leis. resumo de contratos, editais e demais publicações e inlormações de
Interesse do Município de Planalto
EMPRESA. RBLPublicIdadee Marketing Ltda.
QUANTIDADE 140 000 CM'
VALOR TOTAL. RS 64.400 GO (sessenta e quatro mil e quatrocentos reais).
DATA- 17 de julho de 2013
MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

HCWIOLOGAÇÃO E ATO ADJUDICATÓRIO
CCmVITE N° 026/2013

O MUNICÍPIO DE PLANALTO, com base na Lei Federal 8.666/93. faz saber aos
Interessados que realizou abertura de documentos e propostas de preços referente edital
COffVITE N® 025/2013 de acordo com o abaixo descrito:
OBJETO. Aquisição de troféus e medalhas, destinados a Secretaria de Esportes Município
de Planalto
EMPRESA Sandra Rosa DeparísRembo
ITENS 01 02.03.04,05,06.07.08.09.10,11,12.13,14,15.16-17.18,419.20.21.22.23,24 25
VALOR TOTAL RS 7 547.30 (sete mil. quinhentos e quarenta e sete reais e tnnta
centavos)
DATA: 17dejulho de 2013
MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO E ATOAOJUDICATÓRIO
CONVITE N® 026/2013

MUNICÍPIO DE PLANALTO, com base na Lei Federal 8 666/93. faz saber aos interessados
que realizou abertura de documentos e propostas de preços referente edital CONVITE N®
026/2013 de acordo com o abaixo descrito'
OBJETO: Contratação de empresa visando a construção de miFO/gradea ser executado
na Escola Municipal. Teneno Urbano n® 02.03 e 04, da Gleba 01. Bairro João Zacco.
Município de Planalto.
Empresa ConstrutoraRogerLtda.
VALOR TOTAL RS 130 980,55 (cento e trinta mil, novec»itos e oitenta reais e cinqüenta
e cinco centavos).
DATA. i7dejiího de2013
MARLON FERNAN1X>KUHN
Prefeito Municipal

HOVIOLOGAÇÃO E ATOADJUDICATÒRIO
TO^MDA DE PREÇOS N' 007/2013

O município DE PLANALTO, com base na Lei Federal 8.666/93, faz saber aos
interessados que realizou abertura de documentos e propostas de preços referente edital
TOMADA DE PREÇOS N® 007/2013 de acordo com o abaixo descrito:
OBJETO' Contratação de empresa visandoa execução de recapeamento asfàllco sobre
pedras irregulares com revestimento em CBUQ (concreto betuminoso usinado à quente),
com área total de 8.432,13 m2. tendo como locai ã Travessa Abércio Folimarvi entre
a Rua Soledade e Rua Brasil. Rua Curitiba entre as Ruas Roddfo Ulrich e Balduino
Menegazzi. Rua Eicina BudKe eitre as Ruas Baiduino Menegazzi e Rodoifo Uirich Rua
Julío Skrzypczak entre as Ruas Balduino Menegazzi e Rodolfo Ulrich. Rua Balduino
Menegazzl entre as Ruas Rodolfo Ulrich e Travessa irai. Município de Planalto
Empresa Caw Serviços de Terraplenagem S/C Ltda.
VALOR TOTAL: RS 307 720.02 (tr^entos e sete reais, trezentos e vinte reils e dois
centavos)
DATA. 18de julho de 2013.
MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

EDITAL DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N® 041/2013 DE 28 DE JtJNHO DE 2013

LUIZ CARLOS BONI. na qualidade de Pregoelro'"^ao Mimicíplo de Planatto, Estado do
Paraná, nomeado pela Portana n®. 002/2013. de 03 de janeiro de 2013, em cumprimento
á Lei Federal de n° 10.520 de 17 de Julho de 2002, Decreto Municipal den® 2727/2007
de 26/0&2007 e subsldiariamente pela Lei n». 8666 de 21 de juiho de 19Ô3 e suas
posteriores alterações e legislação correlaia, TORNA PÚBLICO, o resultado Público de
Licitaclo'ná fii'odalídade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO, referente.
EDITAL DE LIOTAÇÃO - MODAUDADE PREGÃO PRESENCIAL N® 041/2013
1.Objeto da Licitação
Contratação de empresa visando a aquisição de caminhão, tipo leve. (Woikswagen
Modelo 8.160 Dellvery). destinado a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste
Municípiode Planalto.
2.Empresa Participante.
2 1 ICAVELVÊiCULOS LTDA
Situação: Classificada
3.Empresa Vencedora.
3.1 ICAVEL VEÍCULOS LTDA. pessoa juridica. com inscrição no CNPJ N®
84.938 430.0001-49. Situada na Pr 483, n® 1771. Bairro Agua Branca, Município de
Francisco Beltrão. Estado do Paraná, classificada em 1® lugar, totalizando o importe de
RS 124 000,00 (cento e vinte e quatro mil reais).
4 Data da Atsertura
4 .1A Licitação Pregão Presencial n® 041/2013 de ^ de Junho de 2013. teve sua abertura
em reunião realizada pelo Pregoeiro no dia 11 dejulhode 2013 às 14:00 horas, na sala de
reuniões da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, na Praça São Francisco
de Assis, 1583. Centro.
Planalto. Estado do Paraná, em 11 de julho de 2013
LUIZ CARLOS BONI
Pregoeiro

□éró OecM Atiraao Ehtfsnlatnvii* com CvliFea)»
KfTu PiMoiCP-enil AAMSCP-Aatsaicieds M;rlci3<at

aaSjd»«I<d7Pit*niAg*nK<lii(lt*jUnlia<l«dt dl
dsbminls, auatauavliuiluda itravis datte.

Pva conauttêr a »ufnilcse»<l* do
aarJ/nbo do turrpo, briorma o

edd^ ae lado no alia.

m. m' .
1322934391

http://amsop.tíloenis.com.l}r


